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r°'J!z ikinci sena. Sayı : 43 8 3 - . ~7 
Lengin Mü•a bakanuz : 

Jelt":Y!n 22 •İnde bitmif, latılledilmi~ 
·ı · 1 ~n 15 6Ün içinde gönJnilme•ı 1 b eclılrniıti. Bugünden itibaren mü· 

• Sah 28 Mayrs 1940 

Bügük~ük kuvvetli olmakta değil, 
kuflVetı gerinde kullanmaktadır. 

• • * Ek 'tanın tasnifine 10 pn kalmııtır. 
"d •ı nüahalar S kuruı mukabilinde 
1 are/ıanemizden tedarik edilebilir. 

BaımaJıarriri: 
Ebüzziya zade Velid M0STAKIL YEVMi GAZETE hıiel'on: 2 8 5 2 O (Şerhi li nc-1 Nlyfanımladır), 

TeJı. Tasriridkir İstanbul 

====:=:------------J 

italyada Harp Tahrikatı Artıyor 
:s 

ALMAN TAZYiKi ARTTI, 
.......................... __________ ..... _______ .,,... ______ _.. .............. - • .-. ...... _. ..... .,__ ...... _. ............. _...._,_._,.,,..__,.. __ .................. .-. ..... ___ ,.. 4 

ŞIMALDEKI ÇEMBER DARALDI 
--....., t o naus ' • • n 

CALAiS FRANSIZLARIN EtiNDE 
BERLIN SÖYLÜYOR: PARIS SÖYLÜYOR: 

Calais alınmıştır. İngilterenin harp Escaud' da hücum eden Alman 
sahası haline girmesi ihtimalden askeri fevkalbeşer kör bir 

Uzak değildir. Hücumlarımız bütün) cesaret ve izah edilemez bir 
cephelerde devam ediyor: 1 mutavaatla ateşe atılıyor. 

lttaksat muvaffak 
Olmaksa 

General Veygandın Tayyaresi 
i\lmanların Hücumuna Uğradı 

•••••• 11 •••••• ' ••••••••• 1 ••••••••• ' ••••••••••••••••••••• 

r Vaziyetin Hülasası " 

Nazır Fer1inaci'nin Nutku: 

"İtalyanın Mevkii 
AlmanyanıD yanıdır ,, 

--- ----
Gençler mitralyözlü tezahürat 
yap~ılar, Mısırda tedbirler alınıyor 

Londra, 27 (Hususi) - İngiltere Akdenize ait b"'t·· " 
hh .. ı · · u un ,,3. 

a ut c~nı tutaca.khr. Bunu )'~pmağa hazır olmasaydı, Şark 
ia ordusunu mu haf aza etmczdı bu ordu Fransadu cok · ·· . . . • · ... ış go· 
rcbıhrdı. (Devamı sayfa 3, sütun 2 -efe) 

r Ajansın Tekzibi 
1 Anadolu Ajansı tarafından tebliğ edilmiştir : 

ANKARA, 27 Mayıs - Anadolu Ajansının haber 
aldığı?a .göre, Reisicüm_hu~ ismet lnönü tarafından 
ecnebı bır gazet~ye verılmış müliikat yoktur. 

TASVİRİ EFKAR : 
Hu tek7Jrı, J'aris • :osolr ~lvetesln

de intisar etrnt':! bulunan \C tamıuuilc 

asıl,.ıı olan bir yıu.ı~a taallfık f!tmek -
tedir. ! 

le:zkiır gaı.etcde bu taı-ld:ı ıııu~ıınf, 

mııl:"ık~t yıuan adam ise, (Hatan 

me5elt>Slndl' de 'furkl)c nle.) hindı•kl nıiı
u:ıst'twt ... 11. ııe'rl~atlle biitlın J ürk teri 

hb.nr ("tnıı,, olan (.lenıı 'J'huraud) dur. 
Puri .. Solr gıııet~lnin bô.} h• bir ada-

ımn l'iırki~ P~e Bit ya1.ılarını neştttıııek-

te ısrar gosterınesl ~ık Ş!l>:ılnı'4lk ı·ılr

etıerdendir. Bu guıete lws altı il.) dır 

fırsat buldukça lırıı bu) iP :ı olsuı .) n;,ı-
lar -ttttlti ıtlbl, ~ec:cn ..,<'nl' dı· ) ini' 
lk'I k-tımhıınıılncu! flakkr'ndıa munaı.u 
"lr )811"'ııdıtn dola.) ı li~· dort ay Tllrkl. 
)f')e glr.ıtıP"I meııNlllml,tı. J mıısanın 

içindr hulunduğu rn:ı:I~ rt Prnn,.ız P
zetclt'rinln nıf'rlkonkiıri balon uı;ur -
nıalar:ına \e bu 3li:ı:den l'f'\'aç temini gi· 
hi baytlı_~, \ c hasis hlslf'rle lınrekt"t etme
Jerlnl" kat'a ııılısalt değildir. Bu haklka· 
ti, hf'ılrgiınlık ehnek l tiyrrı hir gazete 

lH'lki g'Öf('lllPl, rakat hllllllll Jô'nUISl:t. m:t• 

kaıııııtınııı ııa1..nrı dikkntlııi <•cJıı ile bu 
gı11:ch•ııin kulııj;'ırıuı \'f'kllıııe;;I lktl7.a 

mler. llcrhıılıle 1'iırkl.}e de\'letlnln, bir 
l'ranM:ı: gıı:ı:eteslniıı tlca ri menfaatine 

fılet olıııı)n<•nJtını, bu g.ı:zet<'.} e kBtl) ı·t~ 
iri ilıtnr ederl7~ Tıirkl.}e hlıkfııneti, ta

kip t>dree1'1 ıJ.) a.-.etı herke,.tf'n 1.)1 bilir. 
Hu hususta kP.tıdlı.lııe, Türk düıJ"'*'" 

kili" bile• ol..a ;\ol güstt"mtf'j!'c J t'ltenıııf"-
1111> haklkııteıı talııunmlU edt"meJ b~ 

Calais düştü, düşmedi meselesi 

Kırk sekiz saattir o da bir nıesele oldu 

0
1'1ontreuil 

· Arras • 

bbevi/Cambra 



liSVınt EFKAR 

Türk Köylüsü Spor Yapıyor! ili llARE 
Parti 130 Köye 40000 Liralık 
Spor Malzemesi Gönderdi 
Bundan böyle askerlik çağına gelen köy delikanlıs~ 
talimde şehirlilere taş çıkartacak ve köyüne dönünce de 

Her Kaza Teşkilatı Fiyat 
Kontrolü Yapacak 

spora devam ederek dinç, daima zinde kalacaktır ihtikar Komisyonu Dün Mühim Kararlar Verdi 
.r - Siz her .ı:;in nasıl yazı yazıyor, - Bütün bt\. işleri görmek için ihtikar ve Fiat Kontrol Komisyonu 
filanca zat nasıl uhdesindeki vazife- sarfedilen 939 tahsisatı ne kadardır? dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
yi görüyorsa biz de kendimize verilen Fuad Balkanın j?ayet sakin bir ta-ımühim bir toplantı yapmıştır. Bu top. 
işleri elimizden geldiği kadar yapma- vırla verdi~i: lantıya, ilk defa olarak kaza kayma • 
,ğa calışıyoruz. Öğrenmek arzu etti. - 40,000 lira! kamlarile Müddeiumumilik de iştirak 
ğiniz spor işleri üzerindeki faaliyeti- Cevabına şüphesiz, siz de benim etmiştir. 
miz normaldir. Başkaca da ,gazeteye gibi hayret ed~eksiniz. Bu kadar az ı Toplantıda, ton zamanlarda fiatları 
yarıyacak taze havadislerimiz olma- para ile bu kadar çok iş görmek doğ- yükselen muhtelif maddeler üzerinde 
dığından siz anlatın bakalım, ahvali rusu ya inanılmıyacak şey._. Fuad ~örü:şülmüş, bu arada vasi şikayetler 
alemde ne var, ne yok? Balkan, bu hayretim karşısında ~· u.zerıne bilhassa zeytinyağ ve amonyak 

Beni, bütün parti miimessiilerine dü ve: f~atları gözden gec;irilmi tir. Gerek bi~ 
has bir tevazu ile karşılıyan ve avni _ Hakkınız var, dedi. Fakat bir !umum kumaşlar. gerek her türlü gıda 
asil tevazu içerisinde konuşan Cüm- çok eşyayı maliyet fiyatına aldık. ~nddeleri üzerinde ihtikara karşı bü -
huriyet Halk P rtisi Vilnyet İdare Spor mnlzelll€si yapan ve satanlar tun k&zaların seferber edilmesi karar. 
Hcv<'ti Reisimiz Fikret Sılayın sual· bize çok insaflı hareket ediyorlar. l '!ştınlmıştır. H r knzn teşkilatı, başta 
lcrime topyekun verdiği cevap bu * * * Kaymakamlar olmak üzere mıntakala-
oldu. Ve eğer bir muddet öteden be- n dahT d d · • fi k ı·· Parti binasından ayrılırken düşü- um e aımı surette at ontro u 
riden konuşduktan sonra beni Edir- nüyordu K"" r . . k dar .ırü yapacaktır. Mahalle bakkalları sıkı bir 
ne savlnvımız Fuad Balkanla tanış - zel, ne k~dar ~~:cı:ı~ı~l:~ J!~rGlüyor~ kontrol altında bulundurulaca1:t, ~ak~J' 
tırmak liıtfunda bulhnmasaydı, Tas- Tü k k- !"" - .. h t esa halkın kandırılmasına meydan verilmı· 
viri Eikiır, Partimizin; kendisini tem- r oy usunun yaz aya 1 

- yec kt" 
sil eden mütevazi, asil şahsiyetler i- PaTti Vilayet idare hey'eti sen sporla g~_çer. Kazma, kür;k: çapa e ~brit 
çin belki ehemmiyetsiz veya normal rei•imiz Fikret Sılay onun .. e~ ta~.ıı sporudur. Pnrtimı~ bu- ve sigara 
mesai telakki edilen fakat millet ve l j nu duşunmuş ve senenin beş n'i ında Üzerinde ihtikar 
memleket için çok faydalı mühim çalışmasını ,gördükten sonra maale- ve vücutlerinin harnlaşmaması için . . . 

b
. faal· t· l t d 1 ' ·ık·· 1 sef vadimi tutamıyacağım- Fuad köylüye bir spor programı hazırla- .. Kıbrit fiatlarına zam yapıldığını ilen 
ır ıye ın va an a~ ara ı ence B Ik .. 1 .. ·· k d"" b ·· ·· ··ı · ı haber vermk mazhariyetine nail ola- a anı dinliyelim~ mış. Bu programa ı?Öre Türk _koy ~su surere un. ~zı tutuncu e;ıı:t a tmı~ 

mıyacaktı... - Bazı kazalarımızın Halk.evlerin- tarlada mevsimlik faaliyetinın bıt - para olan kıbrı~. kutul~nnı. ık.~ ~ur~~a * * * de spor işlerine müsait yer yok. Bu- mesinden yeni mahsul devresine ka- satmıy~ teşebbus ettıklerı gorulmuş, 
Cümhuriyet Halk Partisi köv1ü- na mukabil ayni kazalara tabi köy. dar beş ay sevdiği ve benimsediği "?.uht~lıf semtlerd: za.b ıta tarafı~~-an 

Üz.erinde ihtilıôr yapılan maddelerden : Kadın kumafları 

ilk · mekteplerde terfi nisbeti 
vasati yüzde seksen beş 

nün spor yapmasını temin için beş ay lerde spora çok merak olduğunu gö- sporları yapacak. w c~rmu me hut tertıp edılerck bu tutun-
~ibi kısa bir zamanda köylere on rüyoruz. Mesela, Keşan Halk.evinde Ve, bundan böyle askerlik ça~na cüler hakkında zabıt tutulmuştur. Bu sene ortamektebe geçecek talebenin 
binlerce spor malzemesi J,?Öndermiş- yer olmaması yüzünden spor malze- gelen köy delikanlısı talimde şehirli- - '• d• 
tir. Fakat bunları okuyunca derhal mesini Paşayif!it köyüne gönderdik. lere taş çıkartacak; köyüne dönü!1ce M b s 1 ye 1 bin kadar olacağı tahmin ediliyor 
akla şehir sporları. futbol, voleybol. Uzunköprü, Lüleburgaz, Çorlu ve İz- de snora devam dcrek daima dınç, em a U afi ilkmektepler derslerini dün öğleden '.=============== 
tenis veya Ping-Pong gelmemeli. mit Halk.evleri de öyle. Müsait yer-ı .:iaima zinde kalacaktır... u } k ? sonra tamamlamışlar, imtihana tabi ol-
Parti, köylüve köylünün benimsedi_ği !eri yok. Malzemeyi bunların köyle- N. E. cuz ıyaca mı . mıyan sınıflar talebesinin karneleri ve- ' Amele kantı·nı· 
sporlan yaptırıyor. Mesela; vağlı ve! rine gönderdik. Trakyada en geniş rilmiştir. . 

1 

yağsız güreşler, cirit, kalkan ve kılıç spor faaliyeti Tekirdağındadır. Ora- y J İmtihana tabi olmayıp kanaat not -1 
oyunları, halat çekme, gülle kaldır- da 14 spor yuvası teşkil ettik. Havsa, an iŞ rapor Vali ve belediye reisi dün larile terfi eden ilk dört sınıf talebesi --
ma. sıklet atma. denizi, deresi. veya Kırklareli, Vizenin köyleri, Edirne, ___ E k f B .. d" ·ı - ·· t" arasında birinci sınıflarda terfi edenle- Süleymaniye medresesinde 
nehri olan köylerde kürek cekme gi- Kütahya ve İstıınbulda Beyoğlu, Be- ... • • • v a aşmu urı e goruş u rin yil7.de 86, ikinci ve üçüncü sınıflar- 60 ki ilik k t" dclı 
bi sporlar... şiktaş, Kadıköy Halkvleri spor mal- Beyoglu beledıyeaı mımarı Memba sularının çok pahalı satıldığı da yfüde 89 ve dördüncü sınıflarda 1 an ın aç 

Bütün bunlar •Milli sporlan namı zemesi gönderdiğimiz yerler arasın- bu yüzden muhakeme etrafındaki neşriyatımız çok geniş ala- terfi edenlerin de vasati yüzde 80 ol - Amelenin hayat §artlarını tanzim i _ 
altında toplanmı ve köylüye öj!re- da bulunuyorlar.. ediliyor ka uyandırmıştır. Karilerden aldığımı:ı duğu anlaşılmıştır. çin amele kantinleri kurmağa karar ve-
tilmesine başlanmıştır. Yine beş ay Bursa ve İnegöl olmak üzere Ulu· w . . . mektuplarda da bilhassa etiket mesele- Son sınıflardan mezun olacak tale-
gibi kısa bir zamanda kövlü bu spor- dağın etrafında sekiz köyde, Kütah-} Be?'oglu. Belecl{esçı ~ıı~arlarındanlsine temas edilmekte, bütün gıda mad- be mik~arı 7.000 kadar tahmin edil - ren Belediye bu husu!'ltaki hazırlılJan 
larn 

0 
kadar alışmıstır ki, mesela yanın Altıntaşında kayak yuvnları Suphı, Tal!~hane e w u acıyan apart;- delerinin etiketle satılması mecburiye- mektedır. tamamen ikmal etmiştir. Belediye ite 

spor malzemesinin köylere tevzHne meydana getirildi. Köylümüz bu SPO· manrpda lagım ve sıgınak bulunmadıgı tinin vazedildiği şu sırada .su şişelerin- Orta mekteplerde kendi teşkilatından bn !ayıp elde edile. 
başlandığı ilk iki av iceTisinde H ta ?a çok merp.k etm:kff:dir-B~ ıJıa-1 ha~de raporunda bu~lann mevcu~ ol • delj etiketlCT~e !ia.t bulunm~mnsının Ortamektepler mezuniyet imtihan - cek neticeye göre diğer teşekküllere de 
bombası klind Tenginde ve ağırlı vahde 54 kayak teçhızatılc faalıyete dugunu yazmış. bu yuzden yedıncı As- dogru olnındıgı bıldırilmektedır. !arının deme kısmına bugün başlana. teşmilini daha muvafık gördüğünden. 
gıw ndaki demir.teri' 40 metre atan Meh başlattık. Gene Kütahyanın Altıntaş liye ~eza mah~em~sine verilmiştir. Dig~er taraftan, Evkaf Başmüdürü cak, Vekaletten gelen kapalı zarflara-h" B ı M S h d l uh k ilk olarak Sülr.ymaniye medresesinde 
medciklerin bugün kendilerini üzme- na ıyesi ve crgamanın da dört kô- . ımar up 1

• un Y~?1 an m a we- dün Belediyeye giderek Valiyi ziyaret c;ılarak. talebeye sualler verilecektir. 
,.. d tl · ·"t f ı· t" · · ·· t mesınde apartımanda lagımın da sıgı- . . -d- ı· h l B · t"ha 1 d ff k l temizlik işleri amelesi için 60 kişı"lik bir 

den 70 r:.etre uzaf!a fırlatabiliyorlar. \Un e a ı cııı aa ıye ı ıçın mus a-1 w d ld w "dd" . • h" etınışhr. Başmu ur, ma ıyet esap arı u ım ı nar a muva a o amıyan -
Pek isabetli olarak sikl<:'t atına spo- kil yuvalar tesis ettik. Bergama Hal-, n1agınk d°: 0

1 
~lgunB i d.•a e.tmış, M~.ad.~t üzerinde Liitfi Kırdara izahat vermiş- lar sözlü imtihanlara giremiyeceklerdir. kantin teşkil etmi tir. Elektrik, tramvay 

runda beynelmilel ' usuller tatbik e- kevinde kö:ylünün malı olnrak bu iş 0 
•• aH.. !.n .f01M~ e N ı~e. ı;ar k u u- tir. Diğer membn suyu satanların şişe- Lise bitirme imtıhanları da dün baş- amelesi için de şehrin muhtelif semtJe-

dilmemiş 550. 660 gram a~ırlığında için yapılmış 120 eğer takımı vardır., r~w usnb \ c ımar b.~•mld e~ ısaca ve damacınalarında tenzilat yapılabil- lamıştır. Bitirme imtihanları 15 Hazi • rinde amele kantinleri açılacaktır. 
ve barut 'verine irinde kum bulunan Genel Sekreterlik bu mıntakalarda wagı~ın du.unması tal il 

0
• ud~lı:knu, Si - mesi için işe Evkaftan başlanmast icap rana kadar devam edecektir. .. . ati . "t faal" t" . t . . gınagın a mevcut o up §lffi l 1 apar- ..... d b .. k"" c· 1 . b ~ ••••••••••••••• , ....................................... . 

el bomklları atılması münasıp gö- ı cırı ıve ının ar ması ıçın 1 d k. d""kk. k" 1 ettıgın en, ugun u ıat arın ne nıs et-
rülmüştür mükafatlar tevzii suretile çalışma tır~ıaı~n adtın a ı1 uk ka~1

1 1r~ ~an ~~- te indirileceği hakkında Evkafla Bele· MAHKEMELERDE. ıl 
Sanayi hareketlerinin daha c:ok in- tarzını tanzim etmiştir. Ira l~ 1 nnd. epNo ~ nrda d u anı ıgınılso?' diye arasında tema:.lara devam oluna- • , , 

• oW• • • • • • D . 1 h . t . emış er ır. etıce e uru~maya ge mı- k B .. A k d h. . Y" ük d ~==========~~~;;;~~ 
kışaf cttıgı bır şehır olması ıtıbanle enız spor arına e emmıye verı- b" h"d" w 1 . . b k ca tır. ugun n -ara an şe rımıze . uz sene ava 
spor malzemesinin tstanbuldan te- liyor. Bu bı:anşta başlangıç yüzmek Yb:n . .1r şba 1 

1
10

1 
çngırı ması ıçın aş a gelecek olan Belediye iktısat Müdürü Bir a d b . d d K ~ ~ 

• kürek ld - . · b"t 1 .. ır gunc ıra :ı mıştır. · ff E k k sır an en evam e en ara - u H min ve köylere tevziine memur edi- ve o ugu ıçın sa ı sa uze- Sa et, v afla hemen temasa geçere göz Abd 11 h w . V k fl neşat, amit 23 ıt 
len Edirne salavı Fuad Balkanla rinde kürek idmanları için teçhizat -:-·-- su derdini kısa zamanda halle çalışa· ldare.s· t u ~ ;ga ~ere.sesı ve M"a .

1 
ar .Kalın Beşlbl 104 oo 

Parti binasının alt kat odalannı do- yaptırdık. 1stanbulda imal edilen sa- Bulgarıstan ve Yu- caktır. de v 
1 

ar~ ıın ah~ azmi e ve Kanık~~- 24 ayaT külçt. .Albn vamı 2 61 

b•t 11 nl w 4 · ı·-· eresesı a ey ıne açı an ·ve ara oy-----------------
laştı~mız zaman kendimi SPOr mal- 1 sa .arın uzu u2u • genış ıgı 1,5 } d ) rıhtımında ban binalann arsaları üze - ~-"= -'""""""'"""''"" 
zemesi depolarında zannetmiştim metredır. Altında ;ac ~.m.andıralar gos avya an ge en BELEDiYEDE: rinde tasarruf hakkı iddia edilen da - ~ 3J = · :"'m·nı~·u !İki büyük" oda ile binanın arkasındaki bulunan bu sallar UÇ kişının calışa· muhacı·rıer anlatıyo vad A ı· . .. .. .. H k k hk : sene mel Tasvrrı Eftar - t . tı h . . ' d b k" . r Vali • a, s ı:ı-e uçuncu u u ma e - ~·-
bahçe çeşit çeşit güreş minderleri, ~gık ~~sa bTavı /se.erB e 1~ş ~şı 

0 
.. k .. K . 

1 
t .

1 
h Ankaraya gitti mesi ,üç kişilik bir heyet seçerek ma. '""'-'"_",_H' ____ , .. , ... 

içi el bombalarile dolu sandıklar. kı- .e d"l~k ırü~ kı .~Yd. or arB. kıuk.~a fr . a . un
8

u
1 

°:ıvan::ıyoKne re~ı ke, şeb ri- V 1. 8 1 d" R . • Doktor hallinde keşif yapılmasına karar ver. Emlaki müdevvere 
]ıçlar kalkanlar barfiks demirleri şım ı ı s u ar, a r oy, ızrrıır, mıze, u garıstanın ırcaa ı asa ası a ı ve e e ıye eısı . m· t" C 1 d 1 k ·r 1 • ' • ı· "t K - 1 B d r·· kl . d .. k" Tk b" ·ı l . L •tf K d . b""t Si etrafın iŞ ı. eçen er e yapı an eşı • usu 18 Haziran 1909 ~nı?fırenk kisbetler ağaçtan yal)ıl- zmı , aramurse , an ırma, Er- ur erın en uç ışı ı · ır aı e ge mış- u ı ır ar yenı sene u çe - nokt d h t:-ı b 1 b k 

tü
"fek e ·· .. 

1
• ·· - -b dek, Tekirda,a Ayvalık,. Edremi~ tir. Bulgarlar mü§külii.t çıkarıp fazla da Dahiliye Vekaletine izahat vermek r· ası_nd an a ı" 1 

u unkmuş, u .1 e~ -mıs v sungu er, sungu mu a- M d G 'ı·k M"" . _ k . tt"kl . .. d"" k A 1, ..,it · t" ın yenı en yapı ma!lına arar verı mış- Hıızlnel hnssaya ıı.lt olduğu halde hQICQ. 

rez
esinde kullanılan maskeler ve no··. u nnya, cm ı • .. urefte, Şarköy, para ıstıyere ezıyet e ı erınden, uzere un .a şnm nKarn_ra. o ~-lŞ ır. tir K . "f b .. 1 k d mete devredilen eınJA•- k t~n-,. t "k a··ı .. w ""ncl ·ımek . b 1 k . f ı k v I" h f •. d h mıze done . cşı ugun yapı aca • avaya ...... ve a ara ....... yal-

ğüslükler, yığın yığın halatlar, atla- znı . ve o cuge _go erı tedır. un ar, anca ~ısa ır o ara . ~asaport ~ ı, a ta ıçın c şe rı - Haziranın dördiinde devam edilecek mz Selfinik §ehrile b:ı.zı mfilhnkatmda;, bu-
ma kasaları, şakuli ve ufki çerceve- Ed~r~e say lavına sormanın sırası çıkartmak sııretıle seynhatlerını kolay.-, cektır. • • 1 ve yeni keşif raporu okunacaktır. Junnrı emW<ln mecmuu kıymeti 57li.OOO u,. 

}er, ~ileler ve daha bilmem nelerle gelmıBeştı l k f l" . . k laşytırmışlal rdır.d d it k"-Tk b" 1 Taksim abidesi tamır IOtobüscüyü öldüren polis ı-a raddesinde olup bunlardan sencvı 17.000 
dolup taşıyor ve bir taraftan köylere - ş ayı aa ıyetinız aç yere ugos avya an a a ı. •ıiı ı ır· d•t k d" t k"f d"td• lira kadar icnr ve varidat lstlfa edlldl8i 
da - tılmak üze a bala. a ıI rke spor malzemesi kazandırdı? Türk muhacir kafilesi gelmıştir. e 1 ece ~n .. ev 1 e ı 1 ruılnşılnuştrr. Taşoz madeni Vodiııa'~ 
d,gıla da b alrc m l 1 y ~ 1 l n, - 939 senesi tahsisatile 130 yerde Dün gelen bazı yolcular, Bulgaris. ·faksim abidesinin tamirine lüzum Evvelkı gun Tarlabaşında Nebahat ki çrgan çıtUiği hasılılt b ve harl~ f ~ ~ 

1 
oş dan yer er yenı ge en- SPOr yuvası ve Hnlkevlerinin sport tandan geçerken askeri nakliyatın na- görülmüştür. Abideyi yapan heykcltraş adında bir kadının evinde karşılaştığı dir EmUUtl 1 tlr 

1 

ununda 
ere o uyor u. • teçhizatını tamamladık. Tekirda{!, U- zarı dikkatlerini celbettiğini, Yunan Kanonika, tamirat sırasında kendisine otobüsçü Hnlili. kıskançlık yüzünden · mcz t e meyanın 3

'1 :ıaa.., * * * zunköprü, Lüleburgaz, Babaeski ve hududuna tam teçhizatlı kıtalarla dolu haber verilmesini bu takdirde derhal öldüren polis Hayri dün Adliyeye tes-
8 

apart:rman, 
2 

han, 8 knhvehane, 25 dmt· 

Şimdi; bu yazıda kendisinden bah- İstanbulda Çiragan sarayında 50 met birçok trenlerle 60 kadar ağır top aev- şehrimize geleceğini ve faydaaı doku • , lim edilmiş, dördüncü Sorgu Hakim • k4n, ıo mnğaza, 3 ahır, 38 
arsa, 

3 
ballçe. 

~etmemek vadini aldıktan sonra söze relik bir sahada olmak üzere beş yer- kedildiğini gördüklerini söylemekte _ nacağını Belediyeye bildirmiştir. liğinde yapılan sorgusu sonunda tev:ltif 
3 balıkhane, 1 ta§ocağı, 3 

çiftlik ve bllcthD-
başlıyan -ımlattıklanru dinledikten. de abş tesisatı yaptık. dirler. Belediye bu teklifi tetkik etmekte • olunmuştur. le göller ve dalynn1ar bulunmaktadır. 

.... 
ı . 

Köylumüzü 
ağrrfılında 

kabul 

\ 

• 
yaptt6ı sporlardan "•ı'lilet atma,, içın el l::ombası 
yuvarlak demirler ve yukarıdaki attı va:z;iyeti 

cfilmiıtir. Bu resimler kö)'lere gönderilmektedir 

dir. 
Topçu atışları Et nak:Jy.:ıtı 

Bugiln sant ondan on ikiye, yan.'1 da Şehirde et nakil ve tevzii işleri 1 Ha-
saat dokuzdan on bire kadar Darıca zirandun itibnren Belediyeye geçecek
ve Kava mınta',al:ırında atış tecrübele- tir. Belediye bu husustaki bütün hazır
ri ynpılacnğından, bugÜn ve yarın bu 1 Iıklan ikmal etmiş, teşkilatı kurmuş -
mıntakalard n geçecek olan deniz mı:.- tur. Nnkil işinin et şirketinden devri 
rakibi knpronlarına keyfiyet bildiri! • de Hazirana kadar bitirilecektir. 

miştir. - ··- İkbsat Müdürü geliyor 
Birkaç gündenberi Ankarada bulu • 

nan Belediye iktısat Müdürü Saffet bu POLiSTE: 

1 
Çocukları eroine alışbran sabah şehrimize dönecektir. iktısat 

iki kişi yakal dı Müdürü Ankarada muhtelif işler üze. 
an rinde Dahiliye Vekaletine izahat ver-

i Süleymn.niye~~. sabıkalı eroin s:ıtıcı· mi~tir. 

lsviçreden gelen 
talebelerimiz 

l~rından Pıç Alı ıle metresi Nazmiye -1 
nın, Abdullah ndında on yaşında, Fikri 
adında da 12 yaşında ilci çocuğu eroi
ne alıştırdıkları, bu çocuklara eroin 
verere~ sattırdıkları haber alınmış, a • lsviçrede yüksek inı,;aa"t mühendisli
lınan tertibatla, hepsi birden, dört pa- ği tah!ıili yapmakta olan Nedret Erenol 
ket eroinle cürmü meşhut halinde ya. ile kimya mühendisliği tahsili yapan 
knkınmı lnr, Adliyeye verilmişlerdir. Hilmi Alngil dünkii ekspresle Zürihten 1 

Bundan başka, Calatadn sabıkalı şehrimize cclmi lcrdir . 
Hüsamettinlc arkadaşı Burhan, esrar 7 irihte kalan 30 kadar talebemiz 
s:ırorkırken bir miktar esrarla cürmü imtihnn hazırlıklnrile meşgul olmakta• 
meşhut halinde yakalanarak Adliyeye dır!. r. Bunlar, mtıle kadar lsviçreden 
.verilmişlerdir. ayrılmıyacaklardır. 1 

Spor iılerine lôyik oldafu ehemmiyeti veren partimiz milli spar· 
larrmıza ait kıyafetleri de ihmal etmemiftİT. Yukarıdaki resim kılıç, 
kalkan oyunu için kabul edilen milli kıyafeti gösteriyor 

:y 
:y 

b 

r· 
n 

c: 



Fransızca 

........................................................ ltalyada Harp Tahrikatı Artıyor BÜ y Ü k F 1 an d re s G~~=tyealeprrak .• 
Av.rupa harbi 

--.ı_________ (Birinci Sayfadan Deaam) M d M h b • Bu harp en büyük tesirini zavallı 

1 
. . ' k Ih"' .. t ey an u are esı Fransız gazeteleri üzerinde göste . 271 • • R a 27 (Husu si) - Italyanın harbı mı, yo sa su umu er- benziyor, Muharebe d h F nnıte 

_____ 1_•n_c_ı_g_u_·_n_ cih ed~~eii burada günün en hararetli mevzuqdur. Bambinoların raklar.ına intikalden ç:k :v;:~bü~Ük 
1 t ki ··mayi4.:ler ibreyi harp tarafına yaklaştırmakta, arka- yevmı gazeteler kendi aralannda uyu 

yap ı arı nu ';t ' • f hl kt ıarak 'k' k' · -:. 
d .. k At ·çinde geçen günler gönüllerı beraz era atma a- b on ı .'.' on v~ se ız salufeden, bir ı sın an su u 

1 

· I . k K t ş • /J k / •• f f ı •k [ amlede dort sahıfeye inmiflerdi ı ngiliz tebliği dır. Gazetelerde alevl~nd.iric~ ma~ale erı~. y d~:smat ~<'Y~b. ~~- ı m a . e a a n mu e l e TıYazılı.' bol münderecatlı, kıymetli :ı:~ 
Londr • ka- Cianonun Arnavutluk ışçılerıne hı ta ben. so~ e ı~ı nu u. g~ ~' a • • h b • kalelı on veya sekiz sahifeye alıınu§. targôhı a, 27. _c::.A.) - Umu mı diselete göre bu g~rginlik değişmekt~dı~·_!talyan. gemılerın~n ha 0 7 d USUnUn f Q lzı b U m u Q7 e e n ln ol~n bu .c•zetele<in kanı.,; bi,~en_b;,. 
1':, n teblıgı. · ·· tehiri ıtalvamn harbe gırdıgı takdırdc Vatıkana · · • dort sahıfe karıısında kalınca hır bayii uuşrnan bugu·· n İngiliz seferi kuv- reketlerının ' • . . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • • b .., / d müteeaıir oldular eller·md k' ik' 

Vet} · · . t d"klerım t r v • ' e 1 1 
yap. erinin cenahında butunan Fran - mica etmek. ısteyıp ıs eme ı M•t I ozlü Bir Harp n e l c es l ne a g l l ragı hır müddet evirip çevirip eski ya-sız Ve Belçika kuvvetlerine şiddetle ecnebi diplomatlara soran Papanın 1 r Y zılan bulup okuyamadıklarından dola. 

taarruz etmiştir. İngiliz piyadesi sirkülerleri gıbi hfıais~t da bu ger - nümayişi Aıı· ihsan SAA BIS ya yadırgadılar, durdular. Fakat za-İ"ransız hücum arabalarile birlikte ginliği değiştirmcktedır. Yazan : General jzanla huna da alışmıya haılamıılardı. 
lrıuvaffakiyetle neticelenen bir mu- Son \'irmi dört saat içinde, ibrenin1 d~ten ~~nsızc.a. gazeteler, birdenbire 
kabil taarruza gef"miştir. ipini ellerinde bulunduranlar, ibreyi Roma 27 (A.A.) - Havas ajansın- Harp •ohası : 22 Mayı•: 1 ~r~ sah~ eyhe ı~ınce ken~ileri de ilk 

B l · · ;.- 1 · d'' k h k t ' 22 ıı..- b h gun er ır aylı sendeJemı,ler y ı e çıkada lngiliz kuV\'ei crı, uıı - harp kısmına vaklaştıraca are e - dan· (Flandres) mıntakası I ille şehri- mayıs sa a ı erkenden bütün rın ölçüsünü b 1 1 d F' kazı a-!!1anın şiddetli bir taarruzuna karşı ler yapmağa b.nslamıştır. Bu meyan- D:.n Mussolini stadyomunda Duçe- nin etrafınd·ıki Belçika v~ Fransa Belçikada ve Escaut nehri vadisin- jvftf yava, bu ;a~:iamış ar ı. a kat Yd~-
.oe} "k · l'kt · ~ · ., · Fl u .. c de yani (Gamı C 1) ") h · · an çerçeveye en ı-çı a ordusu ile bır ~ e _çarpı_ş-. da Devlet Nazm Farınaccı nın ° · nin de huzurile yapılan jimnastik arazisinı ilıtiva e<l~r. (~~vers - Na- ~- .. . - . am raı cep _esın· lerıni uydurarak nihayet dört sahifeye lrıış_lardır. İngiliz cephesı eskı vazı - ransada sövlediği bir nutuk vardır. sizleri İtalyanın askeri bir mü- mur - Meuse nehrı vadısı) hattında de buy~k ~ır me)d~n ~uarebesı ~-aş de az çok okunacak faydalı 'Ve hatt~ 
Yctıni ınuhafaza etmektedir. Geri Nazır nutk~nda şöyle demektedir: ~g~e~ d b~lu~ması lehinde bir nü _ 14: 16 Mayısta cereyan eden Meuse !ad~. Şımdı artık bı mılyonluk mut- kıymetli yazıları sıkıfhrmanın çaresin~ 
~ıntakalar şiddetli bombardıman e- «- İtalyanın yeri, müşterek düş- a ı~ e ea ılmasına vesile teşkil et _ me~dan muharebesini kaybeden .m.üt tefık .ordular .?'rupu?~n son talii oy- bul~uıl~rdı. 
<lıirniştir. Hava dafi bataryalarile cü.I karşı mücadele etmekte olan m~y~ş Y P .. 1 . nunda genç_ tefıkler Alman ordularının tazyıkıle na~ı~o.r. Bugun ~e:çıka<la E~waut Şımdı felek onlara bu dört sahifeyi 
Ziitarnların otomatik silfıhları bir kaçı Hm~7a. kahraman Almanyasının"ya-ı mıştır. Egzcısız erın sd~ t planmış - batı ve batı şimal istikametinde geri Dne hrını Almanla~ ıkı y~rden geçtiler- de _çok gördü ve bir kaç gündenberi, 
düşrn . d.. .. - 1 eli ı erın ler stadyomun ortasın a o çekilmişlerdi Bir haftalık ricat ve a a cenupta (\ alencıenncs - Camb galıba günaıın birer yaprak çık 

an tayyarcsı uşurmuş er r. nıdır.» ki lar, milli marşlar okumuşlardır: B.u takip harek~tlerinden ve muharebe- rai) hattında Almanlar öğleye ka- b~ladılar. Bu bir yaprak olarak d.~ı~~ 
? il -ti. •• •• Yine, Roma radyosunda haftalı - sırada da mitralyözlerle a_teş edı~mış lerinden sonra Belçikadaki takriben dar ehemmiy~tl! ilerlc~eler yapmış- gel~n gazetelerin neresinden tutu;,n~e-

'f--ondra, .-7 (4.A.) - Buy~k _tTmu- konuşmasını yap?n Tele~rafo şa_ze ve bir takım gruplar iizerlerınde bir mliyonluk müttefik ordular gru· la~ v~. Arr~s ıs~ıkametınde zırhlı fır- resıne bakacağımızı cidden ıaıırdık. ~ .. karargahın 26 mayıs tarıhlı teb- lesi başm~ı?ar~ir~ de, hılabesını şu, ·Harp• yazılı af:şler ve bayraklar pu (Gand şarkı_ Escaut nehrinin yu-ıka5.arııe mutt~fık ordul~r g:up~~unı .. tşin t~tsız tarafı 12 ve 
10 

sahifeden 
gı. .. . . . . . : . sözlerle bıtırmıştır: . . . __ 1 dolaştırmışlardır. karı vadisi • Valenciennes grupu . , sa" cenahını ıhat~ etmışl~r~ı:. <;>gle- boyl~ bı! yaprağa ~adar inen bu gaze-
.Bugun Ingılız cephcsın~. cıdd. bır «- Hitlerin müttefiklere ındırdıgı k'l İ . 1 s r il G''r" f' Cambrai) hattında tavakkuf i'e son den so~r~ bu tarafa. yetıştır~lmış o- telerın fıatlannda hıç bir tenzilat yapıl-

taarruz yapılmamıştır. Duş?1a?, .sol her dar~nin, bizim Akdenizdeki ta- B~şve 1 
. ta Y: e ır e 0

. us_~ mukavemeti burada göstermeğe baş lan ingılız kuvve~.l~rı mukabıl taar. maması ve 1stanbul'da yine eskisi gibi 
~nahımızda bulunan Belçıka kuv- b'" h k t h u··--',.rı"nde de ak-1 Tskenderıye, -7 (A. A.) - Ingılız ladı Bu esnada bu hattın garbına vı- ruza başladılar. Ogleden evvel kay- beı kuru,a satılmalarıdır. ıı are e sa amız t.ı... • d" B k'l Al. . . b d"l . J T ' . t 
VetJerine karşı büyük bir taarruz . sefiri Sır Lampson, un aşv:e 1 1 ğılmış olan birçok hasta, yarah, mu-! e ı en _ar~zı ngı ız er t~r.afından ı Btz stanbul gazeteleri, Parisli arka-Yaprnıştır. İngilizler, müttefiklerine sı olacaktır.» . k Er _1 Mahir Paşa tarafı_nda~ kab~l. ~dil - hacir halk kafilelerini, köy hizmetle- ~ısmen ıstırdat. olundu:. ingılız zırhh daşlann uğradıkl~n ~u, adeta kökün-
Yardım etmi lerdir. l _Bunda~ bnşk~, !aşıst fı~ ~sı . - miştir. Başvekil, Jngılız sefırını ~a- rinin sair teşkTiatını tahliye ve tan- ıtaları _Arras ıle Douaı arasında ve de~ b.udanma vazıyetı karşısında kendi 

Cephe gerisindeki şehirlere karşı kamharbıye şefı, Italya!1 unıvers~le bul etmeden evvel İtalyan sefıri zim işlerini düzeltmeğe çalrntı. tngi!- Arra~ cıva~ınd·~· Alman zırhlı. k~tala- h~~·m~~den ~ok memnun olmalıyız ... 
hoınba ile şi<td°i:Ui hücum !ar yapıl -' lileri ni n, Faşist ltalya 

1 
m P?ra t~r u k Kont Mazzolini ile uzun bir gö•üşme tere ve Fransanın anavata~ toprak- ~:::ıım~~'ş~~J~~~ h t_ayyarelc'.mı~ 

1 
de 1 Çu~kurekmı f azet~_ı.,;m;, alh .. bil~ 

lrııştır. . ğunun muka~d~ratını. temınd e ~e - yapmıştır. !arından gelecek yeni cephane, erzak, Burada binlerce ~an~c~: tar ~ap ıkar. Y~ ı~e ık topu e, ~b~n oluyor ve .. hepı-
S İ . . Mussolinının emrı altın a mu . . . "cnı kuvvetler ve sairev beklecr 1 ay~are ar mız e anun mucı ınce ancak dunden 
.. 

0
n günlerin vakayii, ngiliz aske- ıçın h ldukları yolundaki! Italyanm Akdeniz Vazıyetı "' c • ı ı. ıŞılıklı hareketle biribirlerine girdiler. itibaren alta sahife çıkmak mecburiye-rı.nın cesaretini kırmamış ve vesaiti- c~.dele~c ~zır 0 

·yetle karşıladı 1. k d . 27 (AA) _ Akdenizi Mütte fiklerin görüıü: Almanlar bu taraflarda müttefik or- tinde bulunuyoruz. llı ek ·ı numayıslcrı memnunı s en erıye, . . - dular grupu u ~ k B it h"f . 
. sı tmemiştir. ~ ~ tmistir Erkanıharbiye a e ile e tikten sonra İskende- Bu esnada iki fikir tebarı.iz etti: . ~ n n sag yanını ezme i- u, a ı sa ı eye ınmek mecburiyeti 

. .Bır tek İngiliz tanltı, düşmanın ye- gın_ı bey~.n .. ~ b'~ l~f etmiş ve şöyle t~yy r 1 g Jeuterin hususi muha- 1 • Belçikayı ve Fransanın Lille ~eh- çın agır zırhlı fırka!arını bom bar • ha~ıl old1;1iundanberi bilhassa gazete. dı tankını tahrip etmistir şefı de buyu ır rıycye ge en 1 r k . t' ri garbındaki Artois mıntakasını teh a1man ve avcı tayyare'erile birlikte lerın tabrır müdürleri ,ikayet ediyorlar 
A lma n t ebli; • demiştir: biri Lond:aya şu te gra ı çe mış ır: liye edip Somme nehri gerisine çekil~ ~ull_~nıyor!ar.. Daha hafif tanklarla ~Elimiz~eki yazıları nereye sıkı,tD'ac.: 

F'üh . • ~ A M ussolininin Ziraat~ilere . Seyahatım _es.nasında .bende hasıl mek· .. 2 . ~alais boğazını ve tngi!te· ! •rıf~t makı~elı kıt?lar (yani motosik. gız?» dıye sızlanıp duruyorlardı. Fakat 
A..) rerın Umumı Karargahı, 27 ( · Hitabesi olan başlıca ıttıba şudur. re sahillerini temin için daha şimal·' etlı ve hafıf makıneli tüfekli piyade- ~u .ark8:datlar. da dün Fransız gazetele-
lı "ı-:- ~l~an ordusu başkumandan- . . .. Akdenizdeki gerginliğin mucib ola de Lille şehri cavirlarında bir müd:ı.- ler, ka1!1yo.n!~_ra bindiri'miş piyade ' r~ın bırdenbıre boynu bükülmü, ye-~ bıldırıyor: ., Rom_a, 27 (A.A.) - M?ssolını dun bileecği tchlik~ler ne kadar büyük faa koltuğu teşkil etmek. v~ makınelı tufck kıtaları, makin•li lı?'le••. benzer uvallo halle,;~~ göriô~ce lrıı lan~resler~ ve Artoı da kıt~ları- Venedık sarayı~da to.pr~ga_ sada~.at:e , olursa olsun bunları gerek askeri Fakat herhangi fikre karar verilir l tu~eklı ve ha~ıf toplu otomobiller ve yme hızım altı sahıfelere. fu.kre~mıye 
lll z, hucumlanna devam etmış ve temayüz eden zıraat ışçılerıne muka- erek siyasi bakımdan önlemek için se verilsin, yahut hadiselerin ve düş- saır~) Arr_as ıl.~ M~nş denizi arasm- başladı~ar. Öyle ya, a~tı sahıfelık bır garı Uhasara altındaki düşman ordul.a- fat tevzi etmiştir. . ıl Y n ·ıtere ile dostları en ciddi tedbir- man tazyikinin icbarile hangi tarafa dakı Artoı~ ~ol.g~sıne yayılıyorlar. ~ete, bır. yapr~~lık b~~ g~zete yanında ı.ı_ nı daha ziyade gcrile:ttirmişlerdır. Mussolini bu münasebetle ırad et- 1 ~

1 
1 1 d r İtalya hakkında teveccüh edilirse edilsin bir milyon· ~un!ar eskı tabırıle (makineli tüfek- ~d~ta, hır fakırın kulubesı yanında alh 

lı e?i~'in şimallıide de, düşman cep- tiği nutukta: «Devamlı ve kafalı me herıb a ?1ış ~r 1
• • e üttefiklere luk müttefik ordular grupunu büs- lı ve t~pçu •. i~t!hkam k!talarını havi) at 1 muhtqem bir apartmana benzi-

/": Uzerindc, Ypres civarına kad., sainizi vakfettiğiniz bu toprağa is - d ~r e g;r ı:' ~. ·~ zus~ va ~tır bütün inhiliılden, mahvolmaktan kur o~d_u suvansının yaptıgı akın vazife- ' 0 '[,.. b. . b b. k 
.~tın bir gedik açılmasına muvaffak tik bal de de sad;k kalacağınızdan e - uşman '. mı ~e z yı . · . 

1 
tarmak için (Valeneiennes - Cam b-1 sını Y"J'ıı"rlar .. Ba paume ile Amicns F un " "t';"'':"~ •b. !'. •:;• l:J; 

U.tıınuştur., . bulunuyorum» demiştir. Yunanıstan ıhtıyat tedbırlerı a - rai) hattında bir müddet mukavemet araf1J:U: ı takrıben ?O kilometrelik ~~azt ·~~ erın .e;. ·~;,. ~ 
G e .. ~ i i mın makta ve her ihtimale karşı hazır etmek lazımdı. Ancak bu sayede de- ar:ı.' .n .geçerek Amıens ve Abeville mu ~ e '• çevır ~· .c~ ı • o aya-

ha\ra eç nd gunlerde olduguok ~üb ~ Lağvedilen T ren S eferleri bulunmaktadır. Yunanistanın yedi nizden naklcdileceklerin vapurlara ir· Sı:enırlerını hve. ~u ~ehirlerrlen geçen ~y· :~ ry fbublamakdt 1' ıçıhnıL~fekıpb' gaze-
,,,.,, or usuna mensup ç h k 1 "hti l . . k.b ed"l . k' . A omme ne rmın uzerinclı>k' b .. t"' ı ara a ıra ı ve an çe ır feY· 
:"1.1.k cÜzü mlıır ar te çarpışmalara Roma, 27 (A.A.) - Semplon eks - milyon al ı baş ıca ı . ya_ç arı ıçın a ı ve ı mıyece eı:ın rtois mın· ı köprüleri iş al ve bu .. :~ . u un ler söyledi, raliba «Varakı mihri vefa-
'ltirSk et~işler 'v! o':d un un ilerle - presinin ilgası üzedne, İta! yan şi - dep_o . bul und u'ma k end ışc~• le hafta- ta~a"ı:?.dan 1 c~;~ ~~ dogru hareketlen ""lı ta> afla,;nda birer :;."{c~~~';.~~: Y• kim ok~, kim dônled• dôyordu. 
lllesini k 1 1 tırmı lardır. mendi fer idaresi de bu trenle aktar- da ıkı defa et yemekte ve ıthal etler mum un o a ı ır ı . zii tesis <:tmişlerdi. Bunıfan sonrı bu 1 SJ<;f,tM SABiT 

liüc ~ ay aş : zi sıkleti, en ma yapan bazı trenleri ilga etmiştir. için yapılan masrafı bu suretle a - Almanla_rın görüfü : makineli kıtalar Manş denizi k~na- ~--------------
ti urn arın mer e zaltmaktadır Bundan başka Yuna - . rında şimale doğru 'd k Bo 1 -h ~ade çevrilmiş düşman orduları sa- Mısırda T edbirler . t Bc~inci koh mensuplarına .. Bu vaz~yeti _idrak eden Almanlar logne ve Saint _ 

0 
~ı t~kre ~- v:ı~dı aı:. Daha ?enupta Tournai §eh-asınd ·· · 1 t r Lens- · nıs an « ~ .. •• . • otedenberı takıp ettikleri esas fikre . '. mer ıs ı nmetlcrm rını de ışgal ettıler. itı . a ınuessır bu unmuş u · Al Londra 27 (Hususi) - İtalyada, karşı Jazımgelcn bulun tcdbırlerı al sadık kalarak B 

1 
.k d k' "tt f'k de. ılerledı!er. ı 

ll"ıa~ırna}i şarkişinde hüc~m eden k~ mütlefikl~r aleyhinde askeri bir mü- maktadır.;..Atina-da b~r l?kantnya ya- ordular gru~unued~i~a ab~tı ~~a~ i~- Bu a~ınlara karşı bir yanılan tngi- 23 May'!.:_akı~ 
tala kıtaları, Fr~nsız .. muste~leke · ı dahalcyi isti yen nümayişlerin ve dev pılan bir b~skın ~ı:_tıccsındc altı Al- tikametinde atacak surette takip yap lJ~lcr ~ıllc tarafları1!dan SC\ ~ ve Ca- . 23 Ma.yı~ akşa~u geceleyin mütte
ll\i rı.nın mukapıl hucumlaı ını gerı 1 t damlarının bu yoldaki nutukla- manın üzerınde sılah çıkmıştır. tılar. Bazıları Almanların Paris isti- laıs_ ?n ~rl~rına _Yenı_?en tngılten•den fıkler Belçık~dakı. Gand şehrini terk ~· Sktirtmüşler ve düşmana kanlı za- ~l a !akalı olmak üzere Mısırda ye- Mısırda son günler zarfında yeni kametinde taarruz ettiklerini ve .son-ı~e~"{P ıh~ıç 1ct1ıkleıı k':1~vetkrle mu ve garbe dogru rıcat ettiler· Daha 
ıat Verdirmişlcrdir. r~de a bazı ihtiyat tedbirleri alınmış- ihtiyat tedbirleri alınmıştır. Bu me- radan bu fikirden vazgec,:erek garbe Fa ~Yf ~'J ni>ıla;· Dıhgefr taraftan ~rk tara

8
Cnrda Almanlar 22 ve 23 

Su . .- . . . .v. 'b' nı en 1 döndüklerini zannediyorlarsa da bu raıısız ar a arıs mu a ızlanndan ayısta edan cenubundaki m ta 
tnuh retı hus~sı!ede bıldı~·ıldıgı. gı ı~ tır. .. . . yanda memlekette bulunma arı a~~~ zan yanlıştır. Almanlar yalnız kendi. ve sair_yerl~rden acele tt!dnrik ve kada şiddetli ve kuvvetli taa~ı • 
lıar asara. edıldıkten ve. şıddetlı mu Bu meyanda, bugun. ":erılen bı_~ ~:ı edilmiyen ecnebiler hakkı!.1da da fıılı sol cenah ve yanlarını temin edecek scvkettı~lerı kıtnl~rla _cenuptan Som- yara.rak oralardaki Fransız kuvve~~ 
C: 1e?cler cereyan ettıkten sonra,, 1 bu akşamdan ıtıbaren butun tedbirler alınmaktadır. Suvf'yş ka - kadar Montmedy _ Rethel- La fere n!c nehrı boyu!1a ılerlıyerek h!t neh- lennı tesbit ve başka taraf} 

a aıs düşmüştür. ~:;sı~ karanl•kta bırakılac3ktır. Bu nalından geçen vapu•ların mü•elte- hattına ilerlediler. Asıl maksatları r.n ec~up sahıllcr;n~e. St. Quenün dıma s~vk . edilmekten me~~~tr.;: 
Ja nouıogne civarında şark ta, Von ; dbi r her ihti malc k••şı. ~oy~~k ha tile A lmanyaya memleketi a 15 ka- daha Ar euse muharebesi ndcn bed BeL 1 J~05.'" • ·~ Man~ dtcn~!1 ke~~ '"''.'~ ka- l ·~~ hır mık tar da arazi kazandılar'. 
t .. Cchopski isminde bir zırhlı alay e ksadile zaruri addedilmıştır. Ittı • dar eden habE' .. ~"rin gönderilmemesi çikadaki müttefik ordular grupunu 'maernyeehnrı·nı·r cceep eb e3 ı ett!:er · om. . . e çıkada Lıege ve Namur kalele-"ğllı · - .. h · ma - · 1 .... . . · d.. F k 1 . 1 ı n nu una gecmış Alman rının ve ı:;ehirlerin' t fi ler· enı bir çok duşman arp gemı- dilmiş olan diğer tedbır er ara- için daimi bir kontrol tesıs edılmış- ~ger ransız uvvct ~.rınc ~n ~yırıp kıtalarını şimale tard ve Alman ser- nfrz Bel \ ın e r~ arında he-tı 

1

ne. ateş açmış, yangın çıkarmış- hazd e b"lhassa ecnebilerin ve bu me- tir. şım~le atara~ onu munferıt bı:. su- köprü mevzilerini zaptettiler. Bu ofa.n bir~ı nlıl.~r}n .ellerınde ~almış 
r. sın a ı .. 1 Süveys k::ınalını ge-ı rette ezmektır. Bu maksatla Brukscl Fransız kuvvetleri ~imd' A . h ·~t aç mun erıt tabya teslım ol· İıı ·. yanda ezcum e . :.; ·arı tr b' - ew- ·- - civarındaki Alman ordusu garbe ha- . . . . .. l 1 mıens şe • mı:~ ur. Esasen bu sehirler Almanı 

baz gılı_~lerin ~ahsur kıtal?rından ~en ecnebi gcmilcrinın şı e ı ır _..f • ffaA dı·sesı• reketini ağır tuttu. Daha cenuptaki rını_ ıstırdada ç:11ışıyw~r.ar: Daha şark rın eller~nde oldukl~rından şehird~ g·ı ı l1"ıufrezelcrı Manş yolu ıle İn - k trole tabi tutulması vardır. . zdıham Alman orduları daha şiddetli ve sür- ' ta_kı c7ph_ede bır degışıkhk ve ehem. uzakta bulunan birkaç tabyanın ş -~tereye doğru götürerek kurt~~ - o; kl saat 21 den sabahın bcşıne - -- • -- . atli tazyikler ve takipler yaptı. Camb mıyetlı bır hareket olmadı. 1 n~n v_eya _bunun elinde oıması ehe~-
haak teşebbüsüne mani olmak ıçı~. şı r arakılmıyacaktır. Salıh Kılıç ve rai ile Peronne arasında Fransız cep- 23 Mayı• aabah!..!_ ımıyetı haız bir şey değildir. Valenci-
li \ra ordusu, Belçika - Fransa sahı- kada Y müdafaa vasıtaları, hesınde yeni bir gedik açtı; buradan 23 Mayısta sabahtan akşama ka- ennes Şarkı?daki Maubeuge Frans!Z ı·?lde hala düşman elinde bulunan Mısırd~ h~_va t k<'sbetmi,.tir. Geçen K A b t makineli kıtalarını ve zırhlı fırkal~ı- dar şimalde Gand hizasından cenup- hudut tevkıf tabyası Almanlar tara-
b"anlara yeniden hüc.um etmiştir. büyük bır ".u~ Kahire üz~rinde ya· 3mUr3D erae nı )ıeçfr~rek bfr yandan Arras ta~•: ta Ca~brai'ye kadar b~tUn Flandres f:•dan kuşatılmıştı. Bu tabya da tes. tı lltıkerque'de deniz tesısatı yanmış- çarşamba gun .. atına iştirak eden • J fına, dıger taraftan SommP vadısı ce~hesı~de muharebe şıddetle devam m olmuştur. 

t. pılan hava tezahur kk .. l _ et t ı er boyunca Amiens, Abeville, Boulogne ettı. Boguşmalar, med ve cezir halin- 24 Mayı• : 
Cen . - ha mühim İngiliz hava harf? t~ş: u taraflarına., Artois mıntakasının garp d_e alıp vermeler tevali etti. Mütte _ 24 Mayısta Rark dıııe1 up cephesınde, kayda deger 1 . Mısırda bulunan Jngılız hava lzmit 27 (Hususi Muhabirimiz - taraflarına müttefik ordular grupu- fıkler Cambrai varoş'arına kadar smdıl Almanla'. t ta Setan mıntaka· s,:' ~lmamıştır. _ ke:~vetlerinin ancak bir kısmını leş- den) _: Ebedô Şefimiz Atatürkün niiş nun sağ y~n ve gedlerine saldırdı· mukabil t;ı-•rruz ile ile;lediler. Va - etmişlerdir. Flan~:::ı:::~• ı!eyam 

Vuıc anın cenubunda son g~nle_rde . tmektedir. larının halk tarafından ihtiram ziya- Bu hadiseler ve vaziyet Cambrai l~ncıennes_ten Cambraı ye kadar 40 Almanlar tarafında . are sı!ı~e 
ele ua gelen çarpışmalarda b~: .. ~•.ya- kıl e T _ Fronsız - Mısır hazırlık- reli sırasında vukubulaıı ve 11 va - civarında ve Escnut nehrinin yukarı ~ılomet~lı~. c:phe kısmında Alman- şark ve cenup tarafla;:.~: 3:h~ını~ 
de,n alayının zırhlı arabalar bolugun- İngı ız .. ti İskenderiye Iımanın - tandaşımızın ölümü, birçok kimse le- vadisinde yeni bir şiddetli meydan ;rın şı 

1 
e ı aa;ruz~arıQdurd~ruldu. mış ve üç tarafından ihata ~~-ı ış. ırı w 

11 asteğmen Müller, hücum eden larının vu~a ' tte görülmektedir. rin de yaralanmasile neticelenen iz- muharebesinin zuhuruna sebep oldu. t:r~~~~~ı~: cey~updan ktt. 1 uentın garp lan müttefik ordular grupu ~~~v~ 
~ı hl · · · h · da bariz bır sure · .. · o kt ka ı r cereyan eden muha- nı en 1 a ar sevkcde- ınet• d . • \ıe r . ı arabadan beşını ım a etmış . ve deniz kuvvetlerı unı- dihaml hadisesinin muhakemesi. ~ - va e . c a. . . b t k. _ rek 

0 
tarafları tak •i . e ~':an: c?ıyor; Almanlar ihata 

te gerı kalan arabaları da son dere- Şehır, kara akta ve civarında ğır Ceza .Mahkemesinde bitirilmış, rebeler şıg.?e~ı bır tfkı~ ~el ru ~ ~ paume civarından l ye ettıler- Ba- çemberını gıttıkçe daraltıyorlar. 
lı;;,~asara uğratmıştır ki, bunların forma~:~:ı~0;;;;,~::: adedi de günden kamı ıcfh im edilmiştir .. .. _ • _ ~.~::,;r;ri, u'::.u~; v':.'m~tle~t a§~~lin~; ları!'a . yen iden Aıma~r~:r ~~rf.rı~:;; M?:~ 1;f ;.i;',";tie:::"~~kd~d'k0,::;and ve 

tnları kırılmıştır. .. h~va makt.1dır. İfadelerinde .mübaye?et goruldugu vukua geliyordu. ı~er.ed~ Bunlar .. Arras'ın batı şima. birleri Almanların eline ~f1e şe-fh,"-~rnan hava ordusunun hucumları, gune art - - için İstanbul ikinci Agır Ceza mah- u • lındekı sırtları zaptcttiler ve Arras Artık Fland ·es m d geç h. be o1tıı z d p · · d k' ha h b le ' 'l "d 21 "'ıayıs geceaı : ile St Ome d k' ı ey nn mu arc -
\>a, •• aınan a, arıs cıvarın a ı : - . i Dün, hususi bir a :: kemesinde istinabe suretı e yenı en - -.-- ı . - r arasın a ı bölgeyi kasıp si son safhalarını yaşıyor. Buradaki 
d Uslerine Reims'in cenubundakı b?t ~t.mı_ş_ı_ r. 'bi 25 mayısta bu duş - dinlenilen şahitlerin ifadeleri ve üç ~1 Mayıs gecesı ~lman nrıı: ~Camb k8:~turn:ıaga başladılar. Bu suretle müttefik ordulannın maatteessüf ne 
t~ityolu tesis• bna ve düşman k! - bıld mld.'g;r!' ge'.misine Haarstad önle-1 kişilik eh Jivuk·; ı heyet inin yine Is: ra~ -s~ac:~::::'miyeÜi ı~~~~e/:'.:~: ::;.~ 1~~f '! ord~lar gru ııun un sağ ce - Som':"e m;ıı,; gedsine çekll~ejle ve ne 
r..ı. tının harekatı üzerine teveccuh man ta).~ .. k apta yeniden bomba - tan bul İkinci Ağır Ceza mahkemesı iadı~larını fnaiJiz uçakları keşfetti _ me haret:ıg .Y~nıtnı ıha ta ve_ çevır- de Lıllc h~asında Manş denızıne doğ. '"Ilın· · · d d 20 rinde huyu ç · b t ıştır • . . k a n erını amamlamaga ça- ru yeni hır cephe almalarına imkan QU ıştır. Bır hava mey anın a . bet etmiş ve gemı a m · niyabetile verdigı keşıf raporu o un- ıer ve bunları bombaladılar. 21 Mayıs lıştı!ar. Mans denizi kenarından ·ıer- görülmüyor· Bir kısmın , 

1 ~O)an tayyaresi imha olunmuştur. lar ":n ha ka, bir bomba ile_ 8000 to- duktan sonra karar bildirilmiştir. günü Art?!~ m!nta~ası g~rbında, !iyen Alman -:OakineU kıtaıan da kou binip kurtarılması \'e ba~~y;:.::~::: 
y uş.rnanın dünkü kayıpları, 73 tay- B_u~d luk b~r İngiliz gemlsinı de ba - Mahkeme; o zaman İstanbul E": ~ Manş denızı s~lull_erıne s~ku an. Al- logn~ ve. St. Omer istikametlerinde düşmesi belki mukadder akıbettir. ,~•dır. Bunlardan 32 s; hava mııha- nı!fılo . niyet Müdürü vo hôlcn Ço rum valı~ı man .?rd~ '."akı~elı kıtalaıı (eskı or- taz~ıklerıne devam etti'er. Bununla beraber La fere ile M!lllş de. 
la eı~ri esnnsında düşürülmüş,_ .. 15 tırdık. . are meydanında, hır olan Salih Kılıçla 0 zamanki muavı- du suv_arısı_ ~·e:~ne .k~llanıl~aktad~r Şımal taraft~ general Rcichenau lnizi ~rasın?a Sommc cephesinin te· .,,~•Sini havn dafi bataryaları dlışur- Baraıvos tayy h ip olunmuş - . • ı B '' kôlet ar<iv dairesi _hu sahılde_kı ırk_ap \C ıhraç lıma~ 'e kum_a~d~sında~ı Alman ordusu Gand şekklil etmış olması hascbile cenup 
d ~, geri kalanı da yerde tahrip e- ~ok tayyare yeıde ta r nı __ v~ ~a en ~: e ın '"ihmal ve ıskelelerını tnhr:~b~ çalış~ılar; mutle- şeh~ı ı~tıkametıııde ve bunun ceı~ubun taraftaki Mozel nehri ile Manş deni· ııllli . . . r tur. , muduru olan a~uran fik ordu'ann butun gerı muvasala dakı F....scaut nehri geçitlerine dogru ta zi arasındaki ce he i in . d ' . . ~a şt~r. 15 tayyare~'.~ kayıptı · _ 27 mayıs gecesi, düşman ~arbı ~l- Hikaydilerinin tıadıseye s~b~~ ~lma- ve muhabere tertiplerini iz'aç ve im-

1 

arruz'arını şiddetlendirdi: Ganci ce- , tehlike yoktur. p ç şun ılık bır 
~lla rvık sa~asında, d~n .d~ ~lp_ av an ada, muayyen hedef gutmeksı ~ dığı neticesine vararak . ı~ısının de haya çabaladılar. _Bu orduların Fr~n nubun~aki Audcnarde ka.sabasını Eski Birinci ve Altıncı Ordu t?.:ı paraşutle yere ındırılmıştır. n:1 Y , . nsk'"'ri hedeflere karşı ha - be etlerine karar vermıştır. sa anavatan kısmıle karadan her tur zaptettı. Bu Alman kuvvetlen Escaut Kumandanı 
ı;, ~r düşman tayyare gemisin~, 24 zın 1g.~-yrı ları~a devam etmiş, fakat ra - ıu irtibatını kestiler. ınehrini geçerek Lys ırmağı kenarına Ali llısnn Sabis 
ı.: ·ısta Narvik dvarında Ofot fı_ypr- v~d~u~u:r yapmamıştır. 1 11da büyük çapta bir bomba ısa ·ı cıv 1 a 



- 12 

ı-9"'···5-p-oR··-·;·······1 
J,.."tt111ıwıwııııuufW• .. u"' ... """''111111•nt1ıa.t1•111111unı...J 
10000 metreye kadar 
mukavemet koşuları 

Yazan: Rıza Malr•ut 

Dahiliye Vekileti 
niemurlannın senelik 

izinleri NAllP 
ı.IATIRALARIM 

Bizim kırk yılhk bakır mangal 
avize diye tavana asllmıştl! 

Ankara, 27 (Hususi) - Dahili
ye Vekaleti bütün vilayetlere 
yaptığı bir tamimle bu sene için 

memurlara senelik izinlerin ve- Yazan • ·aı AJ. ı·h s A b. 
rilmiyeceğini bildirmiştir. • • 1 san a ıs 

.._ ____ .._________ ( Eski Birinci Ordu Kumandanı ) 
Her hakkı mahf~ 

Semplon Ekpresi - Çok güzel bir şeydir. • - 1 ganın biri mangalı avize diye yuttur· = ~frı~~ı~~pılır? • ım~iiŞede sedef kakmalı büyük bir Fransadan Geçemiyecek 
Mis rrween atıldı: aynalı dolap yalnız aynası çıkarılmış ~ . 

Siyasi ricalin sırları faş 
etmelerinden korkuluyordu 

- Betty Mister Melihten rica etsek yerine cam geçirilmiş.·. Antika dola Dün sabah, Se~?lon .eksp~esıle .. ge-

1 

te. bize tarif etse .. Akşama babamın bı. 1çinde iki tane çakm~lı. tüfek len yolcuların soyledıkle_rı~e gore: Birinci Kısım Cihan Harbi 
önüne koyarsak ~l ·bir sil riz o- çaprazlama asılı .. Altında bızım mut Fransa, Semplon ekspresının kendı • 

!ur... ~ rp lbahlann et ~\ın· üstünde de bmm h?d~tları ~h!Hndeki kı~mmı evvel}kinci Faaıl - Cilian harbinin zuhuru ve aeferberlik il 
Betty gözlerini bana çevirdi. 0 an- pılav tenceresı. kı gunden ıtıbaren kesmıştır. Bu ~a- _ 

27 
_ 

da pıla=-ı taıır eın1t:K oı:ı:;ıı, ne soy e8e l Bu sefer kahkahayı ben bastını.. rardan evvel Paristen kalkan ~on . . . _ 

yapmaga hazırdım. Kızlar ~-ayrette.:.. . ., Semplon ekspresi bugün Sirkecıye Meb'uslar kontrol vazifesini hakki- 97 ncı sayfmıında dıyor kı: (1 Aj/J, 
&saca pili vın nasıl pişirildiğini an. - Miıçf e; dedıgmuı b_u mu . . gelecektir. yarından itibaren' Sem - le ya pmad>klar ından lenahklann 1>- tos mı;! günü Alman yanın Rusya~ lattım. Kavnyamadılar veya ben iyi - Evet. Dayım Bagdattan getır Jon eks resi İstanbula İtalvanın .. . • harp ılan ctme8ıle başlıyan u.rnıı ıizah edemedim . di. Sizin ordular vaktile bunu başla. p . p . ' '. · nune geçemıyorlardı. Mebusların a-,Harbe bizim dahi derakap dahil °' 

· . . . Ok . .,, · di Mılano şehrındeıı gelecektır. d T .. k ·ıı t' · h k"k" ·· .. . - Bunun pişmesi uzun sürer mi? 1 rına geçırırmış·. . ~94e~es~n ye.. . . .. rasın a ur mı e ının a ı ı mu- mamız daha murekkebı kurum 
- Ya... 'üzerinde kılı~ ve ok ızlerı bıle var.. Yataklı vagonlar ıdaresı henu_z bu messili oJmıyan Ye hatta ecnebi dev- olan ittifak muahedesi muk .~ 
Betty ablasına döndü: Şimdi de bizimkiler b?llW:rın. daha hususta bir errıir almam~ş oldugu~ - !etlerle münasebetleri olan ecnbi dandı: fakat ben. bizim harbe ıır 
- Acaba Mister Melihten · t tekamül ettirilmişlerinı gıymıyorlar dan, Parise kadar bilet kesmektedır. f t _d 

1 
b 

1 
.• ' .b. rakimizin mümkün olduğu kadar tr 

. _ rıca e - ., . men aa ı gu en er u unaugu gı ı o . . .. .. · . ....ti# 
sek te hıze §U yemegi öğretse ayıp mı· . .. . R MaJ..at J.o,arion Fransanın dalım trenlcn Frans.z - k. k il' ti . im· h . _ ahhur etmesmı bulun mevcudı,..,-, 
olur mu'! Teşbıh.te ~~ta yok_~a gel gor ki ısa İtalyan hududunda Modan ve Vint _ ~m~n .1• c a ıye eruı ayrı a a:se 1 ıe istiyordum. O günlerde hemen r 

- Emredersiniz Dediın. dolllotakı mıgfer degıl bakırı kaçmış Atletizmin form. tutma zamanı olan ·u . t k d ldig-inden bıle ıhtuaslanmış olanlar da çoktu. gece Prens Sait Halim Paşanın 1 • '. . hali:? hl .. te .. . b mı e ıs asyonuna a ar ge . . . . _. _ . .. . . . Vt 
O kadar sevındiler kJ nerede ise '. ~u .. "' .. ~.cere .. : . bugunlerde muallımden ~ahrum . u- bu vasıta ile gelen yolcular, ıtalya _ Parhnın seçtıgı meb'usların çogu n!koydekı ?'~lu;m<la ~çtıma '."1en . 

boynuma aarılacaldardı. Gözumun onune bızım çarşıyı za lunan bazı atletlenmızın ıstifad- ı· . . k 
1 

• 
11 

d e'•et efendimciydi· diğerlori ise vatan k>ller nıeclismde • kı Prensm r< 
Yan fabrika, yarı ameliyathane karman zaman istila eden burnu havada çin bu sporda muvaffak ve şampıyon dan ıtıbare.n e spre~ e )O arına e- . '. • .-·ı l ğindc Enver Paşa ile Talat, Ha!ıl 

gibi beyaz çinilerle kaplı bir yere' gir- 'seyyahlar ve etraflarını alan çığırt olmuş gençlerimizden kendi branşla- vam edebıleceklerdır. Bu .. sur:tıe, ı ve ~ıllet ka~gıla~ıle alakadar ~t~ı - Cavit Beylerle benden ve hazan 
dik. Mutbahları burası im~-. Odanın ,ganlar geldi ... Tevekkeli değil herifle n üzerinde yazılar toplayıp neşrede- Fransada Semplon ekspresının ılga- Ierdı. Bu vazıyet ıcabı olarak buyuk. rahim Beyden terekküp ~derdi . ol 
ortasında marsık renginde şişman bir ri çarşıdan ba~ka bir yere götürmez- ceğiz. Bu~ kı~etli şampiyon ':e sına rağmen, yolcu. nakliya~ı sekt~ - ehemmiyeti devl<?t işleri ne Meclis-ltai nazanmı izah ettim. lzaha~ 
kad>? tel'S ters bana bakıyonfo.. Bu !er... . _ , . _. . re~o~enımız Rıza Maksudun hır ye uğramıyacak , Isviçrc, !tal ya ve le ve ne de kabinede müzakere ile Jl<'k _ musi1? _ le~ki ~d~n ar kad':,;ıt •er.cı aşçıba!!l ~a. bembeyaz ketenden - Bu ~ıgt er_ ded>gını~ _ııey harp et udunu koyuyoruz. y akmşar k ile Fransa arasında mu _ dcğll, bkkaç kişi amında tcd vir ._ diışuncema.m ısa ~etını Alman _. elbıseler gıymıştı .. Manzara yaman- şapkası fılan degıl.. bu brzım yemek Bir mukavemet koşusunun niha _ k . . . . . . . rine de kabul ettırdıklennden Mev dı .... Gö~ünüzün önüne getirmek ister- pi~irdiğimiz tenceredir ... Da~ınız size yctlerine doğru yorgunluktan gözleri vasala devam edece tır. dılıyordu;. b.unun ıçın ı.rşa~, ıkaz ve ı si Vükeltlı:a mü7..akere edilerek: Od 
s~nı~ hır ma?aHcbi tabağına ~ü_şmüş latife olsun diye öyle söylemış... sönmüş omuz omuza yarışan gençle- kontrol. gıb~ şeyl:re .. ım~an yoktu. manlı hükumetinin Umumi Harp fi 
in bır karas~nek tasavvur ednuz... (Devam> var) ri gördüğü zaman insan gayri ihtiya. • • ,Meşruhyet ıdaresı henuz lafaı murad nasında bitarnf ka'acaı,'ııu ve fa)' 
_ Betty benı_m .mutbahta ııe aradı··- · -··- - · - · - · - · - ·· - · - · - - ·- - riya güler ya takdirle alkışlar. Gül· Gazetecder heyeti tayyare bir şeydi. bitarnflığına her iki devletler bel' gırnı ızah ettı. Kadının da_ •ıı1.uıı ok· Zelzele komisyonu dUğümii?. dakikalar muhakkak bir at ile Atinaya geldi işte o zamanki vekillerimiz n<asır.. tince tamamen riayeti temin i~ ~ ryınca abus suratlı zencınm kalın Jetin diğerine tur bitirdiği anlardır· . d b" 1 ·h k b k d dusunu seferberhale vazedecegın>.ıı ~d~~lan kulakları?a kadar açıldı in. toplandı Mukavemetçiler eminim ki sporun en Ankara, 27 (Hususi) - lngiliz : ~y .~ saı _oş, umar a7 •• ve a ı_n lana kar:ır verdik. Ve kararımızı cı gıbı bembeyaz bır sıra diş meyd . . .. kA . . . .. . duşkunu sefıhler veya vuksek bır d k p ·er tt.k) na çıktı Ben de ka-'· b. .k .. 1 "fa- Ankara, 27 (A.A.) - ~lzele Ko- zor branşını seçmış kımselerdir. Bu hu umetının da\"eh uzerıne Lon- h . t h"b· 

1 
·k h ta era a ı a c ı · tf. 

· wna ır ı ı ı ti at . .. . k 1 rd ff k 1 k . . b d . . I h . . . şa sıye sa ı ı o mavıp uc.-a ru u -
1 

Şu ha'dc muahede proJ"esinin , savurdum. Hemen ahba olduk ~ısyonu, bugun Başvekalette Başve- oşu a ıı ~.uva a . o .m.a ı~~ .. ~ş- raya gıtmı~ o an eyetımızın . ~. ~ .. . 1l 
Kadın önündeki masapd b. d. ·· - kil doktor Refık Saydamın riyasetin- lıca şart reJım ve bılgıdır. Görunuş- Londradan hareket etti O-ini bil- şıyan evet efendımcıler \'eyahud sa- ;r~mmuzda ... rarafe edı mış __ ,. 

a ır ug • . k f 8 d k 1 · · _, 1 h · · · ıkı taraf hukuındarlarınca 2 Ag"'" meye bastı. Yandaki duvardan güc de b>r toplantı yapmış ve bazı lfa· le mu avemet koşan atletler zayı dirmiştik Heyetin hususi tay,·a- ece ese erını, uev et azınes.nın za. t . • d.k ecrı . Jn1' 
t<:frik ~en bir dolabın tek bir g;;'. rarlar ittihaz etmiştir. ve ince insanlard~r. Bunların ne d~ı;- re ile Atinaya kadar ~e!diği İıil- rarına. doldurmak isliycn ve başka i~~i~a'ı~::".,.:ı~ .. tas 1 1 m>Ş 0 
zU kendı kendıne açıldı. Yıne kendi ce kuvvetlı oldugunu anlamak ıçın d" •1 k d" y· Af d seyJer düşünmiyen iffet düskünleri L. p ıT .. k·vede beş sent 
kendine pırıl pırıl beyaz bir ka ile- T k .. 1.. . • sırlarına vakıf olmak lazımdır. ırı mc te ır.. ıne ına an, ~ _ . . ~ . .. ıman . ~a ur ı.. . . 

91 ri dogr-u uz d K t .. P. e aut uklerım isteyen 8.. t k 1 d d - k bil' tayyare ile Istanbula gelmeleri bulundugu gıbı de\'lete sadakatı şup- namı~da~ı ı<ıta~ın~a dıyor kı .. (1 -rıc 
. . an ı.. u unun uzennde I I una oşu arın a oguş a ıye- h . h . · . . senesı Agustos ıptıdalarında hır r (pırınç) yazılıydk memur arın rapor arı ti mühim rol oynar. Bazı kimseler beklenmektedir. elı, ırıstıyan ve saır ekallıyct na-ı . .. ·. T. b 'a k' A' n sf' K d d 

.. - b - 1 · • ı , dı- 1 d d B r· 
1 

. . . akşam uzcrı ara ya a ı ma a ının ugmye .astıgı m~say:ı. Ankara, 2 7<Hususi) __ Mazul ol _ at ctızmle hıç alaka arı oıma gı hal- O?.ır arı a var ı. azı sc ır enmızın'farctine g-clmekliğim rica edildi: 
0
rt l:ıakt~~ .. Masada bır kırk ellı ka· malarından dolayı t k .. tl""kl .. de çabuk koşarlar. Mukave'!let koşu ve yüksek memurlarımızın karıları da sefir Fon Wangenheim ile En,refl dar dugme vardı Her birinin ya ba e au u erını ı d b t ks' ·ı . · .. 1tJ' 

ş d k .. ··k k': .. k af nı -ıtalep eden memurların sıhhat heyet arın a unun amamen a . ı ı e kar- Bu sene göçmen nakliyatı ecnebi idi. MeseJa Paris sefirimiz Ri- buldum. Bun
1
nr Almany:ı ile Tur 

t:! "un u~~ka,.::~udıl. y= şek:~'olerinden alacakları rapoclarm S.h _ !!11("'~ Bu 1::;:!~;ı~;"n ~ırinci ~ yapılmıyacak !at Paşanın karısı bir Rustu. ye !"-."'?d~ ~ir hafi ittifak du~ ki!~rde 'ne bulunması Jlizuns.:\,e 'j hat ve l~tirnai Muavenet Vekaletince an renoman sı r. ""'~ pıst- . selirimlz Tevlik Paşanın karısı bir desı ~mıo~mı hazırla~a!'ta .
0
1 u • 

var Hepsini g·· ·· G .. ü psil tasdik edilmediktv> muameleye ko _ tc, kışın kapalı salonda daımı çalı§- Bu sene Rumanya ve Bulgarıstandnn İ .,,.
1

• B l' r· . .. M h d rını soy1edılcr: "e Turkiyenın U~·• 
.. . :·· . . n oz!-1 ayn- oz m n l • ~~ malarından sonra ancak iyi derece- muhacir gctirilmiyecektir. Nakliyata ge- sv~'ir'1• er ın se ınmız a mu mi Harbe <1uhuıu takdirinde AJIII' 
onune bızım evdeki Elmas kalfa gel nu maması kararlaştırılmıştır. lcr elde edilebilir. ~I _,_ d 

1 
_ b 

1 
Muhtar Paşanın karısı bir Mısırlı idi. k • h tin' . tihd h kkınd•' 

di .. Bir an §U Amerikalı zenciyi b. · - -- ecCA yaz evam o unacagı, ununa . . . as erı eye ın ıs amı a ·-" 
mutbaha, bizim Elmas kalfayı da'~{;'. • Mukaven_ıetçi!erin uzun boylu o!- becabec, kendi auuluile gelenlerin ;.. l~e bu Çeşıd Nazırlarla, bu çeşıd ki mütal~ı sordula~. _Almanyoı:-; 
raya getirdim •.. Her ikisi de muhak- Y ent yollanmız malan hu)'.Uk hır a vantaıdır: Eksen- kan edilecekleri habec milmektedfr. de\ !et mcmurl~n.Ie ~ev ~et esrarını Avrupada b>r harbe gırışmesı h~ 
kak apıQıp kalacaklardı Ank 27 H • y . yetle 170 ıle 185 arasmdakı boyda muhafaza gayrımumkundu. de Alman zabitlerinin geriye ça~ "' ·· arn. ( ususı) - enı nor- 1 · ı b · · d. - 1 · d d 1st b ld d ı · .. · aJ>• 

Pirinç enfes Bom bay ayan b"ır "'ey mal se · 11 'h 1 . b .. 
0 

an ınsan ar u ışı ıger enn en n- Liman işletmesi müdürü an u a ev etın en muhım es- malan mevcut mukavelename "' ·. rı pu arımızın ı a esı u gun- ha ı"yı· ba"'arırlar rannın s·· ti f ·ıt Fr • · e .Anıma nerede pişirece-iz B d • · . . ·ura e ngı ere, ansa 'e kiımmdan bulunduğunu kendilerıı' 
kap diye uzun saplı blrg lıkım ~".'- a Jerde yapd~cakt!r: Pul!~rımızm ba - Bu da tecrübe ile sabittir. Çok u- Devloı Oeni,yollan Joletme" Umum ~us!.a .. s.efarethnnelerine intikal etti- anlattım. Sefir bu sualin an..ı 
kUp maşrabası irisi şeyler.. Aı:ız~~ı •ılmaS> hazıran ıçınde bılecek ve ha- zun boylu insanlar çok k~ boylular Müdü<ii Rauli Manya•!, yeni y>l hüt. gı gorultiyordu. Alman askeri heyetin·n Türki ede bt 
gel gör leli pilav bunda pişmez... zıran sonunda sahşa çıkanlacaktır. kadar bu koşuda muvaffak olama - çeoi üm;nde Vek•leıle ıemaola<da bu. Bunun için kabine reisinin ancali rnlnlması haline gör~ oldu•u~u sil!' 

.• Betty'ye tencereyi tarif ettim ... Ta. • --- maktadll'lar. Bdhassa famşde uzun lunmck üme bugünle<de Ankacaya itimat ettiği nazırlarla görüşerek ledi· Bu takdirde ve Türk'iyenin 11· 
bu anlamadı .. Cebimden kacnemi <'· fıam harçlar• toplanamıyor ve kısa boylulardan ~ıyade orta ve gMecekıfr. Almanya ile ittifak meselesini tan· mu»ıi Harbe duhuln halinde Alınıı' kardım bir tencere resmi çizdim. Ankara, 27 (Hususi) - iıan har • normal boyJu!ardan ıstenılen rantlı- . . zim etmesi zaruri idi. Fikir ihti'iifm· zab.tlerinin harbin sevk ve idaresiıı' 
Tween omuzumdan karneye bakıyor- la ·ı d 1 t 't hk ç man beklenebılır. koşulu'· ve kollar govlle ıle h•:raber dan dolayı itiraz etmeleri muhtemel hakiki tesirler icra edec"k mevkilf~ du Resm. b"ti · b·t· b' d rı e ev e e aı ma eme masraf- K nda kalç kull - d.. k B h · .. .. . . .. ' ~ . 

·· ı ı rır ı ırmez ır en 1 h T _ _ .. oşu esnaa> a anmaga oner. • !;o.ışır. u eı. ra at koşu gorulen nazırlar:ı bu ıttifak muzake- tayin edilmeleri lüzumunu söy•e<fil" kahkahayı bastılar... a~ı ~a "' atımn çok .az oldugu gorul gelince: ctilio>". resinden hiç haber verılnıiyerek on- Bunun üzerine Alman askeri heyet>-
Resme bakbm. ·Viikıa öyle fe.•kalii muştur. Malıye Vekaletı bu hususta Kalc;:ılannı fazln kullanan atletler Ayak burunlari!c koşan atletler lar, emrivaki karşımnda kabul ve mu ne taallük ede f •. d h 

1 

f sıf' 
de bir resim değildi amma gülünecek deftcrdarlıklarn bir tamim yaparak ekseriyetle iyi derece çıkarmağa mu- d . • tte foıe açm k b . vafaknte mecbur tutulnıuş.a.rdı. 

1 
J t b:1t ıdr.:,a.d. er a kr~br' k d d b

. · · -· · • b ı d d·- d ı 1 ff k 1 1 A · d aımı suıe • a mec ıırı-ı ca o ara\ es ı e ıı ı; ve as e,.ı a ar a ıçımsız degıldı .. Kızlar ha- un nrın a ıger ev et a acakları :va a o ur ar. ynı zaman a bu at- t" d ld kl . . buk 28 Temmuz 1914 te ittifok mua- ''et 
1 

rd • •k • ·d.,r~ 1
,. gül"" ı d 'b· .. ·· ·· .. k. h · 1 ..ı d t d mev tt v ln ye ın e o u arı ıçın Ça :\'Qrulur .• c tJ. unun umumı E'e\ \ c ı .. tı. uyor ar ı... gı ı gunu gunune ta ıp ve ta sıl e- eı;ıer e empo a cu ur. ı a ız , . . t • ' · Jıcdcsi projesi Alman sefirile imza ·. .. . .• . . fili' 

- Miste M lih b" · ı ı ed" dilmesini bild rm·ştir koşunun sonuna kadar ayni tempo- lar \e dnıma aynı empoda koşarlar. dild'kt A t . . r . d sı uzcrme bır fJll tesır :crası (1n 
r e ızım e a ay ı • ı. . .. .. Halbuki ayak burunlarile ar ' c ' en sonra vus uı ya sc ırı e ence effectl•e sur la conduite geoı' yor... . ....................................................... da koşmak zararlıdır. Çunku arkada d k 

1 
k Y .ış n ayni günde ınualıcdcııame madde e-

1 
d l' · ) t · ed 'ld" M aııe: 

- ? T . . [fkA f k . . bulunun kimse önündekine ayak uy.- sonların .a oşu aca . olursa rakıp - rıni kendi lıüklımetinin dahi tamami.- ra e e _nrmee emın .ı ı. ~ g.l Bu resm
. · t - ku 8SVlrl artn a Vtml durmakla kosuyu rahat bir şekı''de !erinin bıdayettenbcrı koştuk1arı bu l k b l tt" - . d . S d • ele metnınden bana as c.1. m:ıluoı - mı yap ıgınız şey ru- ~ • .1. k , . e a u e ıgınc aır a razam ve . d' B E • 

1 

b ;ı •• dt 
nu vustada şarklılann mreri de·n ) koştufru gibi ariveye pek az kala stı ı anca Jarı~ın sonunda taze bır . . . S . H r vcı·;Jp e ı. un·ı ... ylu. &..ıay•'tırı e 
mi? Bunda yemek pişer mi~ g 28 Ma ·•~ 1 

Q4.0 Salı yapa~ğı kuvYetli finişle önündekini şekilde yapmak sureti le muvaffak o· f~arıcı)k'e Nazırlı. ~ aı~ ~ ıı;n ~aşlaya sefirden yazı ile rica etınckli~i~. 
• ? ı · (1 -. · . · ·· . turlar Finişte kol kulla k k f bır mc tup ge ırıp \:ermıştır. lta ya- mukabil sefirin beş Eylfıl tarihli W>" - .-. ı3s9 H. 1 US6 R. maglup cdebılır. Tccrubelı mukave - · y 1 k 11 nma pc ay ya hiç haber ven memiştir· çUnki.i . .

1 
., . ..., . j)B 

Yüzümden alay etmediğimi anla. R•bfül•lhı. ., A y 1 S metçi!er koşu esnasında birkaç tem. dahd>r -
1 

t" mz 
1 
~ ar~ gayet rnunta. • da ha 

0 
zamandan ita •yanın' vaz;yeti rıratı e rcd ce.·n ~ı verı:d !: .,ef ır.,.. yınco. sustular... 20 15 po değiştirmektedirler Bu suretle ra- zam .~a ı~ ırma ı ır; Ko.lar daıma hır meşkük görülüyordu. Almanya i'c Enverckn ayrıldıgım gunun akş 

- Biz de bu resmini yaptığınız şey Gu., .., Hou•, 23 kiplerini yorgun düı;ürme,kte pek mu. hat ~zennde ve ag>Zda~ yuka~~ ~ık· ittifakına sadakat göstermes; şüphe- Enver. b_ruıa Tiicklye harbe gi~ 
var amma onda yemek pişmez ki!.. 1 vaf fak ol urlar. ~u k ·~se:eı"n tempo· mamasına ~·k~at etmehdır. . F ı.mşte li olan bu devlete II:ürkiye ile ittifakı k~ndısının başku~danhk. veka.e . 

- Şunu görebilir miyim? Ayın · .. ~uı su tıpkı otomobil vıtesıne benzer- ayak1~rdan zı)ade kollan sen bır şe- kabul ettirmek beyhude bir gayret nı deı·uhte edccegını soylcdı. Bu ~ Geniş bir salona girdik. ri~varlarm Vakitler Enni Vuatı lcabmda arkasındaki atleti vites gi- kilde ışletme~ faydahdır- Çünkü ay.ak idi dirı!e benim ·kendi nezdinde erki".'' 
dibi çepeçevre minderler odamn orta s. D. S. D. bi stil değiştirmekle şaşırttığı gibi. ne lar kollara tabı olmak mecbunyetm· i~n k ah d . h kadar ? harp reisliği vazifesini deruhte ~:f 
yerinde acayip bir şey ~sılı.. dikkat- CGa~ (Yarınki) 09 00 4 32 yapacağını da kenclin~en başka kim-idedir. Aiiu:t:s 1~~1 eta~~:n~r ~=vi ise d; etmiyeceğimi sordu. Ben bu tekw' 
le baktım, bizim e.ki konaklardan Ot•• 04 , 0 12 11 sc kestiremez. Bu kabı! atletlerle ya· Yukarıda söylediğimiz tarzlarda 0 t • •.. b mu;hcdenin her hal· kabul etmiyerek harpte kıtaatın .. ~• 
gelme mua?.um bakır bir mangalı lı.ı..41 08 ,. " 10 rışmak için fazla tecrübeli olmak koşan atletlerin diğerleri~den fazla :• 1::::'a~~:;';.,n" Rusyaya ha:~ ililn ve idaresini tercih eyliyeceğimi sili' tav.ıµıa baş ~ğı .asılmış, kenar~rın- Akp• 1 ı2 00 19 32 gerektır. muvaffak olacaklarına şuphe yok · etmesinden yani Ağustosun bırınden lcdim .. · Birkaç gün sonra. TilrkiyeJ11° 
da Y~ kand.ı_ı~ ~kıyor.. G~e-, Y •lo• oı 57 21 28 Stil değiştirmeler nasıl olur? tur. evvel tanzim ve aktedi'miş olması j bitaraf kalacağı bildirlldi.) 
mek !çın kendırnı guç tuttum. Bezır-ı lmuk (Ya .... kll 06 47 02 l9 Uzun koşular ekseriyetle taban ile R<za M. l;man l ıazımdır· Cemal Paşa da hatıratının (Deum< .... ı 

i __..,, 

- - Abla, sen yalnız git, daha i~ çalı§ıyor, siz de içcrde piyano çala- rinceye kadar uslu dur, sonr; heo gc!ip sofraya oturmaz. Onun yüziltl; 
olur. Ben ~ccelerimi burada kendı caksmız, ben kiminle oynıyacağım ! beraber oynarız. 4 den ağız tadile bir glin bile ye!lle, 
başıma geçırm:kten memnunum· - Sen de biraz büyük annenin ya- Zavallı yavrunun zaten istediği de yiyemiyoruz. Baı·i biz yesek te doiı. 

- Çok vahşı kıu;ın, Behire. Seni nında otur, kardeşın dersini bitirince mürebbiyeden ayrılm:ıınak, onun ta- tora, geldiği vakit ayrı yemek çı1'9 
hayata ka.rıstırmağa imkan yok. yine oynarsınız. rafından sevilip okşanmaktı. Anne - rılsa.·. . 

Behire ~?1uzlarını silkti, onun za- - Büyük annem, bizi ~u~aya bı- siz kalmış bir .. k~çük. kı:E ~ocuğ;ı .iç~ Nadide Hanım buna cevap ~:ere~; 
ten her munakaşada son cevabı bu, rakır bırakmaz berbere gıttı, evde bu, o kadar buyuk bır ıhtıyaç ıdı, kı - 1yi amma, aşçı kadın gunde ıd1'· 
idi. Ablasını kapıya kadar götürdü, kimse yok. bunu büyiik anne knt'a takdir etmi- defa yemek çıkarmaktan şikayet e} 

Edebi Tefrika No. 27 iki h~~şir~. crte~i hafta yine b:ıuş- Nadide hanımın e\•e torun~annı ge- ror, r ... kat onu~. yerine bu e.ve de, ~- yor, onun için doktoru bekıeıncğt' 
____ .,.._.;...;-..;..;,..;;._ mak ıçın soz est.ıkten sonra. ~elfil?_nt tirir getirmez, hemen yine dışarı çık~ ıleye .. d~ tamamı e Y!lb~cı o an Be~ı: mecburuz. .. . . e-

- Ben artık gidiyorum, içeride ço-ışimdiye kadar hiç bahsetmedim. hızlı hızlı. merdıvenlerden ınıp goz- ması, hele giderken Behireye de ha- re kuçuk kızın bu ıhtıya~ını pek ~~~ - Fakat .böyl~ vak!tsiz yemek Yı-· 
cuklann gu""rültüsü arttı belki onlar- C b~t·· k 1 k d den kayboldu. ber vermesi biıyük annelik hissi va- anlıyor ve J ı kadının ıhmal ettigı mek te benım mıdemı bO'zuyor, do"' 

' - nnım u un gece a aca e- ·r · 1 · · - ı b k"l~ b·ı· G lib nı:ıv la meşgul olmuyorsun diye büyu··k -·1 · N.h t b. k k . Genç kız kendi odasına ui!ram•ya- zife'erine karşı ne kadar bigane bir vazı eyı >CI:' ı ı yapmaga ça.ışıyor- tor da unu pe a a ı ır. a a h . gı sın- ı aye ır yeme va ti ev- • ' ~ : 
1 

d - . . . . d k l anım kızar. Sen! vazifenden nlıkoy. den ayrılacaksın gece de on bir nl· rak dogru çocuklann odasına gıttı. kadın ol uguna yem bır delil ıdı. Be- n·.. • sus geç a ıyor. ,.,

1 mayım. Ha, iyi hatırıma geldi, bizim . . ' . ' Macide masasının başına ge<;mi~. cid hire bu yaşlı baş!ı kadının bu derece * * * Burada küçük çocuk söze karı~·' 
hastahane doktorlarından biri beni ~ayet 03 11."~e avdet ed~n~. Bu ~a· dt ciddi derslerine çohşınakta idi. iki şefkatsiz ve kaygısız o'masma hnki- ~;rtesi r,ün Celiil Beyle Semahat dedi, ki: . . ,-
kşam yemeğine davet etti, hattli arma . • ızın vermez 

0
. ur a~ m~ · • küçUk te yere oturmuşlar, çekişiyor- katen şaşıyor, doktor gıbi herkese mutadlan Uzere yemek vakti geldi- - Peki Tonton, mademkı bızdc Y .ıı 

«Hemsirehanımı da beraber getirinıı - 1yı anıma abla, b~ım bır zıy_a- lardı. Behire, bu başıboş kalarak hay karşı merhametli ve in :ıniyetli dav- ler. Sofraya oturma!{ istediler. Fa - meğe geç kalıyormuşsun, neye ~en ıc 
dedi. Bu, cıok iyi bir ad:ımdır, ailesi fette hulu?"cak kıyafetim oh".adıgı· !az!ığı Udet edinmiş ~killi? tekr.~~ ranan bir ad~~'.!': böyle bır anne ile kat sant bıri, ha~ta ikiyi bu'duğu evinde yemiyorsun .B.abamın hı~. 
de iyi insanı ardır. O akşam davette nı da bılmıyor musun? Herşeyım es- ıntizama alıştırmak ıçın tayın etfüp 

1 

nasıl barınablldıgıne hayretlerde ka- halde doktor görünmedi. Dohtor her hastaları var, ?~!1~. ıçın geç ka~~-ba.şkn ru~lcr de bulunncakmı§. Eğ . ki. Bu modası geçmiş elbiselerle ko.- vazifeleri saati sn.atine yaptınyordu· hyordu. gi.in öğle vakti hastahaneden çıkar, Ce!fil Bey kU~ugun bu haklı ı 
ıc;ueeıı bir gec~ geçireceğimizden emi_ labahk arasına. nns;ı çıkabilirim?. Şimdi . e:kek cıocu'iun piyano dersi .. Behire küçü.k. k ızm böyle boynunu yc~eği .•ilesi!e bora b r yerdi. Bnza:ı zma kızdı: i<" 
mm. Ge!ıp senı alayım, beraber gıde- - Canım clb>senm eskihği baha _ ~aktı ıdı ... o.?u der;ıe cagıı;?ı. Bunun bukerek it nd>ame sokulm~sı karşı- da '" erınm çok'ugundan .. g~ ~aldıgı -; B:ılıanm hastalıın v~ b":,r. 
llm. nesini bn-nk. Sana o aksam için yeni, uzenne kuçuk Sacıde ayaga kalka • smda müteessir odu, yanagmı okşa· olurdu. l'akat bur.ün busbutun geç de ticarethanede mli§tenle':"" '.,.. 

- Evet, amma bana gece için izin ve modaya muvafık bir elbi e nasıl ıra;;: dı ve dedi ki: kalmıştı. Sofrada bcklPmekten sabn ben nasıl onları bırakıp vaktinde r 
verirler mi, bilmiyorum. Gündüz izin olsa tedarik ederiz, yalnız sen gitme- - İyi amma, mürebbiye hanım, - Peki, sen de iceri gel, yanımız- tiıkcnmiş olan Q>Hil Bey dedi, ki: meğe geliyorum. 
lerim var, fakat gece izin almaktan'ğe karar ver. pen yalnız ka .:ıcapm. Ablam derse da otur, yalnız kardcşın dersini biti· - Caııım doktor da hiç vaktinde 



-- 28 MaY11 19'0 :zzms:z 
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Almanya 940 Bütçesi Meclise Geldi 
Rumanyayı (1 md .. y1am,.d.n de ..... ı 1 ı.ıc.1arı umumi muvazene haricinde hu-

Maksat muvaffak 

Olmaksa :::::::::::::::: tazyı·ka başladı bugün yeni vaziyetler dolayısile tatbik ausi kredilerle temin olunan diğer hiz-
'(1;,,.,; MJfanuzdan denm) kabil;,.etôni kaybetmio levkal•de ı.h.,metler ha.kkındaki izahatına başlamış-
. ı d 1i e mühimmat is - e• 1 •ı• ti• t Bükreş 27 (AA) _ Havas· maatın idi bütçe haricine alııımaıile te- tır. Sanayı. maden ve au i§leri etrafın-

A ! tür. Alman ar e c Za iatın miktarı ır ngı iZ care ; • eko~o;.,1 dele el;ri bu min edilmiıfü. d~ ola? bu i~h·• mütealup, Vekil, 
Sürat lazım raf etmektedJ:.le:. r andır • ..- y • l g .. Milli müdafaa ihtiya<> hariç, yen; butçemn va,.dat kmnına &eçmişti" 

) Almanyada buyuk en şe _uy. "h h tı• Moskovaya aun petrol kumpanya arının mum..,. ihtiyaçlar için kabul edilen zamlar an- 1940 mali ,.,ı. bütçe•inde varidat (Bapıakaled'"' devam makta, bu iiddetli savle"": mtı ar eye sillerlne Rumanyadan Alınanyaya oak murl hizmetl<re inhi•a. eylemi
1

. ı.,,~ı. 2~8.481 .000 lira oluak tahmin Keza Balkanlarda yapılmıf veya ya- dernek olduğu söylenmektedir. •d• yapılan petrol teslimatının 80 tem- tir ve mümkün olduğu kadar bütçe i. edılmı§tır. 
C!Lnakta olan ilrt .. aııı ·~ımalarda kd~ Fraaaızlara göre gı ıyor muza kadar arttırılması Hı.umunu çinde diji<r hizmetlerden yapolacak ta- .Fuat Aiiralı, harp dolayı.;Je mühim ıç bir vakit sürat ve kat'ıyetl~ b~ll e . (A A ) _ Son 48 saat zar- bildirmişlerdir. Bu hususta ileri BÜ· .. nullula kuıolanma,. e .. ., takip e • mikıarda azalan ıriinnük aellıl.,indcn ~ilenıernı,ı;,.. Bunun en Y•~

0 

."' • ~ Parıs, 27 

· · kalide az1nı za. -- rülen sebep Rumanyanın Almanya- dilmi,fü. ha .. ı olacak aç.ğm, ba,, vergilere,..,. ıa.den b»mi de Bulgarlarla !k"'"t' ltı- fında Almanlar fev D" an tarafın iki memleket arasında dan aldığı teslihata olan Acil ihtiya. Hükümetin yeni mali yd için Medi- ve bazo maddelerin de i•tihlı.Jı v.,g;,i. 
liflar iç;. yine böyle nazı. nulıanl onu- yiata uBramışla~dı:: uşm tl rağ- ticari meaeleler d r Almanyanın Rumanyaya yap. ,. ve<diiii fevkal•de programm yekU. ne tftbi tutulmak aurerile kapablaeağ~ 
tuhnal.ta olduiu bi,...,ada Alm arın dan sarf edilen lxıyuk gay~e . ·~ k göriiıülecek ~. ' ·ek 'k ta ik . ddetini her nu 1 09. 92 2, 000 lirador ve bunun nı hildinniıtir. 
-Ya ıire<ek bir kaç gtirı evvel~- men umumi vaz.oyette degışik yo L dra 27 (Hususi) _ İngiliz • '!' b' ono;;uh b ey h J1 tı k 72,800,000 lira" rnHli müdafaaya n - Bütün bu huh,..nlı vaziyete <ağmen, >ioıan'la blı muahede imza eyle- •· tur on .' • .. b 1 i h kk • gun ıraz a a ".sa a " ar ırına · ittir. Bu miktada horabeı 1940 mali dahili vergilerin tahMlinde mühim te. ı...,,.,ı ı.,t.il eder. . . · anların bütün aliika ve gay • Sovyet_ tıcarı munase et er a .. m tadır. Bu tnzyı~ bılvasıta_ olma.ki~ be ,.,ı. içinde mHli müdafaaya, ôdi büı.., zayüıler mevcuttur ve gümriik geliri 

Bütün bu mUaller, !nrdrz ve Fr~~; Aın: 1 
üzerinde teksif ettikleri şi- da muzake~att~. b~lu~ak ~zere raber daha musbet .şekıller ıkltsap ve fevnlide pıogramdan .,.,.ıan tah,;. nok,.nomn bir hum bu fazlalaomaJ.,. 

111 diplomuWoin, ..!<• .. ullerden retler n. _ f'k duları dün, Al- Stafford Crıppsrn nya;ıetındekt ko- etmekte ve Rumen zımamdarları bu •at yekünu ı 50 milyon liıayo geçmek- dan kapanneaktor. 
türlü ayrolam'>•'"k, böyle vah= J;"; maldekı ~utte.: .. :\- ~una ma • misyonun Moskovayı zıyaretı husu- gün nazilerin daha sarih istekleri tediı. Maliye Vekili, bUtçenin varidat k,,_ D>anla<d~ bil~ çok fazla b.,.plo ~~f:.0:, manl~rın uç buyu hUc:~ıar, topçu • sundn So;;yet hükfııneUnin ?'"~ala- karşısında buiupmnktadorlar. . Molli müd.nfaay.a verile_•. ehe~.mive- m: hakkmdok,i •. heya~oıo~m ••?unda 
<imek Jlebnden kurl.ulamad 

1 
ruz kalmıştır. Bu . aba- kat cevabo Sovyet elçıst Maıskı ta· Rumanyanın aylık ham petrol os- tin bir oenelok ohtoynçlnı oçon butçeye liazme ve dovoz vazoycıo, d., bcaret, 

göstermektedir. Halbukı. ~a:f! ;ara 

1

~ nun, tayyarelerın .ve ~~cum ~:. .. k rafından İngilız hı.ikfımetıne bıldirıl-ı tihsali takriben 500 bin tondur Har- konulmuş olan ıalısıs.at yckunılc oıçul- ınılli para, borçlar ve milli bankaJ.u 
La<p iıle•inde oldu~u ~obo, d op h~m• •• !arının takvoyesı ıle a eta uyu nıiştir. b bida etındenbcrı Almanlar an _ mcsi lüzomgddiğini ıebnniz ettiren Ma- hakkmda da ko .. izuhlardu bulunmu,.. Ve siyasi müzakerat ışlerınde e .. ~. ş 'k asta bır taarruz manzarası ırac . f k · d k" l ın Y . • li e Vekili 1940 scnesınde ödenecek tur. ı_~ 1 

d • ··temadiyen goruyo. mı Y . Stafford Crıps ve re a atın c ı zc- !aşmalar in tcsbıt cdılen mık tarın a- Y

1 1
• ·
1 

b'k" d d t . p •(' l\ı·· t k'J G F'kr" 
.. ., oma ogono mu • · d' ( kt<yılt .. "h • d o an ve oa en ınt o • cvam e en e.. at ı us a ·ı ııııpıınun 

1 1 

l'bz. Tabi,in biraz kuvvetli ıe\akk• ~ ,. e j;~ taarr~z Courtraı bölgesınde ya- vat bugıin Mosk~vaya mutevecco eni zamısini katı ye\ ~\a~am•ş;ar "· lihat kıedi" pıogıammo da bildirmiş. Dutçe muznkorele,i bn•lomadan ev-leceği iblirazo olma>• •Al'?'an ar ya"'.' Al an ve Be içi kahlar a. hareket etmoşler ır. Miittcfıkler ve mu le ' ıtara mem ti" vel soz alan I' rti Mü,takJ Cıup Reis >ıld..,m ha•bi değil, h?~
1

• yold'"'d· ,.. polmıştor. m den ağor muhare - leketler de Rul]_1'nyadan petrol satın . 242 molyon liıa tuıon bu pıogıom • vekili Alo Rana Tnrhon, tcmoil ettiğ; 
Y""'li de yapm.,ını bohyorlar», »e· rasında cere~a~ e kabil hücum- .,._ almaktidrr1'r. Almanyanın :R~an- dan başka. biıi 6 molyon ve diğeri 25 gıupun, bütç >i v. i•tonat ettiği tah. ceğiz. . . . . b'' 

1 
bcic.-, hucum ao ve mu e vazoyct de diğer hücumlar o'llHl~tur. Fr:ın • vadakı sivas<t• p irolun \'iıs'atı meç molyon .ıerlinglik iki teslihnt P••sıamol minleri muvafık bulduğunu söylemiş 

Ha•mon bu faahyetı, her '"n.de oy e lar şek lı ndc d cva m etm ~ş v ti ş • sızlar bunları muvaffakıyetle tarcl hu ı olan ih tıva tların m sarf ve ı.ıih- dn temin edolm io bu lunmaktodor. ve fevk. lidc l•h•i~ı hohoine geçerek 
doludfagin g;tmesi ve gayeome va<- tam bu· istikrar ıle nı aye enm• •ettikten sonra. kendilikleıinden bazı l'kınc tabo bulunmakt,dır. Yalnız Fcvkal5dc Tahsisat şunla,. oliivc etm"ti" 

rnay'. ~ilmeoi ~arşmn~a yapd•~:~.';.''. tır. .. bulunan mevkileri terketmi~lerdi~. e:raso bilinmrlidır ko Fran'>Z cep - Yeni butçe, umumi hozmetleıin h<r Fevkaldde "'h"' t P••=m•non de. kendısıne aynı usul ıle ~ukaı· . ı· Courtraı nın C<'nubunda . "k" Manş sahilinde dun ogleden sonra h d k hn bı"n gc>çc>n hC"r günü hfı. ahasındnkı meımıyi ıcsbit ederken, vamın.l tnrı:ıftnr dc:-ğılız. Hnrp havası kt · onun gibi surat 

1 

azım 
1 

• duşm n dıger 1 1 
B ı kalesi sukut et esın <' ı r ' 

5 
ı J J · · d E k ı·u db. J lb b 

rne en, yanı 'har<; olabi- mevzıler uzerıne . _ de geç vakot ou ogne . • . • 1 Alman a a 20 b;n tondan fazla bunun milli müdofan loizmet m e o an oçm e ev ·a • • tc or ere e ette aş. ~e ka~ulo davran?oaktan ' b'I Y• taarruz daha yapmış ve her ıkısı miştir. Bu sabah Calaıs nın Fransız- en . y yl kt d alüka ve iıtibatmo birinci pla,., almoş vuıuluı. Fakot tnboi zamonlarda bu gi-ı ... N.'hayet oon '"'~m ;ıomo 'n':da gcmş bor c'<'phc Uzermde olmuştur. lar tarafından henüz tutulmakta ol- bcnzıne mal 0 ma a ır. bulunmnktod.,, Demi<yoiu i••••hm.,, bi tedbirleıe müracaat "'"'!üne nihnyeı 
tank skil~ Yb~la çıkhan ~ır a b~on '; baııa Bunlar da tam bir akamete uğramış- duğn leyi t edilmektedir. Fı'ansızlar, A 1 mani ar 1 a Rıı si arın bu işin ba,.nd 

0 

gd mek ıed ir. •eı ilmesi, mali •climet imiz ieabodır, 
siz e ı ır mu acır ara ası v · b""t'' "mtidadınea tathi- / E k · d · y b k · · h 

• • ·ı h k 

1 

k lkoı"'""" he• tır. Somme nn ~ un ' • . arası açı ıgor Fevkuliodc ıoh.,,a, pıogoamondo - ·nnaatm cyoz. e u annatomoze mu hır kagnb 'd' ~ are de e d:n evvel vara· Belçika \'e Fransoz kıtaatı tedafüi rat ameliyesıne dc\'am . etmektedır. p ,. 
27 

Cll sus') _ Rumanva • dime . '"""bul asloh yol ve Trakyn. l«em hiikUmetin ve Büyük Meclisin 
halde e e e 

0 

a am 
1 

bel"rde evvelisi gu·n büvük Argonne'<le bir Fransız mukabıl tanr aııs, .
1 

b" uh bı ··r Tun" da y11 pıırıl.ıcnk diğer yollar vardır. i tirlik edeceğini ünıiı ediyoruz.> nıazsınız mu rnre " ' • 1 . ,,.·in kaybedilen küçük dan vcrı en ır a ere go e, .. - 1 k 1 h . \I" J.,. T h b k' 
· 1 b'lh it lya'nın · ti Jd etmiştir Gene- ruzu, CV\'C sı ,,,ı 

1 
S R Tuncelindc yapı aca ısa at ve ım.ır J ı 'ana ur anın eyanatını ta ı-

Bu müta~ea aro, ' ma a . eı; muvaffakoye er c e .. iİ< ordu· araziyi geri almıştır. Bu esnada. Al· da kontrnl mese csı • ovyeı. ~sya i•len de bu la,.ldad.,, E.,in~n >obele ben de ba,, hatipler •Öz olaıak bütçe. 
çok endi,elı olm'Ya baıloya~ ·~"t ral Weygand, şomaldc muttef d , manların bu bölgede haıikuliıde bü- ile Almanya arasmda yem bır ıhtı • ~ .. ntak••mm umumi kalkmma faaliye- nin muhtelif ma.,nf ln~llan üzerinde 
haz.,.., karşosmda, hôlii eoa~.' m;n ~- !arının yapmakta oldukları. anu :"' yilk zayiat verdikleri milşahedc edil- ıaı mevzuu doğurmuştur. Folhakika, ıini ı::,~olay Kuıumu tnrofmdan i•leti. bazo mütalea ve ıemennilerde bulunmuş 
... ı.,. g;rO,me~ hoousunda •?.•len ~:·ı • muharebeleo'Cle göslerdokierı ';;ıu - a • miştir· Tunadan, Karadenire kadar ınen Al- len' maske fabıika .. imaliito, Anka•ada ve heyeti umumiye,; üzerinde müzake. ~· olan .. leenn• .. •~ betaet87:,::a~il;iii~ vemetten tamamen menun ka ıgmo lngili' Ttıı•yarelerinin Faaliyet; man gemilerinin kontrolünde diğer Top faküheoi inıaato. maden teıkok ve <e kar, gOrülerck maddelere geçilmiı "~da l~um goruyo;•z:k . d- b · an- bildi nn iştir. .. Londra, 27 l AA) - Ha "a Neza- a liikadarlar tar&! ından gösterilen ıh- a ı•ma en•htUoio oh t iyaçlon ve Ereğli ve kanunun 1940 )'lı masarıfata kar-
j"'• gore llalyan~ar ~·ı' ';'" il;z

1
;; Ro- Fransız askeri mchafilin_de d~n sa- reli bildiriyor: mai Sovy<t Rusyada adem• memnu- kömuı havza•mm bnlc,ıiıilm:•i için lığı olarak 268,467,321 lira tahsisat aıı:ı- yapmak mba ."h 

1 

et,I ng e murah- bah bir emnıy~ havası hıssedılmek- Dün saat 5/30 ile 9/30 arasında nivet uyandırdığından Sovyct hüku- sarfedilecek paralar da fevkalade ıah- itasına ait birinci maddesi kabul e-rna ya aylardan erı eye er v t ·ı· h r·ı J 20 d"· • · ·ı k · $ k b 1 '-
L_ •• k d' F k t bu he- •teydi. ngı ız ava ı o arı en az uşman mPti d<' Tuna komısyonuna dahil ol-1 sısatıno vcrı ece ·ıır. ar tan aş amaa. dilmiştir. awular gonderme te ır. a a b""] · den · d"' ·· ·· d·- ?O k ·· d · t ] k 1 h··k-y.ılerio ve murahha•lann bugüne ka- Ş•mal cephesmın garp ~ gesın • tayyaresı . u~urmuş ve •ger " a - mak üzere teıebbüslerde bulunmağ• u<eı• tc """ >'~1' 

0
" •ca. 

0 
an ~ u. Bunun üzerine mo.,af bütçeleri oku. 

d b ha 

• .. bet bir j., b h d salahivettar bır askerı darını da ıstımalden sakıt hale koy- l. . meı konakları ıçın fevknlade ıahsısata narnk B. M. Meclisi Riyaseticümhur ., meydana er ngo mw • a se en , .. 1 T . h f"f h karar vermoş '" . ·ı I' 1 k b' f 1 k , ' 
ç.kardJd m her hangi bir kiğot pa<-1 Fransız memboo, vazivette muhom muştur. 4_ ngı '" layyaresı a ı a- Sowetlerin bilhassa nozarı dikkat b., mo yon "" ! . " "" onmu.tuı. Divano Muh•,.baı. Başvekalet, Şüraın ....,, oı:.::. imzaladoklaron• iıitmedik. h' bir tebeddül kaydedılmedığinı btl sari~~a ugramı~hr. 1 . "relbeden hMise Rumanya hü- lstıkrar . Devlet, 1.ınt.,ıik, Devlet metco<oloji 
1> .. ı .. b t · ıörüJeceği yerde ' ~ç. n·· an hıçbir taarruz te - Dıgcr bır fngılız bombardıman gru e_rını . ·

1 
d f 

1 
. t Fevkalade ıahsısı:ıtın kaışılıgı, Mec- ve Matbu.ıt Umum Müdürlükleri hüt-uoy e mus e 1f . ') dırıyor. uşm 1 20 Me s •hm' ır ansozın ya kumetınon son zaman ar a aa •ı e • . 

1 1 

b k ı· 
1 

·ı D · 

1 

. . .•. 

1

. 
'temp teoinde (Litin medenıyeh bb'· .. d" bulunmamıştır. pu c a s erse H ı ' . - . " h t - b 1 d - 1,.., .,,,,,, ven m., o an " ·anun •· çe ene. o"'net iş ero R..,hgo, Ma oyo lıiU 'ı ·~~ h yrotlerle okuyup duru- şe usun ~. · d · ıı e fi k kuvvet kalıyarak 5 tayyar eyı hareket ten '"· lcro ne mu sama a e m <o'< " a 'go yihaoile • kd i "e mezuniyet ;,ıen ilen Vekaleti. Düyunu Umumiye ve Güm. 
y.,.;,e i;"n'ıılıin medeniyeti) hikiye- Somme uzeun. e ':'," k d hakim- kıt hale koymuştur. Bir buçuk saat Demırmulıafızların Alman lehdarı muvokkaı mahiyette b;, iotikıa>la le. ıük ve ınh;,.ılar Vekiilctlcri büıçel"'\ lerh,;~ .. : demek olduğunu M. Mu."o- !er dcrnzden Amoens e a ar dah~ sonra aynı ı:ı:up 5 .r._ıessers ', icraallarıdır. . .. min olunocnkı ... l"ikm Me,kcz ban· taovip edilmiştir. 
lini çok iyi b;lir. Çünkü muhterem nal- dor. .. f'k k . chmıdtı tahrıp etmış ve doger 5 ta-1 Filhakika b"ndan hır muddct ev- ka,.ndan ve alım terhom ouo.tole yap,. Mcdi" yann müzokerdeıine devam• 
Y>n baıvekili, dava" ikliz~ ~tıi•dikçe, Amiens'ı? garbınde mu.it~ ı ~v- nesini de .. hasara uğratmıştır. \'CI Tunadakı Alman gemilerinin ba- lacal<to" Korşolok '~"beti ;UO un lev · edecektiı. j 

Lu hikô eleh bizzat kend"' bol bol vetler tathırat amelıyelerı ıcra eı le Kara uzennde Spıtfıre tayyarele- ı ında Demirmuhafızlara gönde • kmde kalmak ,aııole bu oltmlar muka- r'""'"'""'""m•••m"'""'"''""'""'-·••-"""'n,kıeı..!;1;,. Fakat yine kendi.inin ~· mış ve bir moktar geçıt noktaları el- ıimiz. 5 Yunkers ~üşütmüş ve 3 Yun ::ı:.:iş Aİman siliıhları bulunmuştur. Lilmde kaiıo holmd~ h•nkuyo tedavüle l Vecizelerin ferhi 1 
rn ... ıı •••. için için herkeolen fazla gül. de etmiştir. kenı't de hasaa Uı<ratmıştır. - , para çıkarmıık salahıyctı \'erılecektır. ;;_,,Ntnt•HlllHlHUflHlfHtnUuu .... HHU•UflffHNmut ....... .ur düğüne de ıüphe yoktur. . . Garp Cephesinde Alınanların Kıtaat Yiiklii hir. '.!'."~ Boınbardmınn dµğunu bildiriyorlar. Rohtımların da· Yapolncak '.~"krnz, fevkalade ıoh•'.~' · Büyü4/ülr, kuoveı/i olmakta 

llihi Ternp• aa>eleoi! Lihn medeno- 150 Fırkası Var ·- l"'hldo .. . hi yanmakta oldnğu anlaşılınakt~dı;. ~·~ ,.,fmo luzum ha,.ı oldukça ıednec~ defi/, J.uuoeti yerinde kollan• 
Yeli de ne oluyo•? Böyle oözl., bu ~- • ueusi _ Buraya ge • Londra, "' A.A.J - Cnma ıı:unu Ağır bombardoman tayyarelcrımız ""mal cdoieeck ve Lanko da_, aneok mahıoJır. 
,..nd k n doy~r mu? Hele hayal Parıs, 

27 

lH .. ) 1 gece yarısı lngiliz hava kuvvetlen ta. dün gece düşmana karşı geniş hare- mevcuo me,,ubnn mu~ad,,.zlo.- hnlm· * * * ıab • d'an enelerdenberi terle• tepi- len haberlere gor_e, Alman •r garp rafından yap•lan bir akm esna•ında klitta bulunmuş'ardır. Dün gündiiz de "e hu huliu ""lznm •Uoğo dco~cd'./ . tı a~ı ı~e s böylıı tamamile hissi söz-, cephesinde 110 ol.o 150 l•rka ıle ha- F:essingue tayyare meydam iıan;;ar- 40 \'n fazla Alman tayyaresi tahrip tcdavule P••a ç•k•unak .. lühoycımo Y=noo Jmıı.nolmoyan kuv.•et, bir ba, ı:~ •noan ara, lablabilir mi? rek5tta bulunmaktadırlar. !arına büyiik ?.ayiat verdirilmiştir. edil'miştir Buna mukabil 7 tayyare· hllanacakt.,, /betbıdır. ~"ünkU kendini fıınıf etmekle 
'e. meram an ı·nan hemen bo- Almanlar \'eidiklero azim zayiata At"•• angm bombalaro dn birçok · · d·nmemi tir Mahye Vokoli, bundan oon•a . ._.,,. kaOma<. ..... """""' de ••~her aU<Ok-Bıze kalırsa, bu boı a 1 k . ı . kte ve atcs IY• l 1 t" . n"ışlı·r Meuse mız gen o tş '"l.t ''e Vanlılar """'""""'"" ... """""""""""""'""""""'"""'""'""'"" lcr. Kör kuvvete dayaıınn her blıyliklUk <ak Ü bel bir iı yap• ma ~" asla ehem.,.oyet vco meme . . ' yangm "" ıu"n e .gc n • · lngiiiz Varah:an ngo ere, . . , . • 

t .malo ve b 'k f yoldan ve bol· barajlnro arasona gayri insam bır ee- nehrini Rhm nehnnc mpt<'<kn. k~n~i ' Lond•a 27 IA.A) - İngıhz ya'::'· '"""''"' Do,dımeu laa Mc'murfu-ııcör lrnvvcun mağlObu olmıığn 1nahkOm. ~•noyo,.. da 

8

.. ., • "mi~menin çareoini et ve ; za h edile mi ven bir mü ta- !arın kô!'"Üle,.; iizcnne kosa bır ı~tı- hlanndan' mü..., kkep bir kafile, olun !i undan; du<. Hocbtr "'W.C. .ız cozrunz kalma<. Ve 

b:;'" 1 da~a 'J:'~yı! hareket edilir,. s:~tla saldormaktadırlar. fadan yapılan boınbanhmanlar, eod·ı Ingıllerenin gnrbındc kam bır şehre .Fenköyde Bnhçe sokağında ScJiı -r~u~un t~rt.hıtn ı anıa~~ğıu:nk bllyük hakikat heı;;a ı .. bn.cat hlikenin önü alınabilir. v G l Vc,•gandm Tayyaresi di hasarlar husu'e gctıı·!nışAtlJr vasıl olmustur met ap"t•mr,.,ında mukım ıkcn hô- ~k u~ "u •um d .( d' uvveUorin, kU· 
o yeno " e b k enera , , "'ir ln«iliz tayy»~len manya. l gi'f f"d Te,·kifat 1 k • 1 h 1 H ihsa a ç U\•vc en ez •,; :uma görtılegeJcn ~k,; takdirde ele piıma.nloktan f • De Hücuma Uğramış ·a "i,;,kaç° ki'ometre mcs~fcde bulu- • 

2
7 .,Al) _ Biıisi Lon- en 1 .•metgn" ";"'\ ~33 :"''~ , ~5 b,. h4dl,.,dtr. Fakat kbçtııdcn '"lhkar .. Lır ıey aeçmez. Ebnzzıy~ Za e Parıs, 27 (Hususi) - General Wey ~an Geldcrn'nin şimalini şiddetle bom d Londr;\ " ~o;..ıinist fırkası er • Emın lci~ıoc 

1 

I I _arı ;.ek' 1 dcn~k ezen Jcör kuvvetler, ncdcruıc, o istlh-
VELID d bi bombardıman tayyaresıne bardomnn ede<ek kıtaat yüklü bır ~ n;;n a ı' 'k' kişi dün akşam bir numaralı s nete mucsscs ve ur _ı- kar ctıoklert kUcOkl..-ln koJuma ugny"""' :::::::::,,..==========~~==== g?n. ' r bu ün Belçikaya giderek. tren imha etmiştir. kanın ':" ~naa~ı~Ja 'umumi intizam ye. lınnr Bankası.na devr \'e temlık pe,,,.. oıuy°"""'· HWA,. bilyllktOk •uvv .. 

'Vaziyetin hülasası ra~ıb~, zig ette bulunan müttefik Benzin ... , .. ıan Vanı}'or :;ıpı~~~na muhalir hareketlerinden ed"l~n 8000 ıı:· •le aynca ta~akkuk '" ""'nek, Y>knoak, ve >ZUrap Vcnn<k '"" muşkül va Y . t' · bizzat tetkik Londra 27 (A.A.) - Hava Neza- ":' H d kta tcvkir edilmoşier eıtırılecck yuzdc 9 fmz ve yuzdc 3 değil, yapmok, yllkocltmek, ve >ztmıb din.. 
(1 fuei '"Ylamızdan de~am) ordularının vazıye mı retinin 2i Ma}'s tarihli tebliği: .. d?··~~ ~~dJ'~raonrn sulhçuiann yap konusyon ve a\'ukathk Ucrebnin le- diomek, >ZUı.bo ile mUeodele etmek, kuı. 

§ama düşın<?sini beklemek ıcap etmiştir. . . uhafazasın • Sahil tayyarcierımiz bickaç gun dir. \~ ";,~ : bi" toplantı csnasınd"/ mıni tcdıycsı için mcrhun lslanbul- Jaıımakt.adır. Yoksa kuvveti, mlllcUcre kan 
icap ed;yoc, .. Avcı tayyarelerını~~. andın tay- evvel bombordoman e.d~en Roıtcrdam mış; 0; k~ , a:evkof olunmuştur. d• Beyoğlu Feroköv K. 2 mahallesin- •lıtatao macoraıar ve lhtlra,ı.,. yolanda 

Almanlann btı sureı1e Lys u- da bulunan General 1 )_gın taarru- ben,in depolarının hala yanmakta 
01 

da k ş """"""'""""'"""'""-'""" de Bahçe sokağında 151-7, Si, 184. kullonmok, uynt moccraınnn tokcrrtıriln~ 
. 1 tayyare erın ........ " flflllftlUUrtlllllfltıfHlllUUHUHHlltlUltl d . . ihU ftft1 1 ,. ltı.kı ,_ ZCO'inde M enhı' e 1"1dnr ilerlenu§ yar esi A man a da General bu ·-"""""'"'"""'" """"'" """"""""" 7öö n u maral• arsa ve der_ estı ınşa •>no r-.arm "'' "" •=·• ha..,.ıa-

olmala rı daha cenupta ve şarkta- zuna maruz ka]~ış_s r apabil- _ • 1 apartımanJa yıne Emın Jelıınc 18/5/ maktan bn§ka bir f<'Ye ynnunaz. 
k

. w l . ,. ··aafaa eci't?n ranc seyahEtını sa ımcn y ~ b 1 Beledı·yesı· llaA oları !)32 tarihlı senetle müesses ve Tiir- .Mıllctıcr hesabına vaziyet bu merkezde ı a encıennes ı mu cesu stan u . olduğu gibi fertl l b· d bö lcdir Fransız kuvvetlerini ktışatılmak mi;;tir. d p t 1•8 kıye lmar Bankasına clevr ve temlik er ıcsa :na. ~ Y • 

- . . , d Veygan e a . 2000 ' ) h kk k FcrUer içinde de kUV\'eUnı suıısumaı cdcn-tclılikesine manız b"aktıg< oçın Reynau • . . . d G 
1 

t da Zincırlı han cdılcn hra ı e nyrıca ta a u 

1 

d h 

1 

" doh bU 
o kuvvetl<!r daha garbe doğru çe- ite görüştü Bcyoglu Kaymakam ve B. Ş. Mu_durlugun _erı: '

1
a ata "çin ma)•ıs'ın cttırılccck ;yüzde dokuz faız, yüzde .~~~ b~~ ~u:~~n !a~~ru:: önı ~ıı.;~: l l ı R 

J rın taU11rı ve naklı ame ıya ı ı - k k tik .. ·1 ,,... e • s c 6 ..... kUmek mecbu,iycfüutı: ka nuş .ar . 27 (Hususi) - Pau . ay . cad<lesınde mevcut mec~~ a . . • " naca., olôn olunur. uç . omosyon . ve avu a ' ucretı e ve eomlyetl o •utıotlmatdeo koruduğuna 
ve f e hir de ıabüuilc sukut et nuş- P arıs'.. Peten \'e w ey gand ıle u- 27 • 28 • 29 "• 30 uncu gunlerının se Y ruscfere kap g (

4421
) temm' tedoycso ıçm merhu n lstan • göo1l,ıor. 

'tir naud, dun . d bulunmuştur. bulda Beyoğlunda Kadı Mehmcd E-
• b' isltşare e 

11 
Elh""'1, millet lctn de, fert ıctn de hQ. Bu havalide vaziyet heyeti u- zun ır . 

1 
F sız fendi malta csınde Badulla cadde - ""' kuvv u yenndc l<ultonarak onun ha· _ . ... p \\'ılhc m •ran. • d · d 9 11 ı k. · · . .ıı... 

mumiyesile mut~lca _edıldıgı 1-·a- rcns . . Öldü . f tanbul Mıntakası Liman Reisliğın etı : sın e • numara ı argıı· evın ve yırlı vcnmıerındcn istltııde etmektir. Yok 
kit, Bclçikanm fUnolınden Fran- Kur}unlle N bol- S • yme TUrkoyc İmar Bankası lehine 4 ., yorlodo kutıanotmoynn kuvvet. fert tçio 
etz hududuna kadar Alman_çe~ı~ _B_erlin_ t 27 (A.A.) - D. . B. Denı·zcı·ıere Ila" n Mayıs 938 tari~ \'C 9 numaralı senet- de, mıllct için nncuk fcldkct hazırlar. 
berinin kendi ;ddia ettikler. gobo le mucsscs 500p lira ile aynca tahak- Ot -=o ı=ı O 
hakikaten daralQ\~ına şüphe kal- dırıyo~ Alman veliahdın in, 

13 
ma • kuk ottırılccek vUıde 9 faiz, yüzde 3 S 

e Sabı. . c hede ag·ır surette Gün Saat Saat ko ı"svon ' av katı k .. t' . m.ıyor. Fransızlar cenupta omm vıs tarıhınde c p ·ı Prens Wil _ m .,, '<' u ı ucre ının vc-

sahilinde son bir gayretle büyük ~·aralanan büyük ogh ud bir seyyar 27 l\Jayıs 040 10 : 12 ve ~; ~ ~~ saır mas~nfların tcmıni tediyesi için 
tnikyasta bir taaıTUza geçip te - b sab•h cep e c 28 • > 10: 12 ''e mcrhun lstanbul Bevoğlu Fcriköy İTİZAR 
Alman sol eenahııu tehlikeli S1<- helı;;;n.::e iilmüştür. Prens W~lhel j 29 , • 9: il ve 20 : 22 kısom 2 ve Bahçe mahallesinde eill 
rette tehdit ve tazyike muvaffak has rasımi, pek mu teme , , ı · v saatlerde(Danca ve Kava) nuntakalarından 151 sahife 81 sıra 184 ve 2766 sicilde olanıazlarsa, Belçı'kadaki bir mil- min ce~a:~ m~ Potsdam'da yapıla - .

1 ukarıda.;) .ızı 1 
gut ~ e ılacak tır. Muteyakkız bulunmaları. <

4427
> kayıtlı arsnnın rchnın paraya çev-olarak obur gıın p 5 Wilhelm denızc karşı ıopçu a ış arı yap 

i/Ona yakın müttefikin kuvvetleri Ü t g-ınen ren ', _ _:.:_ ________ -======== rilmesi yolilC" )apılan hıkip üzerine 
0 ki cakttr. st ~ ...... ne kumanda et· www ıo•tcw ,.. ·k 'h -------~-----:-~".'=~ çok müşkül vaziyete düşece er bir piyad. c .bonldugı1·sı·ı dnha 1939 da de-

1 
. .. 

7 
Ü f .. N ı am~tga ınız ~eçhul bulunduğun_ • EfkA tıe ihtimal ki toptan teslim olmak d Ke .. I'NHI"SAJ~l ,Af.> u 1\tU .. J)ÜRLUli ND ~ : dan Istanbul Icra h5kimliğincc bir Tasvirı ar d meldey 

1
• • lmıs bulunuyordu. '- _ '- • 

mecburiyetinde kalacaklar ır mir haç nışa1 nı P,h··~umlarını ·~;.;~.;.;.~---•••••••••••-- ay müddetle ilanen tebligat icrasına 

Mündericatımızın çokluğundan do
layı «Tiirkler Elinde Bir Moskof 
Çarı> tdrikamızı koynmadık. Özür 
dileriz. 

Dünkü tebliğlere na.."<lrıut Alman ar u 5; 7,5 ıc-minau Eksiltme karar verilmiştir. NüshaS1 (5) kuruştur. 
(Sornme) sohilinde dün vaziyet- "ddetleadiriyorlar . Mulo. bedeli Lfra Kr. Şekli Saaıi Takip ipoteğe istinat ettijjinden bu 

te bi" tebeddül olmamıı ve her şı Havas aıansı Cinsi Mikta" Lira KT. emrin tebliiii torihindon itibaren otuz j Abone şeraiti ı TUrklye Hariç 
iki taraf ta mülıim bfr haO'eket Paris 

27 

(A:.J klit hakkında şu Elevatör malzemesi 30 kalem 1584 75 . 119 Açık E. 14,30 gün ;çindc yukanda yazılı borcun ö- ~ ___ ıç_ın_ -ııapmamı~tır saat 14.lO da, ekartccdir· . .. . . . 125 metre (Müteahhıdı nomınıı) Pazarlık 15 · denmesi liizımdır. Senelik ••••• •• • •• 1400 kr. 270J kr. u :w • maJfımatı ,._crm h be.lcn·n şiddeti Aspırator zıncırı . . k d 

ihtimal ki FranS1zlar oralar~ Şimaldekı mu. a;e Fandres ınuha- 1 _ M .. fredat listesi, zincir. nüm unesı mucıbınce yu arı a yazılı iki Borcun tamamına veya birkısmına Alh aylık • • • • • • • • 750 • 1450 • 
d k

. "l · · k~f· a·~rece - · t ı<>+ır u d ·· t ılen usullerle satın alınacaktır. veyahut alacaklının takibat hakkına Oç aylık · • • •....•• 400 • aoo • a t tecemmu ennı ·u ı yinbe t_ezAalymiıatneln1:1 tçin.. .son derecle tçed~ kalem eşy!l hizt~~arınmaalzegmoseseı.r muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pir itirazınız vnrsa t<'blii"r t:ırihindcn Bir aylık ....... . •.. 150 • Yoktur ye henüz iblağ edemedikleri ;ç;n re esı . . b"yük b r e -
11 

_ » e\'a or .. . . . o . 

lıenüz sakin duO'moktadır lar. Fa- olmak üzere gıtlJk~. u or. Alman· . e saatleri hizalarında yazılıdır. . .. .. on gu n ıçınde. ~u • tı~azın ozı Y~"'. ı!e 
kat buradaki nisbi sükUnetin, füi muharebe ~ekim: i1

':den milda • eksıltm _Eksiltme ve pazarlık 10/Vl/940 P.•zarıe ı gunu Knbaıoşta Lc-

1 

veva. şifahen Icra d11rl"!:lllC bıldırıp 
Belçikadaki müttefikfa askerinin !ar miitUıfiklen~ te\8l . zayiatı hiç ili M"b• .. at şubesindeki Alım komısyonunda yapılacaktı!. . bedava m•kbuz nhnmalıdır. 
esarete giriftar olmasına kad_ ar faa hatıarını bogm_~~ ıç:~· muazzam vazım ve L~t ) o"'zü geçen şubeden parasız· ahnabileceğı gıb. numune51 Go!'>terilen mi.iddC"tıe borc ödenmez l itibara aJmıLAsız , h'" ıv - ıs e s . . h . 

1 

det'am edeceğine ilıtima! vene- nazarı 1 eme kuwetlcıi:e u- .. "lebflir vrva otıraz olunma• ' re nın '3tı a. 
mez Fransozlarrn bu sahada her insan ''e m1a z Almanların esas gar de goru İ t kı 1 rin tav in olunan gu n ve rnatlerd ~ 7,5 gu \Cn'll<! P ı:a- c' • ı tehi!' mo ıwmı" n k on 

1 

k hal~e pek yak•nda kuvvetıi bir cum ~d~or :;phesi üzerinde s~edıl . Vb-:-li:t e ~e~klır komisyona müracaatları. (4~0) üzere ihtar olunur. (27182) hare'·-te ge...,nelerim? kttvvetle retlerı Y8 
1 

. nncs bölgesınde larıle ır e 
r..c :w· mektedir. Va encıe intızar oltınabilir 

==Dikkat== 
G:ızetenııze g ndcrllcn c\•rak ,.e ~n~u:ı.r 
nl'ıJredilsln ed hnrsln bd edilmez 'e 
uyamdan rtıes'Ull.)t"t k bal olwıınaz. 



Sahife: 9 === :lıs 
• 28 Mayıs 1940 _ ,.--. 

Istanbul Defterdarlığından: 
Bilumum Sınai ve Ticari müesseselerle 

Ticaret erbabının nazarı dikkatine 

1 Galatasaray pilavı İSTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
1 Galatwaraylıl"" c~miyetincl~n: 

1 
1. - Fevkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icra- ı 

t>ına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 

Sen•l.:, pita11 ıııyafetimi2i Ha· 
ziranrn ik inci Pazar pnii ve• 
riyoru:z. 

8828 sayılı kanun 27 /5/940 tarihinde neşredilmiştir. 
• . 2. - Bu kanunla vergileri arttırılmış olan veyahut yeniden vergiye 

tabı tutula_n maddelerden kanunun neşri tarihinde mevcutları bulumın: 
I - Ithalatçılar 
II - Toptancı tacirlı:r. 

111 - Sınai müesseseler. 
IV - Yüz kilodan fazla ka'hve ve çav ve on tenekeden fazla benzin 

mevcudu olan perakendeciler. 
Ticarethane, ma,ğaza, fabrika. imalathane, ambar ve depolarında, $Ube 

veya acenteleri veya komb-yoncuları nezdınde veyahut saır yerlerde mev
cut olan malların cinsini, miktarını ve sikletini, pamuk, yün ve kıl men
sucatta ayrıca bir metre murabbaının sikletini bu ilanı takibeden ITTin
den itibaren 48 saat zarfında bir bevanname ile sınai müesseseler Ga
latada Balıkpazarında Muamele ve İstihHik verl!ileri merkez şube~i ta
hakkuk şefliğine; ithalatçılar ile toptancı tacırler ve yüz kilodan fazla 
kahve ve çay ve on tenekeden fazla benzin mevcudu olan perakendeciler 
kazanç ver.(!isi noktasından ba~lı oldukları maliye şubesi Tahakkuk şef
liklerine, Adalar, Baktrköy. Beykoz, Sarıyerdeki mükellefler bu kazalar 
malmüdürlüklerine bildirmeğe mecburdurlar. 

(Bunlardan sınai müesseseler 2731 sayılı kanun mucibince istihlfık 
ver_gisile mükellef bulunmasalar dahi yukarıda zikredilen şekilde beyan
name verecekleı· ve bu beyannameye J!erek iptidai madde halinde, ~erek 
mamul halde bulunan, ~ereks hali imiilde olan eşya ve mevaddın kaf -
fesini ithal edeceklerdir. 

Bunlardan kanunun neşri tarihinden hali imalde bulunan maddeler 
beyannamelere iptidai madde halindeki miktar ve siklete ı?Öre dercoluna
caktır.) 

3. - Hususi müskirat amillerilc tütün ve müskirat bavileri de bu 
kanunun neşri tarihinde ellerinde bulupan tütün (tönbcki ve enfiye da
hil) ve rakı. konyak. likör, şampanva. viski, şarap ve bira J?ibi inhisar 
altında bulunan maddeleri etiket fiyatlarına _göre cins, nev'i ve mikta
rını bir beyanname ile bu ilanı takip eden .ctünden itibaren iki ı?Ün icin
de ruhsat tezkeresini aldıkları inhisarlar idaresine bildireceklerdir. 

4. - Kbrit İnhisarı isletme şirketi acenteleri de kanunun neşri 
tarihinde ellerinde bulunan kibritler ile çakmak taşlarının miktarını bir 
beyanname ile bu ilanı takip eden _günden itibaren 24 saat içinde bu -
iunduklan mahallin inhisar İelnrelerine bildirmeğe mecburdurlar. 

5. - Bl'vanname ile bildirilecek rnaddt'lcr, ı?Ürnrük tarife numarala-
rile aşağıda ,giisterilmh;tir: 

A) Benzin ve benzerleri (Gümrük tarife numarası 6911/B) 
B) Her nevi kalwe (Gümrük tarife numarası 208) 
C) Her nevi cav (Gümrük tarıfe numarnsı 213) 

Ç) Ham kauçuk, her nevi lastik ayakkpbı. <;izme, şoson ve kaloslar, 
ve bunların _güteberka, balata, ebonit ve volkanitten ve sun'i kaucuktan 
mamül olanları, lastik boru ve lastikten mamlıl elektrik le\•azımı, cere
yanı elcktrikide müstamel tel ve kablolar, nakil vasıtalarına mahsus iç 
ve dış tekerlek liistıklcri, kauçuktan vapılmış hnz.ır eşva (Gümrük tarife 
numaraları: 440, 444, 445, 447, 448 ve 558/H) 

Galata•aray/ıların clavetiyele· 1 
rini Galata•arayda Hlıi karalıol 
karımnda Tütüncü çılrma:zında 
Reıit Paıa Hanındaki Cemiyet 
lokalinden t~dari/,. etmelerini 
rica ederiz. 

ZAYİ - Üniversite Tıb Fakültesi 
kaleminden almış olduğum paso ka
ğıdını zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Tıb Fakültesinden 
2995 Muammer 

~-- TERZİ•-, 
1 Ihsan Oskay 

Bahçekapıd~ Sadıkiye hanın
dan Yeni Postane 'kar-?ısındaki 
Valde hanı l inci kat 18 No. ya 
naklettiğini sayın müşterilerine 
bildirir. ........................... , 
Üskiidar Asliye Htı1;uk Mahkeme-

sinden: 

~· No._ Mü~ller'n adı Sana.ti 

1 Hakkı K. Boyacısı 
2 Settar • 
3 İsmail Şükrü Kasap 
4 Mehmed Bakkal 
5 .Muhiddin Ali Dikiş Mek. M. 
6 Cemile Bakkal 
7 Cclıl, Abdullah Aşçı 
8 Hüseyin Manav 
9 1\Iehmed Manav 

10 Mehmed Manav 
1J Abdülkerim dev- J 

ren Hacer 
Emin Demirel 
Hüseyin Çallar 

Bakkal 
12 
13 
14 Halil A. 

Terzi 
Hallaç 

Tamirci 
15 Hasan 
16 Kozma devren 

Hiristo 
17 Antranik 
18 Hamdi 
19 l\Iehmed 
20 }'ıtnat 
21 Fitnat 
22 Ömer 
23 Ali füıydar 
24 Yusuf 
25 Mehmed 

Kahveci 

Sütçü 
Fotoğrafçı 

Tatlıcı 

Helvacı 

Kahvehane 
Heh•acı 

26 İsmail Gündoğdu 
27 Mehmed Gülğü 
28 Nazm:· ... 

Kahveci 
Manav 
Tatlıcı 

F. Şubesi 
Bakkal 

Kahvehane 
Bakkal 

Saatçi 29 Merc~ 
30 Hasan 
:n Halil 
32 Hasan 
33 Aziz 
34 Tahir 
35 israil 
3fi Sotiri Yo•·gi 
:~7 Bedri Niyazi 

A. İmalcisi 
Saatç1 

Soba tamiri 
Çorbacı 

Kahveci 
Toplan .:ji~eci 

Terzi 
Saat T. 

38 Şükrü O. Hü •yin 
39 Dimitri 

Manav 
Bakk:ıl 

40 Aziz 
41 Şeref Ye Peter ve 

Komandit !'irketi 

Çorbacı 

şeriki 

42 Şeref ve Peter ve şeriki 
Komandit şirketi 

43 &ref ''e Peter ve seriki 
Komandit şirketi 

Mahallesi Sokak K. No:Matrah Kazanç Btıhraıı Zam Sene - - ·-
B. Hasan Şehzade 
B. Hasan Şehzade 
Sofylar M. Kardeşler 
Kirmasti B. Karaman 
İskender, L. Yekta 
İsken der A. Minare 
K. Baş Lö~iincüler 
K. Baş Karagiimrük 
M. Sinan Keçeciler 
l'vl. Sinan Kcçecileı· 

H. Üveyis F. Paşa 
Kirmastı Aksarık 
Beyceğiz F. Paşa 
İsak Paşa Aile 
K. Dede Darüşşafaka 

K. Dede Darüşşafaka 
Guraba Ördıı 
Guraba Ordu 
Ereğli Mıllet C. 
F. Sultan Hoşgör 
B. Ağa Hoşgör 
İ. Çavuş J\Je\'lanc K. 
B. Hasan Sehzade 
Ereğli B. Saray M. 
Ereğli B . .Soray M. _ 
V. Karabaş Ay nalı Bak. 
i. Çavu..; Mc>vlane K. 
İ. Ç'a\'UŞ f. Ça\·u~ 
R. Ağa Topkapı 

1iüsnm B. Suyolu 
Hüsam B. Semerciler 
Kırkceşıne Sehznde 
K11·kcesme Şehzade 
K. Ba:-. F. Pa<=a 
Murat Pasa Simitci 

225 
225 

69 
15 
3 
1 
7 

M13 
143 
143 

79 
1 
7 

18 
:85 

89 
324 
326 
441 

1 
1 

61 
179 
26 
72 
24 

6 
44 

c. 203/l 
7 

15 
88 

122 
2~1/1 

1/1 
l 

35/1 
56 

H ~tice Sult::m Abacılar 

Sofu1ar 1\lacar kardqll·r 
Gurnba Horhor Ccld. 
Kırkc·eşme SehzadP. c. 72 

122 Kırkçeşme Sehzade 

Kirmasli 

Kirmasti 

Kirmosti 

Tophane ::\ılcdresesi 
maktu 

Tophane medre:-t.'si 
Maktu 

Tophanp medresesi 
maktu 

90. 
90. 
90. 
54. 
72. 
63. 
60. 
36. 
27. 
17. 

60. 
51. 
27. 
18. 
72. 

63. 
135. 
180. 
162. 

40.50 
40.50 
l:i.50 
72. 
22.50 
63. 
36. 
54. 
36. 
9. 

90. 
18. 

180. 
7•) 

W• 

45. 
84. 
45. 
28. 
22.50 
10. 
7., ... 

4.57 
1.86 
9.22 
5.66 
7.22 

12.95 

l.40 
1.68 

"2.JO 

B.55 
6.29 
0.90 
2.15 
0.5~ 

6.75 
0.33 
4.85 
3.80 
0.75 
5.94 
5.88 
9.00 
0.68 
6.30 
3.00 
0.94 
3.00 
1.49 
2.69 
l.RO 
2.73 

l.32 
7.38 
0.99 
1.39 
0.65 
6.:l8 
1.40 

0.91 
0.37 
1.84 
1.13 
1.44 
2.59 

0.28 
0.34 
O.liO 

1.71 
l.26 
0.18 
0.43 
0.11 

1.35 
0.12 
0.97 
0.76 
0.17 
1.19 
1.18 
l.80 
0.14 
1.26 
0.60 
0.19 
0.60 
0.30 
0.59 
0.36 
0.55 

0.26 
l.48 
0.20 
0.28 
0.32 
1.28 
0.32 

0.82 936 
0.00 ,. 

,. 
> 

1.30 ,. 
2.33 lt 

1.57 937 
936 

0.30 .. 
lt 

> 
938 
936 

0.39 937 
936 

» 
> 
lt 

lt 

0.11 » 
1.07 > 
1.06 » 

.. 
lt 

> 
> 

> 
» 

- 36-38 
0.53 . 936 
- 36-37 

0.49 936 
1.72 > 

0.24 > 

> 
0.18 ,. 
0.11 > 

0.97 .. 
- 36-38 

1.93 936 

l:{l.97. Nisbi 10.12, Buh. 28.52/935 

195.66, Nisbi z. 38.94 935 

E) Tabaklanmış boyalı ve lxıvasız her nevi deriler. her nevi köst'le 
ve sun'i kösele, deriden vapılmıs hazır eşya (Gümrük tarife numaraları: 
75, 76, 77, 78, 79. 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ve 9-1) 

Hasan kızı Haticenin kocası Kay
serinin Geçi kapı Sarsık İslam ma
hallesinde 13 numaralı evde sakin 
Mehmed Emin aleyhine açtığı bo -
şanına davasının muhakemesinde da
vasının tahkikat günü gelmediğin -
den ve .kcndi:,ine tebligat ta yapıla
mnclığından ~O gün zarfında dava ar
zuhaline cevap \'ermek ve• tayin olu
nan günde mahkemeye gelmek üzere 
iHinen tebligat icrasına karar wril -
miş ve tahkikat 8/7 /940 pazartesi sa
at 14 de talik ediJerek bu baptaki da
vetiye ile dava istidası sureti mah -
keme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan muınaileyhin mezkur 
müddette davaya cevap vermek ve 
yevmi muayyende de mahkemeye 
gelmek üzere ayrıca gazete . ile de 
ilan olunur. 44 Fatma Th!mirkanlı Fanila imali Nevbahar 1\liinif Pa~a 

Lökiincüler 
l 

416.43. Nisbi 40.97. Buh. 91.80 935 
K. 67.10, H. 106.03, Z. 179.44/36-38 
K. 141.12, l\I. 11 ı.:16, H. 40.32, Zam F) Hc>r ne\•i pamuk iplikleri, pamuk mensucat ve pamuktan vapılmıs ... 

hazır eşva (Gümrük tarıfc numaraları: 366, :367, 368, 369, :no. :nı; 372: .r. M ' 
45 Ahmed Sekban Fırıncı Karabns 35 

596.16 936 

373. 374, :i75. 376. 377. 378, 379. 380. ~rn2. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 'I Kirahk Mobilyah Oda , 
389, 390, :~nı. ;{92, :ı9~i. 394, 395, 396, :m1. 398. 399, 400. 401. 402. 403. 
404, 405. 40fi, 407, 408). (377 numara ya girm ve metre murabbaının sik-

~e;~t~~~) j:!ramdan yukarı olan pamuk mensucatın bildirilmesine lüzum ~:Y:!~aı~:~:ıl~~r:.;::~ 

Patih Maliye şubesi mükelleflerinden yuk,mda adı. işı ve tıcarelgah adıcsleri yazılı şahıslar terki tica
retle yeni adrpc;:Jerini bildirmemiş ve tc>bellliğe s.ılahıyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada• 
da bulunamamıs olduklarında hizalarrnda göı:.terilen yıllara ait kazanç ve buhran verP,ilrrini ve zamlarını 
havi ihbarnamr.lerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 36!"!2 savılı kanunun 10 ve 11 

G) Her nevi yün ve kıl iplikleri, vlin ve kıl ruensucat, yiinden ve ---------~- ıncı maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek i.ızc_re iliin olunur. (-1431) 

ktldan vaptlmıs hazır es ·a (Güm~k tarift.' numaraları. 102, 103, 104, 106. ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~ 
108/A. B. 109, 110, 111. 112, 113, 114/C, Z, 115, 116. 117. 118, 119, 120, ' 
121; 122, 123. 124, 125. 126) (106 ııi.ımaranın B ve c Pozisyonlarına ııiren Gu·· zel ı 
yün ml'nsucattan <.'ni 140 santimden asafö olmav~n \'e bir metresinin 
fabrikada toptan satıs fıyntı. metre murabbaı 600 grama kadar olanlarda 
220 ve 600 ~rmdan fazla olanlarda 240 kuruşu geçmiv<'nlerin bildirilm('-
sine lüzum voktur.) · 

Hl Bükulmemic; ham ipek (Sun'i ve tabii) her nevi ipt-!: :nJ.kleri 
(Tura halınde, müfıedat iizere satılabilecek haldl' veva sair her nt.'vi şC'
kıllcrdc sun'i \'C tabii) sun'i ve tabıi ipek mensucat ile sun'i veya tabii 
ipcktPn hazır eş\ a (Gümrük tarife numaralrırı: 129. 131, 132, 133. 134. j 
135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150) 

İ) Baharattan kara ve bevaz biber, veni lnhar, zencefıl. karanfil, 1 
tarçın ve tarcın lİCC'i!İ (DÖ\·ülmus. dovuJmemış) (Gümrük tarıfe m.ıma -
raları: 236. 239). 

J) Terkip volıle C'ldl' edilen plastık maddeler ve bunların mamulatı. 
bunlar sllüloit, ,galnlit. bağalit sun'i recine ııibi maddelerdir. Bunların 
hnm, külce, le\ ha, cubuk, vaprak. şerit halinde olanları, Üzerleri cıliilı, 
sırlı. kabartmalı... ilah. gibı satıhları çalışılmış olanları v(' bunlardan 
mamül ta;ak, baston ve şemsive baslıkları, sigara ağızlığı t.ıbakası. tcs
bih, elcktrık mucerritleri ve emsali maddeler vergıye tabidir. (Gümrük 
tarife numarası: 281). 

K) Mobılyacıhkta müstamel kaplamalık ağaç (Yaprak w· şerit ha
linde, kalıl"'.1ıi!ı altı milimetreye kadar olanlar cilalı. boyalı. resimli olan
lar dahil) parke tııhtası ve kontrplakc tahtalar (cılalı. boyalı, kakmalı 
ve r~simll olanlaı ı dahil) (Gümrük larıfe numaraları (285, 286) 

L) Aba1ur kfıi!ıdı. kopya ve vazı co.i?altma kağıtları, cam kaihdı, si -
~ek ka_i!ıdı, turnosol kağıdı vesait: m iv ar kağıtları, yağlı, parafinli, mum
lu, _gliserinli. ·ıamklı, kolalı. kitreli. reçineli. albominli, kollodvonlu ve 
emsali kfıfötlar, duvar k5ğıdı ve mukavvaları ve şC'ridi vesair kaplaı;na
lık kfı_ğıtlar, kiıi!ıt ve mukavvadan mamlıl C!:Va (Gi.ımrük tarife numa -
raları: 326, 330. 333, 334, 338, 362, 363) 

OJmak 
C'" 

için 
Her şeyden evvel sıh -

h.ı'lı Vt: parlak hır tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
dl' m ılik olmak lazımdır. 

r#ıo~--~~ 
M KREllf 
EV PERTEV 

1
40 senelik bir tecrübe mahsulü olan 
yapılış tarzındaki incelik dolayısılc, 
mani olur. Yağsız olarak hususi tüp 

Sizin de cıldinizi 
leştirir, guddelerini 
yerek canlandırır. 

giızel

besli-

KREM PERTEV tertip ve 
tenin fazla yağlanmasına 

ve vazolarrle satılır. 
M) Keten, kendir, manila kendiri, jüt vesair iplik imaline veya doku

maya elverişlı nebati maddelerden mamul \'e makara, çile yumak, zivana 
vesaire şekillerinde müfredat üzere satılabilecek hltle getirilmiş iplikler 
(kasarlı, kasarsız, boyalı olanlar da dahil) sicim. ip halat (katranlı, bovalı, 
madeni tellerle mürettep olanlar da dallil) paspas, her nevi keten men
sucat (örme kumaşlar da dahil) dante1fı yapıştırma, işlemeler ve islemeli gün müddet ilünın yapıldığı l!ilnii takip eden !!Ünün mesai saatinden 
h 1 · başlıyarak ikinci güniı ı:1kşamı mesai saatinde bite'" ktır. 

arc ar \'e şerıtler, püskül, düğme, saçak, kordon, işlemeli olmıvan şerit C) Kibrit şirketi acenteleri iroin 24 saatlik n · ı~·t ilanı takip eden 
ve harçlar gibi şeritçi ve kaytancı eşyası, keten, kendir vesaireden ma- " 
426, 427, 428, 434). araları: 413, 414. 420, 421 , 422, 423, ~ünü_n mes~i saatinden baslı yarak daha ertesi güni.ı sabahı ml'sai saatin-
mfıl hazır eşya (Gi.ımrük tarife num de bıtecektır. 

O) Yere serme{!e mahsu · linoleom, kaptolikan muşambaları. d\ıvar, ' Aliıkadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
raf, sofra ve mobılva örtme,ğe ve kaplamağa mahsus musambalar, mu- NOT: . . • . . . ~ . . 
şambadan mamıil hazır eşya (Gümrük tarife numaraları: 452, 453, 455) 1 - Verılecek .hevannamelerın hak, ve s_ılınt!~cn urı olarak makıne 

P) Çini ve porselenden döşemelik tuj?la, banyo ve kurna, lavabo, Cir- ile \'eva _mi_i.rckkeplı k~lemle ~orma! eb a_ttakı. kagıtlara yrızılmasına Vl' 

dek, abd.~stha?e takımları, havan, kapsol, soba VC' aksamı, her nevi toprak- 1 aşa,ğıdakı numuneye ,gore tanzım e?ılmesıne dıkkat ?~~nmalıdır. 
tan su suzgecı ve aksanı, çini ve porselenden sofra. tuvalet takımları, ............... Şııbesı Talta1dmk Şeflıqırıe 
salon eşyası. heykel. çıçeklik ve çiçek vesair mamulfıt, cini ve porselen- Mükellefin Şube İsim ................ .. 
den elektrik aletleri ve aksamı (Gümrük tarife numaraları: 483, 484, Hesap Numarası: İ~ ................. . 
485, 486, 487, 488, 490) Adresi ................. . 

B<>uamıamenhı 
t•erildiqi tarih: 

• 

önünde 

l KADINLARIN 
.-c.---- H A Y R E T i 

*---kalori metrik 
bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

. ~-----------------------' ; 

Pudraya tam tcninıze en uy
gun rengi veren Kolorimetrik ) t.'· 
nı bir nıakfne icat (•dılmıştir. 

Bu makine ayesındc şimdıye 

kadar göri11memiş emsalsiz bir 
gtizelliktt.' yeni pudra ı enkleri icat 

ctmektediı. Bu yeni pudra «SU 

geçmez» ciıısindendir \'e yağmur-

TENİN GÜZELLİGİNl 
lKI MİSLİ ARTTIRIR 

lu ve rüzgfırlı bır havada bile sa
ba durur. Burnunuzun parlaması
na manı olur. En sıcak bir salonda 
dansederken biJe tenınizın tazeli• 
ğini ve seviınliliğinı muhafaza, e. 
der. Hemen bugünden bu yeni 
Tokalon pudrnsını tecrübe ediniz 
ve her gün biı az daha genç görü-
nüni.iz. 

. -~ 
J)E\'LEl' l)ENİZ YOLLARI IŞLE1~~1ESI 

U~1Uı\1 MÜl)ÜRLÜGÜ İLANLARI 
R) Şişe, damacana, kavanoz, ayna ve maJ{aza camları, otomobil vesa- ' --------------------------~--

ireye mahsus emniyet camları, ayna, fotoğraf camı, camdan lamba kar- ı I ı ·· ı · . Muhammen bedeli 25700 lira olan muhtelif eb'atta 500 metıe mi-
puzu ve abajurlan, elektrik ampulleri. saat camları ve saat tertibatını Ma!ın bulun Mal~~ Yun '1.'C pamuk T~.carı ~sasa Kilo kabı çıralı hatıl 40 metre mikabı lambalı kereste 17 Haziran 940 
haiz sair iılat camları, camdan, mineden \'e camlaştmlrnıs porselenden duqu mahal Nev ı mensucatta met· gore mıkt.~r.ı: miktarı pazartesı günü saat 15 de Umum Müdürlük alım satım frnmisyo -
düjCme, boncuk, siı!ara a_ğızlı.i!ı. bilezik, küpe, tesbih, yüzük vesair eşya, ı re mı~rab~amm (Metre, d~ızıne, nunda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
şofı:a. tuvalet, salon ve yazıhane icin camdan mamul eşya (Gümrük tari- sıklett: adet vcsaıre) Bu ışe girmek istiyenlerin 1927 lira 50 kuk'uşluk muvakkat temi-
fe numaraları: 494, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 507, !ilO, 511, 512, 515). - 'k 

6. - Müddeti içinde beyanname vermiven veyahut mevcutlarını Müesseseme ait imalfıthane, depo, mağaza ve yazıhanemle sair yer- natlarile kanunun tayin ettiği vesaiklc birlı te eksilt....,,. günü muey-
noksan bildirenlerden beyannamesini vermedikleri veya noksan bildirdik- lerde / / tarihinde mevcud bulunan lstihlak vergisine tabi 1 yen saatten. ?ir saat ~vvelinc .ka~?r mühü_rlii, kapa.lı ~arflarını mak-
i( ·i maddelerin veı·j?isi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. maddelerln yukanda miifredatile ,gösteriJmiş oldui{unu bildiririm. buz mukabıhnde komısyon reıslıgıne tevdı etmelerı lazı~1dır. . 

7 - Beyannamelerin kabulu için tayin olunan müddetlerin hesabın- (Pul) ~u iş~ _ait şartna_me komısyonda~ı ~~rasız olarak .~erılmek_tedır. 
d.ı 1'- .ıoaki noktaların behemehal nazarı itibare alınması ve lıeyanna- Müessese sahibinin açık b::şbu ıhın 10 hazıranda yapılacagı ılan olunan munakasa ılanının 
nwlerın bu müddet ıçinde verilmesi lazımdır. hüviyeti ve imzası: yerine kaim olup onu iptal eder. (4369) 

A) İthalatçı tacirlerle toptancılar ve sınaı müesseseler çay, kahve ve 2 - Hususi müskirat amiilerile, tütün ve müski;at bayıleri ve kib_rit 
benzııı satan perakendeciler için verilmiş olan 48 stıat mühlet bu ilanın inhisarla~ı işletme şirketi acentalarının kullaııacakları beyannameler In
wapıldıı?ını takip eden günün mesai saatinden baslamak üzere üçüncü hisarlar idaresince tabı ve ihzar edilmiştir. Amil, bayi ve ocentaların 
Qtinü sabahı mesaı saatinde bitecektir. 1 mezkur idarelerden tedarik suretile bu beyannameleri tanzim ve tevdi 

) lnhisar bayilerne müskirat amilleri içm olan iki etmeleri lazımdır. f4397) 
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