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\l AKIT KIT AP KUPONU HERYEIDE ıuıuş Maltada ışık söndürme
ysnler vurulacak 

1 deıı il e kadar bir sıra kupon top. 
layıp idaremize seUren olroyucalaraıuz 
Dtln ve Y&rm Te.rcttme KWllyatm.m Uk 
DleTeud bet kJtabmı yt1r.de ao eksik tıat. 

"-a ta alabllll'J.6'. l'osta Ue latlJ'ealenlen ay. 
11.111 lrımıt alam. 

ls~aç üzerinde y:ıbancı tayyareler . . . 
. - - --·-- - - -

Malt,, 27 ,(A.A.) - Muhtemel para§Ütçü 
tcbli:kcsino kartı bir müdafaa tedbiri olmak ÜZ• 

re bugün l\falta valisi aaat 23 den S e kadar ı• 
§lk1arrn ıöndürülmeeini emrctmittir. 

'~i~0kholm, 27 (A.A.) :- C~csi ve ~.r 
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Almanlar· dUn Belçika kuv
Bu emre itaat etmiyenlcr vımılmak tehli-

kesine maruzdur. 

~ef leci Uzerine vUklendiler 
4'.ecliste bütçe müzakereleri başladl ~ · 
'1aııye Vekili yeni ·biltçe 
bakkıada lzalıat verdi 

4tilli Müdafaaya 150 
1ll il g on lira ay r ıld l • ' ' ' Fran"' /,,;,,,., •:•l•a«m faallu'1• ha,,,lan"l"n. " _ . ----

6\tkaıade tahsisat karşılığı Merkez Banka- l ngılız pıyadesıle Fransız hucum 
'ıtıdan yapılacak istikrazla temin ediliyor arabaları muvaff akiyetle netice-· 
}O Mau,,e veı-tlll cıvorr ki: . . 
ij40 büfÇBSi "Altının yükselmesi gayri tabiidir. lenen mukabıl taarruza geçtıler 

; \':);an: Sadri Ertem Alıcılar için hakiki bir zarardır., Almany· a büyük bir kayıtsızlıkla 
ı• ~ ~ Millet Meclisi ıs.ıo (l' azı.<rı 3 üncildc) 

~~~Uc~~~,: askerlerini israf ediyor 
·~ 01dn~~':!c;~. ~~~k ~~~ i n g i 1 t e redeki A 1 m an ve Dün r!CC9 yerısına kadar hlara kar§! yapılan ve gece de riben 40 kilometrelik bir cehpc-

~~ ............ cöre: sabah da devam etmiştir. Al- kütleleri ile topçulannm hlma-
~' ~1:;n'1~~~~ıcıarteşmd:ınınınatıııirlnye_1 A 

1 
ı d 

1 
gelen aians haberlerina vnm eden Alman taarruzu dün de hiç durmadan büyük inssn 

~1 :::':':~'.;,.~~~= v ustu rya 1 <a ın ar Lis mıntakasında dün Belçika ~':1.:1:~1:!~§~:~~~~:~\~;ı:,:~: yesinde taa7~.:=~~!:ı'~) 
~t el"rc ı:üre de, b!r hayli d 
~ "-~ dı:tnıek-t('(lir. l!HO biit· Mu va k ,, a ten M a n a a s l n -

~ sı~etı ~apnıl1ı:ı hayatın 1 

ııt ~~'~:~::~e:~r~:~~ da hapsedilece/,/er 
~~ilde Aramalıdır, 

lıothlmıı biz, dünya:n atc,e T.<ınıhu, ~7 (.l.J.J - Dahılıyc nezareli, 1G y:ı~ıııılnn fı(I ~:ı şına ka. 
~tt,o~ blr hnrbin ıııırtları 1- cl:ır bii l iiıı Alm:m \n .\ l'lı~tıırynh k:ıclıııLırın murnkk:ılPıı lıapq•dilınele-
'' ~Dokuz •l·dır Avrupa. · . . . . Jl l ··ı- f ·ıı · ı ı·. Bütı''ıı1 •ı ı.. ecı-1 1 1 k •- rını emrclııııştır. ıı l·nıır, ııı un n.ı;ı cn·yc şnnıı ı .ı . r• ın:ııı 

-..ıtı q harp ıer nlt'm e """' . . · 1 1 l"'aınca hlrtalmn fcvkalA • \'c Avusturyalı kaılınlar, şımdıyc kadar (il) faslına d:ıhıl ııı ıınuyorl:ır 
ltt luı~ yükletnıı,ur. ııarp \'e b:ı11 tahllidaln t:ılıi tııtııluyorlarılı. Jlıınl:ır ~imdi, Mnn :ıılasınıla 
~lne, ıstıhll\kln<', tıcarı lıap~cdilereklcr ,.e arzu eltikkri takrlirdc Hi ~·aşına kadar ~·orukhırıııı 

' teı.lr ~ııptı~ı gllıl, her da bernlıerlerinclc g<itiirelıilcceklerdir. 
~ ~ ltıluı müdafaa tt-dblrlerlnJ 
ı ~ ~~tını hi:ssettlrınl~tlr. 
\.~~~ ~ıtı gündenberl ıııtlh-
~ lıt harp gayeelne blD11et S r tekilde nb:amlarunı, -

1 l:lıtia 

'" ~lerlıı alon . ~abli~ . • 'ııı.~ llk bir tekilde dU,ilrmıı' · 
ı ~ dolıudutu lktıl&dl &art
: :_llıi( abluka dolayıslle mü.na -
,~~lr nl5be.ttc durmu~tur. 
'-;~ .ıa.ı 1 ha<'ınlnl daraltmıştır. 
.. "'ll:ı tatıYa)-a enmll bir b:ıldedlr. 

Almanya Romanya üzerindeki 
tazyikini arttırıyor 

, t~ netı~lerl gümrük ge
lı ret \ 'O tl.'dlye muvaze • 

Petrol teslimatının Temmuza kadar ziya
deleştirılmesi lüzumu bildirildi 

tıı:.: ~ndJnı hluettlnnektRdlr. 
lıı.;ıtıı 1 blUiyetı harbln ba§ladı -

ııth!1'-ren harbin bu •ıkıcı 
~ dUııya. milltıtlerl J'ibl 

't ~l&ınıitrr. 
-..~3. de g~ ııeneye naza. •:"' ı.:" liralık bir gfldlk a.çda.. 
~ t.aıruuıı:ırda hesaplan· 
ltı..' ltlıı bu sene biltçc inde s' J'llpılan r.nml!!r bası 
~~~n. M>nu naıııl ~. 

~ bt an bir IM'nf'.nin lıu:ımıl • 

Bükrcş, 27 (A· A·) - ll;muı: 
Roma.nya ekonomi delegt-lerl bu 

~ün petrol kumpan~·a.larmm mü
me!llsillerine "?on ım• ·:ıdan Alman
J&Ya yapılan JlCfr~I t~llmatmm 
30 temmuza kadar arttırılması JU
zumunu blldirml<ılt>rıllr· nu hususta 
ileri sürü!en sebrb r.')ma!lyanın 
Almanva<lan aldıı;ı teslihata. olan 
acil i!!tiyeçtır. Almany:ınm R-0man
ya~·a yaptığı <'l•r:ıomlk t:ı7.yik şid
detini h er giin Mra:r: daha bu u
h3'1a nrttınnahtadır. nu t azyik 
bllnısrt:ı o~rr.ıı.kla benLber daha 
müso,.t -ırkll:er lktis:lb etmekte 
ye RoMC'n zimamdarlan buı;iln 

n:ııil"--in daha •mrlh istekle ri kar-

şııo;ında bulunmaktadırlar· 

Romanya.nın aylık ham petroJ 
MihHH takriben 500 bin t.ondur. 
Harbin bldl\yetindcnbcri Alma.nlar 
anlaşmalarla teı;blt edllen mlkta.
r.ıı azamisini kat'Jyyen alamamış. 
lardır. Müttefikler , .e muht.ellf hl· 
taraf memleketler <le Romanya.dan 
petrol satmalmaldadırlar· Alman
yanm Roman~a.dald sinM'tl pet
rolün Yüııatt ~~bul o]~ ''•ti\"ntla
nnın sarf \."e istlhlaldnc tibl bu
lunma.ktadrr· Yalnız şu1'81iı bllln· 
melidir kJ Fransız cephesindeki 
h~bin g~en her günü ha]en Al
ma.oyaya 20 ~ıı fondan fazla ben· 
:zine mal olmakt.adrr· 

.... ~~ lratı rtnı ~:Jkll etrnektl'dlr. 
'"'~Gt bartp delildir. Fakııt 
~ ~· Bu 15" milli müdafaa 
~it it"" !!l~rıı nouarun daha nı:ı. 
t lct, i\.'hnın:ı ma rntnl ckğll -
~J Vrııpa harhlnln lnf.;i53f 

ı1ı.'':'~ı°r ki, kun·ctıı olınıyıuı 
.... ~ rıı lam. rıı"'l:ı t('ksif E't-

lt.~ıa. eclcn devletler bile Pn 
... ~~, rı kaybettikleri tal<dlr 

il~ -lc.:11d l"U.nıakta. ba) rakları 
\ t, 11~rt t:ırihin mah ol· 

lngiliz - Sovyet ticaret 
müzakereleri başhyor 

'1. Londra, 27 (a. a.) - Sovyet 

11 
"lt~nde y::rrm diidne kil _ sefiri ~.faiski hükumetinin Sir 

~ ttı1t •111a.ıı<ır • tti::ımır. bu h:ı. Staf ford Kripsin ihzari miizak&-
lııı ~ııı ~ :ı m.ıı.abll tıerblrlerl ratta bulunmak üzere Moskova. 
~ ı~:t7ı.1r('nıızuı. Dı:> büt.çt> • ya sevahatine muvafakat r:ltiği
~ ı~;~ rlnc!P:ı lılrinl . dr. mil. ni Lo~d Halifaks:ı bildirmiştir. 

ı.ı · atcııı;ııı.11 ıedolrler Munıaileyhin bugu·· n Moskova-
ı...-.•cı, "'r. -
-~Ut~ Uü~Uk MilM MH-ll . ya harek\!t ettiği ilaYe olunmak. 
"'lı~l;ı tı hüt~e dünra p.rt.. tadır. 

t11.,, rııı , ~ımaı.ta vo de,·. Londra, 27 (a. a.) - Ingiliz-
lle\·k '1e idare ~tmenıa Sovyet ticari münasebetleri hak. 
<Dcı~mı 4 ilnctıde) . kında mUzakeratta bulunmak U .. 

zere Sir Siaf ford Krips riyase
tindeki komisyonun Moskovayi 
ziyareti hakkında Sovyet hüku
metinin cevabı Ingiliz hükumeti. 
ne gelmiştir. Royterin diploma
tik muharriri, Sovyet. cevabının 
muvafık olmaması için hiç bir 
sebep mevcut olmadığını ve fa
kat daha evvelinden rıazan iti. 
bara. alınması lazımgelen bazı 
formaliteler mevcut olduğunu 
;öylemektedir. 

~················· ........ ····················~································ ·~ 

t~'!!~s;;;;~ı~:ı~~r;;;!~~ ... I 
Akdeniz meselesi 

ltalya, lngiliz 
olmak 

imparatorluğunun varisi 
arzusunda imiş, .. 

Son gUnlcrc!e ı;ık rık tazelenen Ak· ı mUtnao.ıan ileriye ~tirmektcdirlcr: 1 merkezi Romada olan bir İtalya me-
deniz meselesi hakkındıı Roma, Mos. HO'.\I \ Yı\ GönE denlyetl sahası olacaktır. İtalya eski 
!:ova ve Londra radyolfLrI aı;ağıdakl 11omnya gorc Akdeniz Juyıları (Dıwamı ot üncıide) 

litalyaldı;::~i~azırı J a p o _n ya 
ta yanın · .. 

yeri Ne Almanyanın, ne de mufte .. 
Kahraman Alman- f iklerin lehine vaziyet almıyacak 
yanın yanındadır 
Rom:ı, 27 (Hu~ııı;i) - Dün Musoli-

ni stadyomunda Musolliıinl'li 1lüzurlle • 
jimnastik müsabakaları yapılmıf, mU 
sabakalar sonunda gençler sladyom 
ortasında toplanarak rnarşl:ır söyle _ 
mişlcrd.r. Bu sırada mitralyözler ateş 
etmiş, blrtal:ım gruplar ü:r:crlndc 
•'h8.1'Jl" yazılı afişler ve tıayraklar do_ 
laştTrmışlardır. 

Dört Nazırdan mürekkep 
kabine,, kuruldu ''Dahili 

bir 

:Musolinl dün aynı zamnndn ziraat 
işçilerine mUktı.fat \ c:-i ı·lcen: "Bu top_ 
rağa istlkbaldc de sadık kalacağınıza 
emin bulunuyorum" demlştlr. 

İtalyan Universltelllcrlnln yaptık • 
lan nümayişler hakkında, faşist fır

kası erkb.nıharbiye şefi demiştir kl: 
•'- Gayemiz İtalyayı ecnebilerin 

mağrurane hegcmon~·ıısınd:ın kur -
tarmak ve onu kendi denlzlnde ha.kim 

lulm&ktır." {Devamı .6 Uncüde) 

'fokyo, ~7 f ı .. LJ - Hariciye ne. 
zorcli namına ı.Gz ı.öyleıneye so!Cı
lıiyetli hir zal şunlnrı söylemiştir: 
Japonyanın ııolitikosı ne Alman. 
l:ır ne de ınüıteriklcr lehine \'37.i

yct nlnıamnkladır. Zannetmiyorum 
ki, J:ınon hükumeti Ynziyeli hazıra 
dnlıilindc im politikayı terketsin. 
Jnponyn hütün ~:ıyrellerini, Çin 
lıiıdisesinin hnlli için s:ırfetmekte
<lir. 

Tokun, 27 ( A.A.) - Jnpon hükCı. 
meli, dört nazırdan mürekkep bir 
"ıi:ıhili kabine" ıe,kil eylemiştir. 

Du .dahill kabinede aza olanlar, 

E:ışvekil, amiral Yonni, hari.::iye 
nazırı B. Aril:ı, h:ırbiyc nazırı ge
neral Hata \ 'C o:ıhri) e nazırı ami. 
ral Yoşıdn'dır. 

Bö~ le bir dnhili kabinenin leş1.i
linc seuep olnr:ık Tokyoda, Avru
o:ıda harbin sert inkişafı ile enler. 
nnsyonal Ynzi~ elle \."ukua gelen dr
l;işikllklcr ' 'c merkezl Çin hüku. 
m,elinin tesisi nelicesinde birleş. 

miş ol3n Japon askeri ve harici si
yasetini in<'erlen inceye tetkik eı. 
mek \"C ~eri suretle icra me\"kiinc 
koymak Jiizumu gösterilmek.todir. 
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Vergi ve resimlere yapılan 
zam kanunu nesrolundu 

Maliye Vekaletinin tebliği 
Anknra. 27 • (A· A·) - Maliye 11 •rl kanunun n~rl tarihinde elle-

veklı'ıctindcn tebliğ otlilml'.;tir: rinde bulunnn tUtiln ,.e içkilerle 
ı - Fevkalfide vaı.iyet dolayı- kihritleri, maliye d'lire!erincP. ya

slle but vergi ve resimlere zam pılacnk Danı takib eden J?ilnden l
icrasma ve b:ızı maddelerin mil- tibarcn iki gUn içlnr!e \'C kibrit ;n
kellcfiyct mevzuuna alınmasına da- hisn:ı işletme ~irltctl nccntcleri dE' 
ir olan 3823 sayılr kanun neşre- ellerinde bulunan kibritleri mez
dilmlştir. kür ilanı ta_.') eden gilndcn ltiba-

2 - Bu kanunla ba.zt maddele- ren 24 snat ktnı:e m"' ·.,nr' · 
rln lstlhl§.k vergileri arttırılmış ve inhisar ldnre~t'rlne Lir bcyn.nn"""lC 
şimdiye l:ndar vergiye t!ıb! olnn- ile bildirmeğc r.ıccbı•rdurı.,r. B"
ynn bazı maddeler istihlak vergi- yanname verl!'İ\"<'n ve. •n mevcutln
sinc tllbi tutulmugtur. rmt noksan gösterenlerden vcrg 

Bu maddelerin cins ve nevllerl, .ve zamlar beş ltat fr.z'""Ue a'm·-
gUmrUk tarife numnralarilc birlik- Sayın vatandaşlarca bffn:mek U-
te her mahalde maliye daireleri z"r<ı tcbli~ olu ur. 
ta.rafından gUndclik gazete çıkan ihtikara se..panle.:-
ycrlcrde bu gazetelerle ve çıkmı- görüldü 
yan yerlerde mutat vasıtalarla i-
lan oluruıcnktrr. Bir çok l:imsclcr dün maliye 

vekaletinin tebliğini öğrenir öğ-
3 - Kanunun birinci muvclckat rcnmez znm ynpılan maddeler U

maddesl mucibince, bu mevad ve zerinde derhal spekülasiyona 
eııyanm ticarctlle meşgul olan it- ve yolsuz hareketlere başlamış
halAtçılar, bu mallan iUıalatçılar- lardır. Piyasada kahve, çay ve bir 
dan veya memleket içindeki ticari çok maddelerin derhal a?.aldığı 
ve smnl mllesseselerden mubayaa görülmüştür. Tüccarların bu 
ederek satan toptancılar, bu mnd- mal!arı ellerinde daha fazla fiat 
deleri memleket içinde imal eden la satmak için sakladıkları anla
mnal mllesseseler bu kanunun şılmaktadır. 
neşri tarihinde yUz kilodan fazla Diğer ta.raf dan kutu başına on 
kahve, çay ve 10 tenekeden fazla d"l k'b . l h . 
benzin mevcutlnn bulunan pera- para zamme ı en ı ny er şe n-

rin her tamfında 20 para zamla. 
kendecller, mahallerinde maliye satılmnğa başlanmıştır. Bu su. 
dairelerince yapılan ilfuıt takip e- retle bir çok ltimscler zam mikda 
den gUnden itibaren kırk sekiz sa-
at içinde mevcutlarmt bir beyan- nnı kendi kendilerine artırmış
name ne bağlı oldukları maliye !ardır. Bu arada Sirkecide bazı 
varidat dairelerine bildirmeğc mcc- tütUncUlcr hakkında zabıt tutul 
burdurlar. Beyanname vermiyen ve muştur. 
ya mevcutlarını noksan gBstercn- Alakadarların bugUnden itiba
~erdcn vergiler 5 kat fazla almrr· ren derhal sıkı kontrollere giriş 

~ - Bu lrnnunla, tutun ve içki- mesi beklenmektedir. Mallarını 
lerden 2460 sayılı kanun muclbin- saklayanları polis teşkilatı da 
cc alınmakta olan mUdafaa vergi- bizzat takip edecektir. 
si arttırılmış ve kibritler, kutu ba- Dün sabah defterdarlık tüccar 
ema 10 para, çakmak taşlan da ve esnaflara tcbliğat yaparak 
adedinde bir kuruş milli mildafna derhal beyannnıne vermelerini 
vergisine t!ibi tutulmuştur. ve ellerindeki mallan bildirmele.. 

Kanunun iklncl muvakket mad- rini istemiştir. Bazı kimseler be
desine göre, tUtUn ve mllsklrnt yannamc vermişlerdir. Umumi 
:bayileri ile hususi mtlskirat fi.mil. beyanname müddeti iki gUndUr. 

italyaya ihraç 
edilecek mallar 
Bundan sonra peşin 
para ile yapılacak 

Italyanlara ihraç edilecek maL 
lann mikdnnnı gösteren listede 
arpa. çavdar, her türlU kuru 
sebze, taze balık, tütün, zeytin
yağı kontenjanları bitmiştir. !
talynnlar tahmin edildiğinden 
~ok kısa bir zamanda bu mallan 
mUbayaa ctmislcrdir. Listedeki 
mlkdarlar bitmiş olduğu halde 
bu maddeler üzerinde Italya. 
dan hfı.15. t:ılcbler vardır. Fakat, 
bundan sonraki ihracat ancak 
peşin para ile yapılabilecektir. 

Diğer maddelere aid listeler de 
~olmaktadır. 

Buna mukabil ltalyanlann bi-
20 vermeği kabul ettikleri malla
rın listesi çok boştur. ltalyan 
mUesscselerln kontenjanlar bit.. 
mediği halde bizden peşin para 
İstemeleri yüzünden klering he
&blannda 3 milyon lira alnca
lımız olmuştur. 

Bu husuzta ynpılan tedkikler 
bitmi~r. Yakında tücari milna.. 
eebetlcrin intizama sokulması 
hakkında iki taraf arasında mü
%akereler başlayacaktır. 

Vali dün akşam 
Ankaraya gitti 

Yedi Tıbbiyelinin 
bindiği kotra 
Sulara kapılarak 

Marmaraya açıldı 

Gençler Sus vapuru 
tarafından kurtarıldılar 

Tıp fakültesi tnlehclcrinden Tur
gut Kaspn, l"cthl Alpdo~an, Tur· 
gut, Hüseyin Usmen, Fnruk İbri
şim, llaydnr lllcr, Memduh Yunus 
isminde yedi nrknd:ış Asım Knzan_ 
cı isminde yine nrknıl:ı';'l:trından 
bir gencin 200 liraya alılı~ı kotra. 
sına binerek diin akşam saat beş 
IJuçu~a do~ru Modaılnn nyrılmışl:ır
dır. S:ıhllılcn bir koç mil ııçıldık· 
t:ın sonra rüzgar birdenbire kesil
miş, gençler, derhal küreklere yn_ 
pışmışlardır. Gençler sıra ile kü. 
rck çekmelerine rellmen kotrayı a
kınhy:ı knpılmnktnn kurtaromamış
l:ır ve hu suretle lstnnbuldnn hav
li ıızal.laşnıışlnrdır. Snnt yrdi it;,_ 
çuğa cloilru 1\fudnnrndıın 1ıelmekle 
olan Sus vnpunı SU\'arisi Veı!ııt de. 
niz üzerinrlc bocalayan kotrnyı \'e 
verilen lstiındnt işaretlerini gör
miiş, vapuru O fora ra S('\•kcderck 
gençleri \':ıpurıı nlmıştır. Kotra cl:ı 
vurıurıın nrk:ısınn hnğlnnur:ık limn· 
na l{ctirilrnlşllr. Tılıhly~Ji gençler 
lıüyiik hlr SC\'inc içinde c,·lcrlnc 
ıtilmi~lerıllr. 

Yirmi yıl evvellzi Valııl 

ingiltereye gönde
rilen yun1urtal n r 

tüccarlar bu mallar~n 
paralarını henü:: 

Tiftik ve yapağı tüc
carlarının toplantısı 

alamndı ·ı f b t 
tngiltereye gönderilen 7000 11 n r a c a 1 n ser es 

sandık yumurta ytizünden bir 
mesele ortaya çıkmıştır. Tüc- iec;.ebbu'' sle' r 
carlar bu malın paraların hfılfı a Y 

bıra'· ılması 

yapdacak 

. . 
ıçın 

13.mam~şlardır. Bu ylizden Ytt- Tütik v~ yapak ihracat tUc- ı Tüccarlar hariçten yapılaca!: 
murta ~hra~a~ı _ya~a~ayacak ~~- carlan dün umumi bir toplantı 3iparif;lenn aralannda ne ş~kil
le geldi_klennı ıl~:ı surmek~ed~r: yaparak piyasa \'atiyctini görüı; Jı• taksim cdilece~ni de görilş
ler. ~gıltcrcye g?n.clerme~ umıdı 1 müşler, bazı kararlar vermişler. milşlerdir, diğer taraftan yapağı 
ile pıyasadan mühım r.ııkdarda dJr. Yeni kırkım mallar piyasr. ihracatının serbest bırakılması i
~al toplamışlar, bunlar ela ellt>-1 ya çıkmağa başladığı halde hariç c;,in teşebbüsler yapılması karar
nnde kalmıştır. Paraların neden ten tiftik alıcısı olmaması tüc taşmıştır. Ankaraya bir heyet 
henüz kendilerine tenli edilmedi- l carları fena vaziyette bırakmış. gönderilmesi muhtemeldir. 
ği malUm _deı'..:riluir. . tır. Tüccarlann söylediklerine gö-

. Mamaafıh bu .?-rada bır. de Je Yapağı da hemen ayni vazi. N yeni kırkım mallal'la beraber 
dıkodu çıkm~ş, otede bende iJU yettedir. Yeni kırkım yapağılar piyasada memleketimizin ihtiya
m~lları!: Ingılt~rede bozuk çık- I da piyasaya çıkmış. fakat köylii cından pek fazla mnl varu•r. Bu 
tıgı so?"lcıımege . başlamıştır. alıcı bulamamıştır. Mamaafih bu fazla kısmın ihracına müsaarie 
Mamaafıh yumurta ı~_raç olunur 'günlerde tiftik Uzcri::lde i!j ol- istenecelctir. 
ken vek!let kontrolorleri tara.. m"ı:ıı beklenmektedir 
fından muayene edildiğinden bu .. ~ · 
ıddiaların doğru olmadığı sanıl
maktadır. Yumurta tüccarlan 
paralan için alakadarlara mü
racaata karar vermişlerdir. 

ilk ve orta 
karneler 

okullaıda 
verildi 

. . ,,fi 
Erzincan ınş.~~,,, 

k t ırı ı1 
Yazan: Hi me ı·ı· 

. bit c l 

T abiatın ha,şın beYe dlil" 
karşısında hara ·ndt• ı; 

nıüş Erzincan ve havall~ğiııl r. 
şaatın çok çabuk ilerlıt iti~ 
gelecek nvın bo_şındn . bit tıı$ 

- ·cnı /fJt' blıtün bu fdnliycte ~ .• tltı Öo 
verileceğini memnunı)C 

' Afi tJ 
nıyoruz. dtllJtc;>· 

Milletler harble me§e-daJl ~ 
ı . b'"· b" ·l b'r iıntth:ın cld(I' ı ı .. ı O) e ı .. ·ık ve il' 
çirdi. Fakat her bu~b. b~ ~..ıı 
imtihanda olduğu tf1 ~ırııııır 
handa da ccsaretinuJ ,eı.,ı 

Allah, dev.Jet \'C nıuıete 
1 

verm~sin ! . 11 --~~ 
sz:önüllerdan saf! cAmıY ~rd ~ 

dOr o_!dulf-ı~ ,,ııı''\. 
Harabatın yine bır dA ~rddl' 

oldu~tJJ1 .• d.1' 
g·un· ıer .......diyeceğimiz 

ğildir. 
• • • 

Allaha güvenmek! 11~ B;r b0 lediye mimarı ,. ngiliz kralının 800 11~. ~ 

m.uh:keme ediliyor Orta okullarda ikmale kalma- :;.!~~~t~~~·m~f!fi~ 
S "' "' l b" terde münacata ça~1 eııeıı 
a~~:~~ ;:ı~~~nd: dan g 0Çen10 r y ÜZ d B 2 6 ~~~ir~e:!:~~~~-zneŞgtl··}.ıısJI ~ 
müsbet rapor vermiş Dün Peyami Sa.fllt~ııdJ ,ır 
Belediyenin Beyoğlu şubesi Bu m 1 k tar ' 11< oku 11 ar da y u·· zd e 80 Harp" başlıklı bir y blil jJ~~· mimarı Suphi Talimhane meyda mevzuu kıymetli b":,~sb~ 

nında Çuhacıyan apartımanında Ilkokullarda dersler dün a1.'- I tihanlarda t 1 b · ccledikden eonra: t i ııod oııf 
v v .. ın ayrıca a c cnın nan insan, ferdi ye Ç ..... ıte. tr sıgınak ve lağım olmadıgı hal· şamdan itibaren kesilnıiş. imti umumi vaziyetini yoklamak mnk ğından ayrıldığı nts"" tıit 

de bunlan varmış gibi raporun- haua tabi olmayan ilkokul dört sadiylc ve imtihan ncticelerıne sesini duyurabilir ... ~~r1'0fdl1· da gösterd:ğinden yapı ve yollar sınıf karnelen· tevzı· edilmı·cı. tır' • il · 1 k U h I "d' " dı,; 
~ m essır o mama zere emen ragnt mese esı ır. " .Ji 

kanununa muhalif hareket et. Bu sınıflar bu!?"tib' nden itibaren h ·· 1 d lı b" ır .. 
k d d.. ll d' emen aynı gun er e yazı ır Bizde: 

1 
.. 1 

me suçun an un as ye ye ın tatile başlayacaklardır. yoklama yapılması da dü§ünül- Allaha tevekkül edef1 ,. 
el ceza nıahkemcsinde muha- Yapılan tedkikler neticesin· mekteclir. Bu suretle müfredat hnktır. şı··"· 1 -.ı· 
keme olunmuştur. de ı'lk do"rt sınıfın terfı· eden ta- 1 tas d ilk tah ·ı 1 u "' t t" s h · d - ı ı programı no ' c-ın an sı demek mutad o ~ . tif f. 
w up. 

1 ~poru:ıun . ogr!-1 ° ~ ll· lcbc nisbeti şudur: çağında çocuğun okuldan mezun Bittabii her türlil ıb .. ~1ı1ut· 
~ınu ıddia et~ış. ~ınlenil7.n ~a- linci sınıf: yüzde 86, ikinc:i olurken almış olduğu umumi bil- birini aldıktan sonra. f~ ı.ıl 
hid .. lerd .. e.n bcl.edıye 1!11.ar mudurll sınıf·. '-·"zde 89, UrUncü sınıf•. ·ı h kl d b' f'I · d' l b ~· ,... H J N d _,.u ~ ;ı er a nn a ır ı ar e ınmc c rülcbilecek aktif ır dı• 
us1n~ ı e ~lıma_r 1 adı.m eş ah~d 189 ve dördüncü smıf yüzde 80 kJ.bil olacaktır. Ecnebi ve ekal- Bilmem nereden ha d_,.,,. 

şey. en _soy ~emış_ er _ır_. a ı n1· !"betı'ndeclir. • . t .,.. 
N - - d ., uyet. ok"ullan da ayni karara u- mış; şöyle bir hikıne h· aım sıgınagın şım ılık apaı::ı~ Son sınıfların imtibanlannıı klardır 1 t ' tş 
manın altındaki dU~kll.n sahıbı d:ı. 29 mayıstan itibaren başl", yaca • O ULL R ru muş ur. b'le11I•'' 
ta af d d ıb 1 11 ld ,._ ORTA l< A DA ' 'Allah, ylizme ' _;te-r ın an epo g ı tu anı ı- nacakt s f1 rd o k cJI" 
v •• 1 1 h k d ır. on sını a an mezun rta o ullann mezuniyet lmti- lislve kavıE!ıııa alır ... ''ıe ... :1\' gını soy em. ş, • mu a. _em. e . e olacak talebe mı'ktan 7000k"'. d"r. h • fl böY r b k h dl lb ı ı .-. "' amna tiıbi olmayan sını ara Allaha ancak 
0f~!ıı~'lır. enn ce 

1 ıçın ta ı r ,~lın~ kararlara göre ilkokulhrda lün karneleri ö-1Jeden sonra tev- bilir. 
ımtihanlar umum talebe mUva- ıi edilmiştir. Ikmale kalmadan * • • 

O b .. .. .. '"ld" cehesinde olacaktır. Talebcve im ;cçen talebenin sayısı yüzde 25 
1 to usçuyu o urcn tihan korkusu hissi verilı7ncye- 'lan fazla değildir. Bulgar - Almatl 

tevkif olundu 
1 

cektir. Oğretmenler, imtihanda Diğer taraftan lise bitirme im- maçı cıedi~"' 
Otobüs sah!blerinden Halil a- talebeyi şaşırtacak, hatta latife tihanlanna dn dün ba.<>Ianmış- G azetelerde bir bnYU ..... ı~ 

dında birisini, beraberce sevdik- mahiyetinde olacak sualler de tır. Orta. okul eleme imtihanları- ... rı .Pi" ,-, 
ki rd du"'U mucip o.,..-b•.ıet ' leri Nebahat adında bir kadının sonnayaca a ır. na da bugünden itib:ı.rcn başla- " n1 r 

evinde kıskançlık yüzünden öl- .~kul_Iar ~emt sem~ ilk t~risat -ıac:ıkt:r. t\Jman fudbol maçı 
1 

,ı· 
düren sivil memurlardan Hayrı mufettışlenne taksım cdılerek Liselerin edebiyat kolundan pıldı. . r tlÇ go 
dün adliyeye teslim olunmuştur. imtihar_ıl~r muntazn~ bir şekil 102·1, fen ko!u11dan 508 kişi inı- Netıcede Almanlnf ! .,

1 
~ 

Dördüncü sorgu hakimi Hay- de teftışı olunacaktır. tihmıa girecektir. mışlar; Bulgarl:ır sı ı~1' ~ 
nyı, sorgusunu yaptıktan son- -------------------------- Bu netice. önceden de fJ ~ 
ra tevkif etmiştir. M esa"'ı saatle;;,..... r 

1
. k ımin edikbileceE;':i }l:ıl ~ııııll;ş1' 

!'-1 a r ar lar bu top oyununda. zııeıtl 
Dünkü sis - karşı koymaktan çekıll 1· 

dir. uııdJ Dün sabah limanımızda l<esif 
bir sis olmu.5, bu yüzden Boğaz 
i~i vapurları saat sekizi kırk beş 
geçeye kadar ve Kadıköy vapur
ları da sekiz buçuğa kadar işle
yememişlerdir. Ilk vapur köprü 
den KadıköyUne 8.30 ve Boğ:> z 
içine de 8.45 de knlkmıştır. Sis 
evvelki gece yansından rnnra 
başlamı~tır. Sis yüzünden kaza 
yoktur. 

namesi tatbike giriyor ni~~~!."iyıı:t.•ı: 
Yugcdavyadalıi et 
hons~r ~ıı11"" Jt Oç sa atfen fazla çalışôcak 

müesseseler fesbıt o·undu 
Sanayi müesseselerinin fazlrı 

istihsal yapmalarını temin içırı 
bıınların hafta tdilindE'n istisnrı 
lan ve günlük mesai safltlerini:· 
nrtınlması hakkındaki kar::.rmı 
me hükümlfri bu haftadun itibn 
ren tatb:kc başfanmaktadır. 

Y ugoslavyaya geleJ'l plılsiııl lf 
kcstra takınıının. 1A}lıı!' el 

!etleri kutu::; undan. 61 etlct1° ,ıııl' 
tığı hakkında.ki rl'"'~rı bl'.cıcf 
kası kesilmedi. Her d!it ıe' 
han-ir, bu hadiseye il 4' 
rfo bulunuyor. "' urııttıı ~ 

Bu a:-a.-'fa bizim ,,a ,. o 
".Tclcn curiur: d"e:eıır ·'' o • dl ..... t :,, 

Hu ... ıldyc 'rulıu~ "ir t;t.S pr. 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi lurdar dUn akşamki tren. 
Je Ankaraya gitmiştir. Vali An
karada belediye büdccsi etrafın
da yüksek makamlarla temasta 
bulundukdan sonra dönecektir. 

... ______________ ,,,.~ ıwwwı 

Talebelerimiz 
lngiltereye vardı 

Deniz yollan hesabına gem! 
inşaiye milhenclisliği tahsili için 
Ingiltereye r,öndcrilen ve harp 

• yüzünden bir müddet Pariste ka
:a ılılyn ı920 lan 32 talebemiz nihayet dUn 

Sümer!:>anka ba~lı büUn fao 
rika ve müesseseler, darbho.ne, 

1:ınığa matbaası, hw:uc;i :p~k do
ruma. fah•ikolan gündelik mcsa 
lcrini üç saat fı>:la.lr-<;tır<ıcak· 
oırcır. Bunlardan b~r.ka diğer hii 

.!;n husu.,i ı:ı:ı.ıı:ı. ·i milesr.c.sderi 
le haft:ı tatili ynnrrı!ly:ı.c..,l tır 
~anayi birli~i bu h11ft:ı.rfa.n i'ilı.ı
-en bu yeni re;:mi konrole buı,
ayacaktır. 

niı eli... Ht;r tant;ı b. tine.- t1,1. 
-I:eman. viyolonsel Y~51 ;sc ~ 
ca \'e tUfcklc ç:ıiınill ttııpıtf 
b:ı nıhlan, hakiknt~~ 
llahmana kın·u~u:°., 
öeslemck iciıı mıdır · 

Kaç gün kalacnfrı henüz belli 
~eğildir. 
Diğer taraftan Uç gün evvel 

1uıknrayrı. gitmiş olan belediye 
fktısat müdürü Snff et bu sabah 
dönecektir. Vali muavini Halük 
Nihad Ue elektrik ve su müdür. 
leri de yarın sabah dönecekler
dir. 

izdiham hadisccinde 
karar verildi 

Salih Kıhç va mua-
vini beraet etti 
/:mit, 27 (llıısusi) - Dolın:ıb:ıh. 

çcdcki izdlhnın Jıüdlsesi münnsc. 
:beUJe uma müddcllenberi muhn_ 
llllD eılUeD M:bık İ:ılanbo) polis 
mftdQrQ Sollh Kılıç ve mu:ıvinl Kö
mırıın bugllnkQ duru~ıuada benıct 
etmi~le:-dir. 

Kurbağa yağmuru 
Kadıl:öytıne dUn yn~n §lddeW yat 

mınlnroan sonra kUı;Uk kurbnsıncıl< _ 
lar yag?nıştır. Kurb:ı ıılnr bilhassa 
iskele clvanndakl lrnmluk ars:ıda fıız_ 
la rrörlllmU§tür. 

Sah ı Çaışamb.l 
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Londr:ı.ya varmırılardır. Bu hu
susta alakadarlara telgraf gel. 
miştir. 

Tercümanlar vcsikala
rı:ıı geri veriyorlar 
Harp başlıyalıdanbcri tercil

:nanlar işsiz kalmı~ olm::.sma 
rağmen kendilerinden kazanc 
•ıcr0isi istcnmi;:tir. Bu vaziyet 
J:arşısında tercUm:ı.nlar beledi
ycyı:: gelerek vcsik:ı.larmı bırak
naktadırlar. 

---~----
Topçu atışları 

DUnden itib:ı.ren Derince ve 
~fava Eahillerinde denize dofrl'U 
topçu atışları y:ıpılmağa başl:ı.
mıştır. Atışlar bugün ve yarı!l 
da yapılacaktır. Deniz vasıtala· 
nnın bu sahillere açık geçmeler! 
alakadarlara bi.ldlrilmelttedir. 

Bugün yapılac:ık ntışlar sant 
10.12, 14-16 ve ye.rın ynpılacnk· 
hır da 9-11 ve 20-22 anısındadır. 

Süleyma~İye medrese
sinde temizlik ameleleri 

yatacak 

Belediye temizlik işleri mil
dHr!üğii Siilcymaniye mndrcse
sini tcmi?lcttirmiş, od1Iara 
karyolalar koydunnu;tur. Bura
da Taksim ile Fatih ar:ıs·nd:ılri 
cadeyi temizleyecek olan amele 
yatacal•tır. Ramyonlar sab1lıa 
ku~ı ameleleri bur:ı.rlen alıp 
'faksime ve Fatihe götürilb bı. 
ral:acaktır. 

Medre~.:?de topl~nac:ık nmele
lere on kuru~a E!c~k yemek de 
..,., ı·ilcccktir. 

~--

Gezctcziler :mız 
At inada 

J.oncJrnd:ın döıımcl<!e olıın m:ıt. 
buat heyetimiz dfin Allnrıya muva
~nıuı ctrni~tir. 

Belgr~ddaki ik··sc.t 
konseyine gidenler 

flelarıılln lopl:ınıt<'Dk oJ:ın ll:ıll<nn 
il:tıs:ıı koııyesinıle ıııcmlcl.etinılzi 
temsil rılrcck olan Trnlızon ınchu
~ll Jl:ı.san Sıık:ı cnl"lki gün gilıııiş
lir. ll:lriciyc \'ekfüeti uıııııın ınii_ 

ıliirll'rinrtcn P.cılri Tnlıir Şcm:ın ıl:ı 
dün akşanı!,i lrcıılc harr!ıct elmiş. 

------· -~ .. ,a 
k ··prO 

I~araköy 0 

altındtı "' 
b. _., · I·at;" ~' er e&.en•Z ,. ,,, ~• 

tir. 

.. . ,.!tttl ..ı1 y 

I~n.rakôy l:.Jp. us~tur. sUr-rı~' 
d~ıiz ko.z·ısı oıını:~ 1,:ıp~ ııı 

_ _,, _ limanınn :ıic! J{crım tonl~ fJd,J 
T &!rn:r.:ı ab~~es!n. n t\.Sİndeki 2;; rU~~ç tn ili ,.. 

b:ıhri motö~~ . "zilıtd~eıı.ıtı!Jl 
tamiri gelmiş ve kop~ go nblre " 

Takdm abidesinin trmiri için nn çıkarl:en bırde t~ 
abideyi yapan Kanonilmyıı. bir bozulmu~tur. Kap~~d~ ~~. 
mektup yazılmı'j iibldrnin ~sash motörü du~ur:ı~:ı Şirıce~'. 
şeltilde nasıl tamir edileceği so. ne şidctle koprün~ındal<~ 1 
rulmu!jtu. nyc iskeleleri tar ayt ıı•~ f, 

Mimar Kanonika belediyeye ua çarpmış ve dub )<aıuJ.ı1 ,,f!1 
bu hususta bir mC'ktup yazmış, ratarak bur~dakl bBss? 
tamiri yapmak Uzere il'< fırsat· mı~tır. Motör de isliğl t 
ta ı~enclisinin c."elecej!inl bildir- ı mıştır. Liman re 
mi~tir. ynpmaktadır. 



940 bütçesi hakkında Maliye 1 Toprak mahsulleıi ofiuj 
Vekilinin Meclisteki izahatı JM~stahsıuerdenyulatvearp. 
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lıt Ankara. 27 (lluıu!'olı - · .Millet ı tik ıımum müdür1üğü hüdcesin..ı 
ha~ i!; 'hu~Un A'bifillh::.Hk • Rt-n~ 23i000. ticaret büacesine 130000 
• Jk&nlıfnıd:ı tqpıanmııı, Ma!i~ \ e· ı 1ira .konulmu~tur. 
' uluı ı .. :ı.hntmdah .sonı a mtistakil . • • . . 
grup r lal , .. ·:ıı 'h ., h k''--''. \ ukıırJılnkı .kı ımlıır lı:ırır.ındr 

c .,,.. nann -.ar an u ...... ~e ı . 1 1 .,81 OOO , ·· • ı · ı 1 . J • 
"~~ ::rup n.-unın:ı. ~yanatt& ®lun ı ,;:ı ırn -> • ...u~ur tr1' ı..: ta ı'>ı-
llluıı , 0 deml§lir ki: I sala .me\'C'UI :konunl:ı.r k Lhı olanı!.; 

1 
· - \ &.rıc.:ı ..ın istinat ettiği tahmin. IRR Hıik l"ttiği leıtiplere kunu lmak 

l"i :ıuu\'afı btılCltik. An~ak bUkiJ- uıere muhtP.lif bil!Çi"Jer ar.ııt>mıiıı 
liıet!;ı 26:? :ır..Il~'Oiiliık b1r masl'Af bllt • tcn:i erlllnı işi i r. 
'"aat :t&.n.zlmtne kar,ııı \;te c:ıcUnıenl. l'munıl ııclic~ ~ur ki , :\filli 
lllJı l.ltı m.ıyon liralık ızammım mu • \liidnfntı llıtiyn<"ı hariç olıırak 19t0 
\-..r:ıı. bulm'!)'orw:. \"'az!~eUe talıJil~e ı nınll y:ılmlia Hni füti~:aol:ır için 
~~u hiçblrd Jnkl~! .n.U; ahedo C11il • k:ıbııl rdilen 7nmlnr :ıncnı, uıruri 
,~:t h;.lde m . .i 1 l 1 mııı:mta.a hi1me1),l"c .inbi nr retm1$ •:.e hu zıını. 
b .l.tÇlarınunn ba.,:uıı lhUyaçlar içln lonn sııfmıküıı oldıı~u ·oıler biitQe 
Utçeye aonraaan zam yapılm1ıı ol • - 1 · · 

ltıaauu f k Ö ıç ııde ôığer lıı7.ınellerden \nflllO • muvn ı g rmu,roruz. k · 
lduht k-"- lar • 11 mu ·a. ca t ;'l ~Rl"ruflıırln kıırıR1ılnı:ı sı e"a'ı crem nr -: , m:ı ' , .

1 
. 

~ne 1bnknnmdan ı;ok mllhlm s-or • 1:1~_ı.ırJlıltre.~ • hn .~mretlı>, ııı~ıunıl 
~ı.1~117. bir noktay1 da arzetnıeme H'"uııdıı mulıım hır fıırL. tcvlıl et_ 
1~adcnizi ricR der'iı:;ı. H!IkQme • ıneılen lıi r ~·ok yeni ,.e 7.Rrııd ihli
~ e3ba.b1 muciboıihıde ıba.hsettigi ve rnçları ıı lrnqıı lnn:n:ısı lemin olun. 
tuWu mutıter.em Mal.ye Ve.h.lltmimı mıı~tur. 

Tahsiaatı fevkalade 
layihası 

C.e l:llkkmda ta.ftıill~t verdiği fc.\·kB.l!_ 
l\Ş tahsisat progr.anıınm ôevıı:mrna 
La.ra. tar dc~ıız. Harp bil \'.881 !~inde 
1 

kalluie tedblrlcıe elbette hq '\'U· 

; ur. Fakat tabii .::amanı.arda bu gı. j \'nriflııt ı3hminlcrimi?.in ir.Ahıno 
ı • ~cdblrflrlere mllraca.ntAmuıu.ı::._~ nı - lfPCmeden cn-t'] yühr:k mccliı;e 'DY· 

• \C mem malt sel euuuz Jca. • . 
l.ıaı:r ,_ :tind ,,_ ':b k aati rıca takdım ı•rtılml olan fe-ı·knlBrlt' 

.... nna ~·u., ve u an • ı 1 . t ı· ·1 d 
ı:u~ muhterem tıUkftmetln ve btl)'1k 8 ı~ı~n :ırı ııı">ını~ e.u Itırını ı 
~tcli:ıiiı ıtştlrlt edecegtnl 'Umit edl • hulıl'alan o.rzedcrr~ım. 

hıl'\ız (AlkıŞlar). 1 1940 malt yılı irin lıh,· ıl.ıiniw 
lll Rana .l &r.hnnın lbe,}~•tuu lK - arzcttiğiıııiı: fc\•knlıltle programın 
~ llo bul JıaUpler 1JÖZ alara.k bUL rekitnu 109.922.000 lUra~:ı b:ıliA' ol. 
' lıa nıwıtc1tf mum! !uıllan ıUze - ınokladır. Derhal tur.ih eylirf'yiın 
~inde bazı mUt.&lA.a ve teınennlleı-de ki hu )eküııun i2.800.000 lirn,ı. 

WDmu.J \'ll lıeyeU 'llmumlyesi tize_ ii ç le iki~ı ~lillt Miiılof:ı:ı hizıııcllt'-
•ll.de mliu.kcre .ki.!! gör:Ulerek mad • 

• 'er •etllmil ve kanun 1940 yılı rinc lnhsh ctlilıııiştir. Du ~nretle 
1 •3ar1fatı karıııhğı olarak 26"8.476.321 il!HO mail :nlı için nclt hiitçtHll' '\'(' 
ı rr,·kııl!ıtll' projotrnmrl:ı sırf :'otilll .'HL " a tahaisat itasına alt birinci mad -
1.ıeeı kabul edilmiştir. dafaıı:r:ı nyrılan tah~isnlın unıunıl 

!tunun üzerlııe 'maarar bütçeleri o. :,\ ckönu 150 mllyon lirnyı geı~mcl.:
~rak B. 'M. Mccllııi, lRlyaRticum. 1f'ilir. 
~· IDl\oanı Mubuebllt, BqvekA.~ flıı miktı:ır, normal 'lıtmo.nl:mı :ıit 

nı..yı l>e\•let, tau.tik, ae~ıet \mi! • enclik dainı1 ihli~otJ:ırın adi büt_ 
leorötojl wı matbuat -umum mtıl:'!Ur- çe ile, ,.c hııgfinkü umunı1 \a1Jycl ;dkart btltı:clerJle dl)'U~ 11ıer.1 tt.ıa.. inıbı olnnıl.: qıJınnıa ınn Jiizum ~ö-
4t, lll&llye vek~eU, d~u umunıl. rülcn htisn:t1 Te rnnvnkknt tdlbir. 

h ve gUmrtik ,.e inhisarlar ' ·eklle.L erin :htilıınn cıtiRi ~:ırfı~ :ılın du 1~rı bU•ftcleri t.u\•lp ediJ ... ı..+ı~. 
...,. .._.... fı~·k:ıliide t:ıh ısutlo karşıl:ınıııası 

:..ıcclis yarm ml.lzakcre.lcr.ine devam 
c~Cetktr. ~a!lma göre te~bil ''e tefrik edil· 

ml~tir. )fııanınfih umum1 hizmetler 
nra'.'>ıni:la 'Milll • fiitlnfaayn O\Tıloıı 

1nn'kiin chemi' etini, y:alnız Jıir 
'it>nl'lik ihtirııtlar fçin hiit~c) e 'ko. 
nulmu rılan tahsi~nt n•k(ıoıına 4tÖ· 
ı:c ölcmenin bu husu'ilR tam bit fi. 
kır Yermeğc kiıri aelmi.Yet"dini de 
bilns'ile 1ehnrTI7. ettirmek slcrlm. 

Maliye Yekitinin izahatı 
• Anko.ra, 27 (hususi) - Millet 
· ~~lis.i bugünkü celsesinde 1940 
• utıcesinin müzakeresine ba_ş1a-
1"U§Ur. Bu münasebetle mnliyc 
':ekiU Fuad Ağralı söz almış. 'l'lo.. 
~uı "Y -evvel !A vrupad& baslayan 
atbin <ioğurduğu beynelmilel 

btihranm memleketimizde de te. 
~?ierini ı;österfüğini, mern1e!{e-
llı her sahasındaki umumi kal· 

'lnl'lla hızını mUteessir etmeClen 
'ar.idat mena'bii ile :mükellefle. 
(rı tediye 'kabiliyeti bakımınaan 
3ıla bir tazyika meydan verme· 
~~ nıüteı.·azin 'bir büdce hazır
"-lldığını lNO mali y11ında umu. 
1>~ hizme.tJE'r i_çin .sarfına mezu
~t istenen tahsisat yekO.nunun 
~~76341 lira olduğunu söylc-

lftir. 

1 \rclcil 193!) büdcesine nazaran 
1"940 bUdccsinin yedi milyon 412 
b,ul'a. fazla olduğunu, muhtelif 

1 dceıeracn ~ııpılan rt:asan-uflar. 
\l 32981000 füa elde edildiğini 
~~ buııun ısu 'Yolda te\'Zi .olundu
~nu söyleyerek demi§tir iki: 

' - l 75G7000 lira ıdiiyunli u
~llrniye bütçemne 118.ve edil~. 
t ·Bunun 13 mı1yon liram lngil 
. ~ \'e Fransaaan temin olunan 
~ !nüyon sterlinlik 'f.eSlihat \'e 
1 ltlilyon steT'linlik a.ltın ist.ik
f~ariyle, 'idiring ba1cayasmı tas 
1ıey~ muhasscs istikrazlann \'e 
rı ln.Uyon aterlinlik ticari malze. 
r~ kredisinin ,faiz ve omartis 
, . nJaıı kar§ılıiıdJr. Bakiyesi de 
d'lr .kaç gün eyYel kabul buyurp 
~t-~uz kanun mucibince es.ki 
" ud ve ~etim ınıaqlanna. ya
;~~ nıukarr.er zamllll"l ,.e..ID.e\' 
1~ kanunlaıdan ,.e mukaveleler. 
~ doğan :ı;ouht:elif devlet bc>n:
~'!1 karşılamak ıUzere muhtelif 
-._~ıere konulm\13tur. 

ııa3l07875 lira maarif b~sine 
\>e edilmiştir. 

lll'Ulııt~~ müdafaa hizmetlerinden 
l<:a. bu~ce dahilinde 1cartıüanuıa.sı 
bU. l> ~c.ek mahiyete ola.nlar için 
dO ~Uyon 866 bin lira ilave e
irı.~!'· bilhassa §osa ~e köprüler 
r ~tına tahsis edilmek üzere 
~ blldcesine 1718839. memle.. 
tı· dahili emniyet ve uayif 
l'l~etleri için jandarmıı ve ,e,nı.. 
lı!:; biidcele.rine 1993000, kımu 
de· ı unıumt muva.zcnı•ye dahi! 
v~ ~lerin rnıU§terek ibtiyaçlan 
eıı..:.'1_1~te lif yaııdım ka r11hkları 
l ~-ıüzere maliye biidce.ine 
İf&r"' Ura, dahiliye lıüdce.aine 
ll\'e..~~ lira, .sıhhat l'e iı;;tjma1 mu 
~il --.q, büdcesine 555321, adliye 
tıııdcesıne 401000, ıktiad ibUd~ 
· -:ı} 3550oo, .ziraat büdcemn.e 
ı ;oo<>. Yapflması mukt\rrer 11ü-

ı;a~1ını maS?'tlfl~n i~n 1.rtatis 

Teılihat programımız 

MuhteJif J,;anunlnrın verdiği il{~ 
lecek ~·.ıJJnrıı CE'..tki innhhüt ul~hi. 
ıeilc.rine ımüstenit muayyen ]>r()f{

:ramlar.ı ,.~ harjçlen temin oJıınRn 
lcslihat ikredilerini de hC!Yl}\a .kot. 
ınak Jh.ını ~elir~ Bunlardan ibir lh
sım lahitleri, llMO M:nuinde l)(fe. 
necd: olan ı.·e halen tatbiki tleçam 
eden le:ı-.lihat pmgramlan şurılıır • 
dır: 

2125 S.tı)'ılı ıamına mfıstunil 
ıt9.500.000 lir:ılık. 

2980 !>ayıJ1 .lanuıuı ıniiıılenit 
76.-000.000 lir:ılıl\. 

33g;; ayJh k..:nuna ınüsteniı 
12;;.i>00.00-0 d.iralık. 

Bundan maada biri 6 ınil~-on '"c 
diğeri 25 milyon s~rlinliJc iki 1~
lihat ~r.edi i de ~lTıca temin ... dil. 
miştir. 

Fe\'.kaliıtle ııhııhatm 20.01.00fl 
tira~11 &miryolları ·n~aat ihtiyaç. 
hmna 1efrtk tt1ilml$lir. Mc\"r.ıtt l;a
nun:ı mfü1cnir1cn Sh·ıı,. - Erzurum 
İ!ltikrazının önümUzdeki ene c.ikıı. 
rılııl'.alc son trao)lnın lemin cdec"ı; 
5 buculc mll:ron Jira da buna ıilA
\'C edilet"e..lı:tir. 

FeTkallide tahsiut Proıramın.cb, 
Edirne Hfa.lt ,-olu ilt l"nık:rada , .... 
pıl:ı~k muhttlif JOI in satına ~·e 
Tunceli ınıntnltıışınllaki ııl:ıh:ıl Te 
imar i~lerint ıoarfedilınl'k üzere 
X:ıfia Yekfileti kısmına ı.ıynca 
2.931.000 lfra Jco.ıaulnıuştur. 

Erzincan kalkınınaııııa 
bet milyon lira kondu 

Erzinc1tn :ztlzele mıolake .. ~ının u_ 
mıımt kalkınnıa faııliYclini kolay, 
lulırnııık ~çin mu.hl.elif ihtl)'atla;a 
s.arfrdiJmek .üzere fimdilik .S mil· 
yon lira Jmnulmu,ttur. 

Kız,ılay J..unımu tarııfından itle. 
til<'n maske fnl>rikuı inınllıt.ı., fs. 
kin i§leri !\'C Ankara :tıp la'l.:üıt~ ... i 
inşn:ıtı foin aıhhal TC İ('tinJat rnıııı. 
ven~t "-eklletl kı~mınıı r.t'mıın -4 
mihon lira konuldu~ -Ohi petrol 
~onrJııjlarıncia elt1e c1tiji Mn mu
raffnkı}ttle, denımlı mcsııi inin 
kıyrrclJi netJcelerinden birini da. 
ha ~1>rdMiimüı roııdc-Jt le.tldlc ve a
ro ..,,, enstit:: ti ihliy11ı;lım için 2,i 
ımilyı>n lira, .Erejli kömür h:ı'"'ZJJ$1. 
nın birlcştirilınui hakk1nd•ki :kı· 
nuu mudbincc > opıl•cak tediyat 
jçi n d~ ı .200.000 lire ııyrılnuştır. 

Şırktala h:ış1amık in~ Uıti)'aca 
ı:ıöre tedricen )'ephrılacıık hfıkun,..t 
kım111clıırı itin 5 milyon lirn~·a kn. 
<lııı · 111:ıhhfırlc giıi'm"~r ınt•11111i)ct 

,·eren lianun k:ırşılı8ı olarnk l:ı 1 
milvon lir.a konıılnııı tur . 

M~rkez Bankasından 
istikraz yapılacak 

önüıııii1.dcki ~eneye :ıiı ,cfk:ılı'l
de ıahı.i ııt layihıSJnın CSRsları 

bnnl:ırciım ihııretıir. Hu tnlu.iırnlın 
kıır~ılı~ı ~ üb"ck m~cll e ııyrıca tak_ 
dim edilmi~ olan bir kanun Jıivi • 
ha,iyle akdine nıcıunj)el hted.ilii. 
.nti7. munıJ:kat mıılıi~ c.ııc bir lslil.:
r:ızln temin oJıın:ıca'kıır. 'Merkez 
'Banlmsınrlnn yapılarak ol:ııı lııı is. 
.fikrnı n1tın h•rlıini surelile Jıoıniıı 
cı1 :1N' ck, ,·r karşılık uiı;Jıeti :- ilzde 
30 un fcyJ.:jncJc k:ılm:ık şnrtıle bu 
altınlar nıuknhilindt' ir:ıbı h:ılinılc 
bnıı:.:ıyn enıi~)·on ~nHlhiyeli verile· 
reklir. Sn cilıcli drrhal :ırzccltyiın 
ki ~ :ıpılarak istikr:ıı h:ııiııcce, rn·. 
\:ıliiifo t:ıh<>isıılın ı.arTıııp Jüwm h:ı
o.ıl nldııkço tcıiriceıı İ\Iİınnl rılill'_ 

I fl•ği :ı;ıibi lı:ınkndu dıı eıwak ıne\"cul 
rnenebiin ıııiis:ın tl e~izli~i hnlinde 
'e hu htıliıı i~tilzam elliği dcre.ce
d r rnıi~yon sn l iıhiyelini kııllnn11., 

caktır. Fcvkoladc halin :zail olma
sını miile:ıldp hu istikrnzın ifln ınn 
ba~lanoı:ak ,.e lınnk:ıya Yerilen 
tııll\akk:ıt ı.aliihi)rl le lk111kını9 ola. 
c:ıktır ... 

F evkalide tahsisatın 
fay dalı ve müeaıir 

neticeleri 
Maliye Vekili bundan BOnra bazı 

nıasraflann toplu bir program dahi • 
l!nt1e .tcvkllHl.dc Uı.hslımtla idaresi u • 
ırnlUnUn r>36 senesinde ba~ıtdıtrnı, 
~mdi;re l••dar aa.rt'ına mezu.ntyet \'4!1· 

rilun pllranın 2~131000 liraya be.~ 
old•ığunu. oo paranın :.1'7.9.MOOO Jir&. 
sının milli ..mUda.taa bizmrtler.int', 
40211000 ııoı dCinir yal lnjaatuıa 
ı C\:?13000 lirası na!ıa ve imar t§lerlne, 
!'OiS5000 lirası maden 1·0 sanayi ıe.ı. 
s:ıtmo, 1189SOOO 11msı 11ıl1hat ve 1ç· 
Um:ıı.1 muav~net l§lerlne, :51~000 ftra. 
s1 !aldllte w mektep inpatma oaa.r -
!udlldiğinl &lyliyı>rc.k dem~Ur kt: 

Dört senelen.bcrl kabul tn.ıyıırmu1 

olduğunuz tevlta!Ade tahıılmı.tm en 
milhlm ve haynti ııahıOarQa mcmle -
kct'i teehiz etmek hmuBUnOn ne 'ka.Oar 
niUeımlr •e faydıilı 'Jletlceler verdiğini 
lzaba Ozum ıg-örmUyorum. lBu .ıa~·edc• 
yapılm.q olan i§lcr, ~rok ı:l!iyaat ge.. 
relt ikttsatdi .b&kımdc.n b"Q,,"'1iııkU ıbutı 
ranlı ee \•.reyi daha cen4' tnr ihuır.lık 
ltlnde ve daha bttyUk 111.r .anuıl;)'eUe 
knr]tl&mak lmkt.nmı vermektedir. BU 
yük mecllatn zamanında alDU,J oldu· 
ğu bıuılretll tedbirlerin ncUoeal olaı:ı 
bu vaziyeti tebarUz ~ttırmeğt :hlr \"8. 
zl ,e hllirhn. 

Sanayi, maadin ve su 
isi erimiz 

Maliye Vekili mUtcaldben !!anayı, 
maadin, w 1flerl i:fl>l 'ka.rııltklan umu 
ml m~ haricinde hımıılt 'kredi· 
lerle tenı.ln ~lunan ihtzmetter hakkın. 
da ıtz&hat vermif, a.ana:y1 if'leı'lmtz et. 
ra.tmd& •öyle dem\ftlı": 
''- KJsmen l§lemeğtl baolarnı11 olan 

Ka.nı.bUk demir :ve çelik fabrika.lan -
nın bUtUn ~!etme Uılltclerl 1940 <la 
faaliyete geçecektir. }kinci kı\tıt, 

karton \"t'I ııellUloz fabrtkaıannın aa 
lHO da 1;,ı.tmeğe açtlmaama ve Bı _ 
vıuı çimento, klor, bnmtzı kibrit Ve 
ııuper foıı:fat fabrlkalan tem1ertntn 
de iltma.lbıe çallfılıtialttadlr. 

Get"U SUmcr .Bankla ~ de\·let 
te,şeltkülleri W'a!md8.ll kurula.ıı. ıre • 
rek huıılll!I tc§CbbUSler sayesinde mey 
dana ,C"clen aa.no.yi tl!ldDtııuuı.ıı:ı mcm 
ltket 1ktısadl hayatımJ%daki nıUBbet 
temrleri bfibaMA ılmttlkl fe\".kalAde 
ıı.hn1 kal"Jfımıda kend!Mnf göalennclt 
t,. geclkmcml§tir. Sına! 1.ııUhsalA.tı _ 
nıız Cumhuriyet dcvrlnd~n evvelki 
vaı:lyeUnde kalsaydı bu ıHıı ı!evkalft. -
de M\'l.lin ımemlekette tıe•ıl.t .etmesi 
muhakkak alan buhranlsrın derece • 
sini ıtabratn etmek mft§kUl de#ildlr. 
Bu mevzuda 1JZUt\ "tızadI)'a 96z eôyle 
nıek ve bllha38& bir çok rakamlar ztk 
retmt"k 'JltUmkUn olmaka beraber 
Yilktıek meC'Hdl bunlat'la yormalt Is • 
temem, yalnız padannı an:cdeytm 
ki, memleketin umumi ~malt.tınm ııe • 
ildik lkrymet1 da.ha. .l9Z'1 eue8bıde 32 
mU.Yon .U:.d&Jl ını.ret tken 1981 se _ 
neai.Qde bu ımJkt&r 277 ıımi))'on 1-ya 
'Varmııt.o-• .Bu rakuld& t.efVikJ aoa. 
)i ~nwıundan iıti!ade etmeyıu:ı mu. 
eııaesclerle el ve ev ıanatlumm ls ... 
Unsalltı d&bU d~ğttdlr. 

Mtıtt mUda!aa tbtiy~lan lçin dev
letçe tem edilmlf w bir ııöz1e Jttmııt 
ve IUtibar edil~ :bale gelmiı <>lan 
ukeT! fabrikatan da ~ztin1lne &lrr • 
sak :ıne1111eket lktıadt l7(1nyuindeJd 
hsyırlı \"e bUyük Mğlflldi.k bakkmda 
bir tildr edillnıek mttmldin olur." 

.Fuat AÇalı, madenler iJlelıne proe 
ramuıa devam ~1ldljinl, Ergani ve 
Kuvuııban havı-.alaruıdan 939 takvlıu 
yılında 6S30 ton :raddesinde bakır ve 
:iiğer 'havzalardan da l9%842 küSUT 
ton krom ilaUhul '\'e dlf plyaaayn çı. 
ltanldığını, retrol §letmeııtı:ı• ~ e • 
hemmiyeUl bl.r ')'er &)'Irmak zamanı. 
nm yakmda &'~llıti, 9ÖYl•miftj.r. 

Varidat bütçeıi 
Maliye vekili bundan sonra 

'bUdcenin varidat kısmının 286 
milyon 481000 lira olarak tah
min edildiğini. M1'1i yılın Uç a. 

j'ında bir buçuk milyon lira faz. 1ımubayaasına memur edılc 
Jalık temin eden gümrük varicin- Ankara. 27 (a. a.) - Ticaret miistnlısili mutazarrır nöeoek 
tının cyllıl ayından itibaren son vokciletindaıı t::.b!ii? edilmiştir: rette düşmemesi için a'}ağıda. 
sekiz aylık devre içinde 21355000 1 1) Milli müdafaa ihtiyacıııa bi. zılı acgarl fintlar ıtcsb't ediln 
liralık bir tc.nezzüle m.arur, kal. ~ na.en memleketimizden yulaf ih- Yetoprnk m:-.:hsul1er.j ofisi bu f 
dığını bu açık ka.r§ı.<Jında ,·ergi- racatı memnudur. Bu mcmnui- l:ı.rla arpa rnübayaasına iT!' m 
lerc 7.am yapmak mecburiyetin· 1 yet yüzünden yulafın müstahsil cdilmiStır. Mnmt mkı:ltıd:ı. o 
de ka.lmdığını, .bununla beraber 

1

. elinden düşük fiatla çikmamn~ı da. piyasada daha müsait r; .. t 
müstah.willerin mümkün olduğll için toprak mahsulleri ofisi doğ. bekliyemiyccdt olan küçiik m 
kada.r mükellefiyet harici hıra. ruaa.n doğruya mfü:tn.."ıtllden yu- tnhsillcrin, daha dün ıfiatlat 
kıldığını, d&.hi.U verıgilerimizin .ıa lnf mübayn.'.lstna memur edilmiş. mahsülünü e.lin.:en çikarmama 
yc.ni memnuniyet bir ~.kildemkı tir: ndır. ' Büyük müstahci!ler ı 
r;:af gösterdiğini sö~·liycrek hn:i- Satın alma yerl~ri ·ve yulr.:fm ıde 'l'. C. Zi:r:r.a.t Bankasından 
ne rnr,iyctinin izahına geçmı~. kilo :b:ışma fiatı aşağıda göste. mukabili avans ıala.bilmesi tem 
ôcıni~tir ki: rilmi§tir: o!unmuştur. 

~ Diyanbakır, Mardin, Urf:.:., 'l1oprak mahsulleri ofisinin 
Hazine vaziyeti Suruç ,.e Iiarsd:ı dört kunış pa snb.n alma yederi ve ::ı.rpa 

Barine ''\"2.ziyetimiz 'Senelerden Adana, Cl'yh:ın, Tarsus, Elma- 1 wine göre lkilo lbaşınn. f"c.füı 
beri devam eden intizamını ve lı. Serik ve Mannvgatta dört '1tu- şunl:ırdır: 
s:ığlamhğını muhafaza. etmekte- ruş on paraya, Diyanbakır, Mardin, 
dir. Bu sayededir ki, t.abii ahvr.I 'lskenderı.ın ve Antaly:ıdn. dört kale, Miirşitpinan. SiSv-e 
ve şeraite göre mtltevazin olarak buçuk kuruşa. Kars, Ad~a, Ceyban. 'iI'rı.raus 
tanzim edil.mi§ olan 1939 büdcc. Ankara, Çankırı, Yahşilmn, malı, Serik ve Manavgnttn si .. 
sin:.ı tatbikatı, dünya buhranı- Çerikli, Yozgat, Yerköy, Şefa- ve çakır arpa 3 kuruş 4 ıparo, b 
nın tevlid ettiği mühim nri<lat atli, 1<11.kıh. Boğazlıyan, Çay,, TI- ~-nz .:a.ron 3 fkuru§ on para ve e 
noksanlığına J':lğmen fru:la mü. cin, Sarayönü, Konya. Çumra, tra nc\·i üç kuruş yirmi dört p 
ıteessir olmamış düzgiln ödenıe Kttramnn. Afyon, Akşehir, Bay. rn: 
prensibimiz bozulmamı~tır:. Bu burt. :Erzurum, Karaköse, Sarı- Edirne, Uzunköprü, Pehlh ıı 
prensipe da;ma bağlı kalacağız. oğlan, Polatlı, Ereğli, Bor, Ş:ır- köyU, Ltıleburgazda, Çorlu, T 

teahUdlere ı;adakatın, tediye. kı5la, Sivas, Armağan. !K1r§ehir, kirdağ, Keşan. QanrJdtale, K,., 
!erdeki intizamın dev:let mali\·e- A:ksnray, :Beylikahır, Alpl1:öy, biğa, Bandırma, 'Balıltcsır, Bu 
.ıinin itiba.nnı kun·ct!eııclirniek Eskişehir, Bozöyük. 'Riitnhya, sa, Adapazan ve Derincede siy: 
\'C biıı.netice umumi .hizmetleri en Konduz, Zile, Amasya, Çorum. \'e 'Cakır ~ kuruş on dört par 
müsaid §&rtlarla Jfasıru temin ıe.t Kübtbya, Uşak, Sandı'klı, Dinar, beyaz 3 kuruş :20 :para 'e rckst 
mek .huawru.ndaki ehemmiyetini Burdur, <Çivril, ve Denizlide 4 S kuruş 'Otuz dört para: 
!hiçb ir .zaman göz önünden a- :kuruş 30 paraya : Erzurum. Bayburt, !Uırakör 
~ırmamaktayu. Bu ss,ysdc devlet Snmsun, lzmir, :Bandlrma, Ba ~nkara, Çankırı. l"b.lışihan, Ç 
tahYillerine ve haz.ine ıbonolnrın::ı. hl~esir. Karabiğa, Çanakkale, rikli, Yozgat, Yer'.köy, Şefaat 
gösterilmekte olı!Jl ·um~ , c Buı .. a . .A:&apzan , Berince, Tekir Fakılı, Bo~'&n. ":<lysen S 
rağbet .mütemadiyen :ırtıruı.lttn· dağ, Etl'rne, Uzınıköpıii, .~uıe- l"10 ~~a Po ~ Af Ç B 
dır. lburga.-z. Çorlu, Peblivankqy, ~e v.ıom, AkF.ıe'hir, .. gm 

.Mevcu kn.nunlara \ ' C te.sWt ~ ı Krsand.a ıı;bq k.:ıruŞ!l., on ~ Ottmra, :ara 
.dilmiş progr..amlnra müsteııiden ı 1B.u fia.:1nr .Yll%de 3e hı.dar -ce- Bor, ,. , S v A g:ı 
memleket müdnfac. ;\ sıtalı:ı.nnm 1 n~bı madde~ yib;Cic 5 ? ~~r 'ıliın: , .. Kan~ Zile, Amaızy 
bkviyesi, .oaiia. sanayii, .ınaadın. 1 -u:.ım ;nad~ ve he rtolıtrcsınm Çorum, Klr§~r, ~~·Bey 
creniz ticareti iilerimize mütcal- agırhğı 6 ~~ ":.daha ·yukan o k~lur. ~pultoy. Eski~hir, Bo 
lik tesisatın ta.mamlanm:ısı için i lan _YUla:flar ıçınau'. Bu e-.csaf~ y~.ık, Kutnhya, S~~lı, B.urdu 
cabeden mali tetbirler.in alınması n~.a~ .o1a~ nıalarda teamüle gore d!nar, Ç!1'1ak, Çivnl, ~e.nizll, l 
na :ve hadisatın gün geçtikçe da- ~~zılat ~ a.pılacakt:ı:. . b.ıstan,_ ... azıha_,n, E2azıgı, _Akda 
ha buhranlı bir devreye ,girmesi- ... ) ~ \Tupa hnrbı dolayısı~le mad~ ve ~da ~sıyalı ' 
ne rağmon bu tedbirler saycsind" ttı-pa pıyasaınızdn lbazı tereddüd- ç:ı.kır ç .kunııı ~ı dört paı 
d~pro~mlanmızın tahakkuk et lc:r gö.z.-ü!_mektcdir. Bu .ercddüd.. beyaz S kuruş otuz pnra ve ek 
tlrilmesine deYam olunmnktadır. ter yuzundt'1l nrpa fıatlannın tra !1 uruş ~ paradır. 

Bu hususta aahilden ve ha
riçten yeni 'krediler \'C yeni im· 
kanlar temin edilme1fü'!Clir. 

ilngf ltereden alınan '.2~ ;ırulyon 
luk ukerl malzeme kredisinin 
mühim bir kısmının kullanıldığı 
rı.l, l5 milyonluk altın istikrazı 
anlaşması hükümlerinin yerine 
getirilerek altınlann cümhuriyet 
me.rkez bankası.na depo edildiği
ni, ticari müııasebeUerimizin ;in. 
kişafına miihim bir mani teşkil 
.et.miJ olan lngiliz ~ F1raıısu ıtica 
:r1 alacaklar.ının d:ı ıticari :istfk
ıra:zlarla tasfiyesi "temin edildidi
r,fini memnuniyetJe anederim. 

Döviz vaziyetimiz 
Döviz ·azi)'eti; 
:ıl 936 daııberi, d~·tt ted.iresini · s

tilzaın eUe.n maı;raflar.ımıcn ÖÖYİz 
~elirlt>rirnizi <'le ıihU\'a ~imek üzere 
tanzim \·e icra ·ckilled lıe.H•.tin c 
tetkik ,.e tru.dilı: edilen hir ıbütt-c 
.Çcrı;.eTesi dahilinde .idare -edihııek. 
te olduğu mah'.imdıır. Du ayedc dö
,.lı :ı.arJiyatımızm, döY,i:ı: i;clirlerL 
mlıc sör.e tanzim ,-e icr• edilmesi. 
ile ,.e hunu h!ca,·.üz .etnıemesine 
çok diUııı ve ilin:ı dmc.klcJ'jz, Jic.r 
~ün yeni bir ~ckih.le te.zahürii jJe 
'kar~ıl:ıştıl!ımı:z dün)unın hugünl.:u 
karışık ,.ıızi.yeti, J>ütuu memle.kct
lerden bir ikısnıı on z:ıınanlnrda 
<!övir takyida ıi tatbik eden 'lilcmlc. 
keller arasına E(eçnıiş ve ötedcnhe
ı·I rlövfa tnk1·Jdatı lalbik eden bir 
kısım menıletkelrde lise dnh:ı sıkı 
bir rejim takibine J.ıa~annıı~tır. 
Bfitiln bu de§işiklilı;:lcrin ve bunla. 
n intaç eden c1ünya lıuhnınının Jıcr 
tnr:ıfta 1es1rini gösler.nıesi ı:ıbil ol
makla beraber döviı vazh·etimiı:in 
Reccn yıla naumıu daha gay.rl mil· 
ait bir hal almamış bulunduğuna 

erzedebilirim. Son akdcıtiğimlz kre. 
di anla5maJarı mcmlckcıin milli 
müd:ırııa ~:ıhımnda .techizl ıçın 
icap eden nınlP:emenin bu '\oldan 
tedarikin[ tem.in eyledj#i aÜ>i ~i • 
cıırl istikrazlar bnlı:arası ;la, biiyük 
ıuik:rastıı olm:ımnl<1n beraber ılö,·iz 
menabiiıniTin kunellcnmc.'iine vnr 
dım elınckleJl lı:ıll kıılmamıŞıır: 
fıııtııiın edilmekle olan döl'iı lbüt
~lcrinde, milU mOdlfaaya .ııit ih· 
ti)·aı;J:ır başta olmak Ülf"re ancak 
kııt1 tıir 1.arıırele ın{htcnil ol:ın Tc 
ba~kıı ~·ollardıın 1emini mümkün 
hulunm:ı~·an 1ediynt :rer atmakt:ı. 
dır. Bu suretle hir torartnn temin 
ctliğlrniz tnlıtrrur. iliier tnraftan 
s.tJl•P ıre :maden işletme program. 
lırımmn tatbikinden elde ~dnen 
netit-eler saycııfnde (lö,.h; darlı~ı. 
nın 1edricen azalmastu dolJm gi. 
df'biteeeAimid ümit ediyorum. l'et· 
rol ;ırıımnlan, helctedi~imi:r. mü~. 
het nctkeleri ''erdiği takdirde hıı
nıınl:ı ~·ok miihim hir rlÖ\'17. ı.ı~:ır. 

rufu ltmin cailmi5 lıulım:ırnğına 

şüphe ) oktur. 

DJ§ ticaret 
1938 encsinc l.:adnr Qktlf ~-:azi. 

yelle bulnn:ı.n lıor.icl licar.ctimiz: 
l !>38 .cıe he~ milyon iFa~·.ıı l a\an 
bir laıi:lıı pasif 1\ '\Ziy~te Sc.t"miştir. 
J93!) ~ ılında Jı:ıri- ticaret hacmi 
biraz drırnlmış olımıli:lıı l>cmbcr 
118.2 milyon liralık ilh.olôta muka· 
bil 127.3 milyon Jirnlık HU'.nc t ya. 
pılmok surctilc 9 1nllyon lirnyı .mü
tec:ı,·iz bir ihrac.ııı r:ızlnsile tekrar 
aktif .,".lltiyet.e Betmiş bulunuyoruz. 
(Bu ciheti ımemnuniy~tlt' t'barfiz: 
cttiı-m«'k isterim.) 

mitli para 
MllU Jlıtramızın s enelcrdcnberi 

<Jcv:ım eden milli istikr:ınnın d:ı. 
hil \ ' C lıariçte temin r:ıtiği itim:ıt 
"'e r:ıglıcli mulı:ır:ıza Jı;ln muhl<'lif 
C'<;Phclerdcn icop eden tedbirler ıı. 
lınnuşhr. 

Cumlmri:rct ıı.•,. ,..· ez n:ınknsı ka
numınnıı derpiş ctli]i enclik H. 
fayı munta7:ımıın .,.e lıül,celc.rimiziD 
gcnişlem sile mülcna İp bir artış-
1n yopmnkı:ı olduj;umıız gibi ahiren 

lngillcrc "'°c :Fnınsadan nkıli.nl t• 
min etmiş bulu:ıduğunıu:ı: 15 m 1 
NOD sterlinlik JtltıD ~krnz hnsılı 
da ınyııcn "1erkez Jlanka .. ma deotı 

tmi ·ve bunu milll ııarnmn.ın k 
metini mıiha'fıu:a icin "SnkJamı~ b 
Junuyonız. Eu lr.ılıiste en hüyuk 
ilmt ftmil olan 1cdiyc muvar.cncsn 
t emin etmiş ve hunu ihlfil etmeme 
jçin bii)-ük .bir lınss:ısi)ctJe üzcrlP. 
de aorrouş bulunmnkta:rız. Bu eı 
dl ,.c samimi tcdbirlc~i gören 
hilen yabancılar hile Türk par 
sile sntışlor ·apmıığı TC mukan 

kdetmcyi 'c horsa rc~ml kurları! 
yapıJocok tediyelcrle Türk ma 
milba '8.!l&ı ,., nlaoaltlnrının lbu sı; 

retle ransferini 'TDcmnuniy•c1lc b 
bul e1mc'ktc ,.e on :ı't:tcdıJeıı istik 
rnılanmn: dahi, bu tc·Uye şrırO 
rınn b:ı.ğlanmış bulunmaktadır. 

Altın yükselmesi 
tamamen gayrit hüdi 

Tıüı;l> J>nnısını s:ıklrım:ının ve bu 
n:ı ilmnt elmenin :en '%nrtınıı: T 

hatııi klirlı olduğunu en 'k:ıtı fl 
de1illcrınl '\'ermiş hulumıyorum 

f1~ütf en :Stıhif ctti Cet iriniz) 

Neye ve kime inanacağız? 
G ONDE kaç turlü tuı.bnr, .kaı; 

UlrJU laava el~ ~r: 
Ajanıilarm 1bomk baroaıeboelcnten 
farkı J"ok. rahat 'bo&uk 4el1Jlerth' 
de, ba &:leUerie ötıekl, beriki •rna~·ıp 
duruyor. Ba."4111 Jlmıld, ~ ..,,, 
il.Ala eOlu ıı;&1eriyor. 

Ö7le, lk1 utlk ..... 0'4de. 
Sonra al"lMla !!ırada hlç akil •kp 

cılnde:a Ceçıaemif ~ ,._ telg • 
rat1arla ~f7WUz. lleeeIA. cıı 
yorlar, ki Almaa nakliye s01811etl 
Norvec ıım-ıarmu, IBaJtdt kClrfezll". 
rine ltlrlkndşler. Oru.daıı Ol'Clo!Ar 311.k. 
leııecek "·e lng1Herelıln tetJılnı: ~ıla
lacak. 

Uluklanna mOthlt tıtr dolıa.muuım. 
lhmly1lla dwnan 110rguçl&mıı ) aya_ 
rak, tcrman ckuttufu bir denh:dl'.n bıı 
ıemtıer nu.ıoıl gııç~lc ! 

7.lgfı1d efsaneeln~ bir "alhlrll 
manto" ı.ardır. Runn ~ren, klıuleye 
rarunroedeıı l.st.edltt Y"tt.. dlle4111 
muhite "'1-er. ne.tanda lı!Lzaı 2."1rl· 
df! blle bunn giymek ıııı.slp ohnamı.:ıtı. 
Yok...a ııelere cık&cakl&n ıWJ1enen ıı;e. 
ml.lem bu mantodan yelkm mı tak. 
trlıı.r 1 Doğrum tuhaf ~yle.r !., 

Dalla be,,ka .-,.ıer de ~,r·: 

Berlln ndyoau Do ı1bı ev.-el ''Kale" 
atn alm4ığırıı hlldlrmltU. Alman 
"teblil" lerl buna bulanık blı' llNllla 
Mcsk ,ayJ.e bir dolc:unahndller, Fn,n. 
•11: l""O lngtllz ~rli~lf>r1 , bu llabalı 

dokuza kadıırld neşrfyallamıb ••ü 
le" nln mfttiıetlkler cl.lnile oıauıun 
blldlrl)'OI'. 

Almalllar, ~n, ~beriıa ika 
pandığmdıuı dom 'Y\U'Uri<en, m tt~ 
ler, tcmıw kaylıetınodllde.riııl 60) lü 
)'llrlar "'e "ku,atna .C: IJ~ hJr ecy J ok 
tur!" diyorlar. 
lituThıeleıin ~l:ıı:mdıuı cıkan mi 

na l!M' nıdur: 
Franııa orduları, tı3ıulk S~1n4e bu 

lunduklıvı halde ~ gUndenbP.rl. .au 
nq> dlnlt>.runoc!cn meyd:w mulıa.ttbe 
fert 't>ermekten, mukabil b.arru~-.n 

c irl'mek'tiın ,aıdnmlyor. 
Du. a, as;.ık blr f00aldlr1ık. ömeİ 

bir sinir kun-eti sa.yılabfllr. 
Ualyan ıaı.,-naklarrnda.n gelen la& 

berlcr de, Almılnlnrm hCDlır. :Franu 
una lruvvc!!crlıo 1.-aJ'Dıl:ıımadıkl.u"Dt 
bDcllri.ror. 

Sonra ıu motarlü kuvvetler de huf 
meydanlarınila.u "oophe" metııumıu" 
kıll4ırdilar. Daha t- "ı;-rrilla" lar 
anduıuı çarpr~ra ıtrtıt.rorlar. 

Du karmakar1~lk "~r·~tte la3k11uı 
tJ ~.k. bell.1 kolny dı-JrU. 1-"Db 
Hu.at ~bul bir ,ey ola.il btlklfa 
tıaltkmda a.1111 FY llÖJ lenemer. Ona11 
bu,ıibıkO, yanııkJ fnlıt '"' ;rolm~l&rS:. 
ka.fbOl.ımyacak kaar aaflt\IU b!.r em 
lllyeU var. ~ lnnn h&klana 
Jıllrmeıt ~ mlllett.en kuVTiıt aı:u 
tan.tmarr. 



ltalga 
acariıtanla Bulgaris
tana garanti verecek 
omanya Yugoslavya

ya askeri ittifak 
teklif etmi~ 

Fransızca Parisu\ ar gazetesinin 
lgraddaki hucusi muhabiri bi'

ri;or: 
Öğrenildiğine göre İtalyan hari· 
re nazırı Kont Ciano Arnavutlu· 

mute-•eccihen hareketinden ev 
1 Yugoslavyanın Romadaki elçi
mô70 Kristi~i davet ederek k~n 
sine İtalyanın Yugoı;lavyaya en 
fak bir taarruz arzusu bi:e besle· 
edığini resmen bildirmiştir. 
SalAhiyetli m:ıhafilde sö~·Jendi
ne gore 1talra Macaristan ve: 
ulgarıstan ile gizli bir dostluk 
la~sı imza edecek ,.e ·bu an 
şma neticesinde 1talya bu ikı 
emleketin arazi bütünlüğünü ga

ti edecek, harbten 5anra bu iki 
"·Jetin tadil iddıalarınm tahak-

ru için "kendılerine yardrmda 
unacaktır. 

Buna mukabil Macari~taıı ile 
ulgaristan da ltalyanm dış siya· 
tıne taalluk e<len direktiflerini 
dikane bir şekilde takip edecek 
dir. 
ugosla vyaya yapılan 

teklifler 
Henüz teeyyüt etmiycn haber

re gore Roman}'a Yugoslavyaya 
r a5keri ittifak teklif etmiştir. 
u anla~adan sonra Romanya 
e Yugoslavya otomatik bir şekil· 

mütekabil yardımlarda buluna· 
klardır. 
Yu,goslav)l.1 bu hususta kara: 
nniş değildir. 
Diğer taraftan teeyyüt eden ha· 
rlere göre aşağı A vusturyada 
planmış olan ,.c bugünlerde ,şi

e çekilen Alman krtalanmn ye· 
ne Karinti \'e Yugo·Iav hududu 
\<irlanna Belçikadan gelen ,.e 
üyük bir yekOna bali~ olan Al

yaralrları yerl~tirilecektir. 

Sabık Alman 
veliahdinin oğlu 
rens Vilhelm cephede 

öldü 

yor: 
Sa.bıJc .Almıuı Vellaht.mın, 13 Ma

tarihlnde cephedııı ağır ııurette ya. 
la.na.n btlyllk oğlu pre."lıı Wilhf'tm, 

eaba.h cephede bir sey~·ar huta_ 
e ölm{4'tür. Prens Wilhelm'ln CP _ 

me.raıılml, pek muhtemel <tarak 
r gün Pot.ed:lm'da yapılac:aktır. 11ıt 

tmen preruı Wllhelm, bir piyad" 
lilgiliıe kumand:ı etmekte idi. Ken-
i daha 1939 da demir h~ ni~ıuu 

§ bulunuyordu. 

Zelzele komisyonu 
toplandı 

Ankara, 21 (A.A.) - Zelzele ko _ 
yonu, bugün B~vekllette Ba,ove
Dr. Refik Saydıı mm riyasetinde 
toplantı yapmıo ve bazı kararlar 

etm~Ur. 

r:ı~men 

altın ~alışlarında 

tının be~ nel'Tiilrl kıymetine n:ı
ran bir mislinden Cazl:ı fiyat ar. 
lmesinin tamamen ı:ın ritahil ol
#unu ve :ılıcılar itin hakiki Jıir 
rar le~\dl etıil:ini atıkta "iÖ\ lİ\ e_ 
lırim. Bu mu'l':ızenesiıliğin sebep 

Amilleri aranır~a ~eçcn sene de 
hek huzurunuzda 'Ö.) lcdi~im ~i
tok hassa5 olan bu menud:ıki 

yri lahltliklerin bir sene elen heri 
r ~n biraz daha şiddetlenen ~i
si buhranlardan doğduğunu nıii. 
hede etmek mümkündiir. Bu lıalı
nih:ıyet ''erirken nıilll l arayı 

klasanlıırın ve on~ ilinıal eden. 
rin zarar gormcsine nıcydnıı ,.c. 
lmiscccltini l iık~ek hu:ı:urunuztla 
krar etmek .islerim. 

Borçlarımız , 
Dahut \'e harici borc;:larmuzın 1040 
all yılma ait taksit kart-ılıkları ta
ameıı bütçeye konulmu~tur. H sılı 
\a.1 - E·zurum demlryolıı in§aat 

raflarına tah!lz edılmek üzere c;:ı_ 
nlacak tah\iller için vennlş oldu. 

uz ao milyon liralık 11allhlyetln 
.& milyonu kullanılmış v. bakıyesl 

S.~ milyon liralık son Pmlsyonun 
ümüzdekl aene yapılması mukar _ 
bulunm~tur. 

M.llll hankal:tr: 
Mı.IU bankaanmu: bu sene de blAn
farmı klr!a kapatmıelıı.rdır. Son 
dlaeler kar~ısındıı eh~mınlyetl r,;ok 
yük olan bıJ netice lktıs~dt ,·n:o;lye

·n <:anlılık ve tıığl:ımlı~nı YP. 

ust kredl mevzuu üzerinde alın. 
olan tedbirlerin l:ıabetinl J:'OSter. 

ekted r. 
Dünya ılyul buhranı, bankalarda_ 
mevduat miktan üzerinde de tesi-

1;östermekten lıllli lcalmamrştır. 
4 lel1ainde 20% milyon Jlraııdn baş 

ak tedricen yUkııelen ,., 1935 de 
l milyonu bulmuş olan :ne,duat 
e takvim yılı nihayetinde :so mll-
a lnm!ı bulunuyor." 

Harp vaziyet:ı 
(IJcı~ tarafı 1 it1clıl~) 

Şimalde müttefik kuvvetlerin 
garbindeki vaziyetin aksine ola
rak Almanlar Kambre mıntaka
sında taarruz ederek çok tank 
kullanmamışlardır. 

Oğleden sonrada devam e<lcn 
muharebe en şiddetli haddine gel 
miş görünüyorclu. 

Som da Fransız kıtaları me\'ziı 
hareketlerine müsait şartlarla 
de\'amclm işlerdir. Buradaki ha
rekat dört beş gün ev\'el nehiri 
geçerek ccııubda oldukça ilerle
yen Alman kıtalarının tardeclil
mesini istihdaf etmektedir. Abe
vilden Peruna mıntakasına kn. 
dar nehrin bütün mecraı:ıında fa 
aliyette bulunan Pransız kıtala
n düşman müfrezelerinin bir çok 
mukavemet merkezlerini ele ge
çirmişler ve bir kaç kasaba \'e 
köprübaşını zabtetmişlcrdir. 

Dün :ı.k§am Fransız radyosu. 
rıun müfessiri: "Kale henüz eli
mizdedir" dedikden sonra şuhla
rı ilave etmiştir: 

Son günlerde cereyan edrn 
muharebeler Almanların büyiik 
bir kayıtsızlıkla askerlerini vı:ı 
malzemelerini israf ettiklerini 
~öslcrmcktedir. Flanderlertle tat 
bik edilen tabiye bir intihar ma
hiyetini almıştır. Müttefiklerin 
\·aıansiyen mınta.kasındaki taar
ruzları Alman piyadesinin imha.. 
siyle neticelenmiştir. Alman tay. 
yareleri tarafından Kaleye y:ıpı 
lan bir tek taarruz esnasında top 
çu, hava dafi bataryaları ve müt 
tefiklerin avcı tayyareleri 43 düş 
man tayyaresi düşürmüştür. 

Selahiyettar mahafil, Alman 
yüksek kumanda heyetinin iddL 
asını tekzib ve Kalenin halen 
müttefikler elinde bulunduğunu 
teyid etmektedir. 

Iyi haher alan Londra mahfil
lerinde dün gece hasıl olan kıı.
naata göre l<"ransanın şimalinde. 
ki vaziyetin vahameti aı tmı~tır. 

İngiliz tayya reler inin 
faaliyeti 

Londra, 27 (a. a.) - Hava ne
zareti bildiriyor: 

Ingiliz bombardıman tayyare
leri evvelki gece Flesing, Brük
sel, Anyers hava meydanları 
da dahil olcluğu halde diişmamn 
elinde bulunan bazı hnva mey
danlarına taarruz etmişlerdir. 

Belçika ve garbi Almanya,la 
düşmanın muvasala hatlarına. 
karttı yapılan harekata devam e
dilmiştir. Şimendifer hatlarının 
ayrıldığı noktalarda, vagonlac ın 
bulundu~u kör hatlarda. T.ırhh o. 
tomobil kafilelerine bol(1balar i
sabet ctmi~tir. Bir hava dafi ba
taryası tahrib edilmi~tir. 

Ak~aıııa doğru orl:ı cc~aıııelle 
bombHdıııı:ııı l:ıy:n releri Rulon)n 
ci·•arında lah:ıniit erleıı zırhlı olo. 
nıobilleri a~ır hasara uğratnıışlıır
dır. 

Buı.!Ün Flnııdr'l:ırda ıııuhlclif he· 
deflere l.:aqı Jıomlıardırnaıı lnır<'. 
).;etleri ) :ıpılıııı~lır. 
Şimdiye l..;,dar hiiliin tnyy:ırdrr 

~alimeıı fükrinc diinınüşlr.rdir. A. 
lınan ilk r:ıporlard:ın aııl:ı~ılılı~ııı:ı 
~iire, avcı t:ıyyarrlerimiz Jıııı::ıin 28 
düşman l:ıyyıırccini tahrip clmiş
Jer \'cya ciddi hıı~ara ıığralıı115lar

dır. nir de\'ri)e filo~u dü5111:ının 

1940 bütçesi 
( Bcuı tarafı 1 ıncide) 

huıııısl~etlf'rinl ihtha Mmf'L.~lir. Jl:.ı 

bakımdan hıılt>cnılr., dıın.\'ll ~:utlarını 
ka\Tıımr'I bir de,·l,.t zlhnlrf'tinl ltad!! 
etmektedir. 

Bıı hlif~<'nlrı, (:'\ıoıhurl,\ <'tiı1 ctifn 
ırnPll!rindf'kf biltı:A nnan~int'l un;ıın 

ol:uı f!lrllannn rlinc-r, onun d" bn 
bütç.f'nin dlter Rnf'Jrr bııt-tl'll'ri 'ibl 
mtlteva7in hlr hllld,. bnhınmll•ıdır. 

Miıteva7.ln hiitç"' yapmak Tiırkl1·~ 
m:ıllye5lnln annn,. lttihı'7: f'ttitl bir 
uımldur. Bu U8tıle bi:r mali 7.afer dahi 
di~ eblllril'~ 

1910 m.'11 yılı bıitçeAlnlıı hanı:-1 ff'l'
f,ıılftde şartlar itinde teken·ün Pttiti. 
ııl balı At11kten aonra nıillf't<'f' nornı31 

farth ıı,.nr.lere ı:Abuk ka \11!!nıamı7ı 
t4'nıennl MlPrh~. Bilhaııı'" hn l<'ml"flnl · 
ıni:r ;rf'ni IM!fte hıit~inln ~ :ı "mrl:\ Ru. 
~iik Millr>t MPr.11 ine ""' kPdilı-n fc\· • 
kalldf' but<"l'Jtln bundan 11ıınra blitiiıı 

muht"' aııının tt'k bir hiitı;-P.ct,. HaılP ,.. 
dilPbilir hir hal alrmı ııı nok t.'\. .. md.'\ t.ı>. 

kAo;üf ,.tmrktedir. 
FPvkalAdP bıitı,:.e hnrbln nı milll I lı · 

H.nu;lann t.ın~-ikl ili'! ort.'lya ı;ıı.11n ha. 
klkatll'!rdlr. Tome-nnl Pdı>llm ki, cfon. 
.ra ınılhıı kll\"11$•ııı ıt , lmp.,r:tforhıktıın 

bir haraoo, bir ana hllllnde dmr al
dı~ımıT. vatanm l"tllıul mf'1tbıılarını 

da ha r:i,_ronf'l bir tPldlıltıı l &lı>tmek 
lmkA.nmı elde P.dr.rrk meımt, miirPC_ 
ff'h bir in a ,,. imar nM'mlrlieti ,·ıiru· 
dP l'Ptfrml?k fı;hı fPk bllt.(.enln şartla. 
rından l'ltlra.d!! ~ıırn. '\ 'ak ın idMli • 
mJz IW'lf ~'ila mllynnhık hlr hlitçP,dlr. 
Onu da i"örmekUı rıcll•ml~tlr.. 

SADRl ERTEM 

beş homhardıman la)·yare~ini diı • 
~iırmü~liır. 

. .4.vc; laHarele~iınizden be~i J.:a. 
yıplır. 

General V eygand 
cepheleri dolaşıyor 

J.onclrn, '27 ( llımısl) - (;C"ncrııl 

\'cn:an<l Relçil..:ı ,.e ~imali Frıııı~ıı

daki orrlulıırı ıniilenddit def:ıl:ır 
tcrti, elınilşir. 

\'cnıaıırl, ıın:ı tayyıırrlrriniıı "hi
ınııyr.sinılC' olm:ık ii1ert- lıir lıorıı _ 

harılıman l:ıyyare~ill' J(r.ll<'l':ıl ı;or. 

hın kar11r11ı\hın11 ,ııilıııi' Ye yolda 
Alnı:ın Jı:ıya d:ıfi lopl:ırının miit -
hi~ taarruzuna hıtıılııııı'i .. a da ~CYR · 
h:ı 1 i arıza.;ız _ı:-cı:rni~I ir. 

Ik i general kurşuna 
dizilmiş 

lfoJ.:tol'fı, :!7 {l/ıı.wstJ - t'ııilr.rl 
Pre<; ajansının hihlirıli~inc §(Üre 
ı:arp ccphe'linde iJ.;i Frall!m ı:enr_ 
rali haı·rı ~:ıha .. ıııcla kıırşııııa dizil_ 
rııi~lcrdir. 

Dünkerk beş saat 
bombalandı 

l'ııri~. '27 {/111,11.tf .t<ılıııha krır~ı) 

- DiiııkerJ.: limanı iizcrine ;nıpıl:rn 
ve heş ı;aal sürt'n hava t:ıarrıır.ıınıla 
Almaııl:ır 67 tayyare kaybetmiştir. 

İngiliz erkanıharbiye 
ikinci reisliği 

Ltındnı, :?7 (.\.,, .) - Hıı.rbiye nt· 
zaretlnin l.ıı.lf'bi üzerine Genersl Ha
nın~ bUytik erkAnıh:ı.rbiye ikinci rel" 
li!int tayin r.dilmlıtir. 

A lma nya İngiltereye 
Norveçten taarruz 

edecekmiş 
nrrıı. 2i (,1.,1.J - Xii·:r.I ı.:ıızcltt' 

ılc Ziirihin Sloklıolm nııılı;ılıiri, Al 
nıanl:ırın ;\on<'ı:i ihciilh:ırel.:r illi 
har. C'lmel.: sıırrlile ln,ııillert~ e knr~ı 
lıüyiik lıir la:ırrıız lııızırl:ıııukla ol 
dukl:ırırıı Jıildirnıcl.:lr.clir. 

1111 muhabir, mcrl..czi XıırTr~·le 

hııluıım:ıkta olan Alman kıl:ı:ıtıııın 

Rcrı.:cıı ,.t' Sl:ıTnnı.:cre ı,!Öııılerilıııiş 
olılııkl:ırıııı \'e <'Sfi\Cll hu iki nol.:t:a 
ılıı lıir r;ok diziit:ıınların ı~h5il edil 
mi~ olılııJ::ırnn il:h'c clrıırl..lrrlir. 

nir \-ııJ.: Alımın ~rınilrri ı;:;:ıdıl 
:\'nn·c~· lim;:ıııl;:ınna. ~iinrlrrilıııi~lir. 

Resmi Tebliğler 
Fransız tebliğleri 

l'ari11, :?i (A.A.) - 2i May" sabah tebliği: 
Şimalde, di.i~man bUhaıııııı. Menin lıölgesinde hUeumlannıı. dc>Vllm edl. 

yor. Framnz ve mUtte!ık kıtaları dU~ manın ilerlemt~inl durduruyorlar. Al. 
mantar maruz kaldıklan z!lyiata bakmıı:.srzın mliteaddıt ve kuvvetle mil· 
echhez kıtalu ileri aUrdllklerlnden, muharebeler !evkal!de şlddtllldlr. 

Va\an!lyen böll:"eııindt bıı gece Eııko üzerindeki :.ıtnları derpl' edilen 
mevzi• eçkUk. Somezn cepheslndf', doğuda, mühim bir hAdise olmamı,,tır. 

I>ari,., %7 (A.A.) - 2i M.ayıa akşam tebliği: 
Şimalde Almanlar şimal denizi ile Menin mınlakMı arMındaki Belçika 

ordıı~unım Cf'phe~lne taarruz elmiıılerdlr. 
!ngillz kıtalıırı Alre-Sur.lA.Lyıı mınlakMında adeden Ustun bir dUşmana 

muvRfiakıyetle taıı.rruz etmişten.lir. Soınınede hava kuvvetıeririnln mUusir 
lılmaye~i altında hareket e<len kıl!llarımıı: bazı me\·zi hareketleri p!lrla k 
bir ıurette ba•arnıı~lar<lır. 

Ai!lne'in •arkında düşman ısrarla taarruz etmiştir. Evvelki gece baş
lıyan topçu ve piyaıl!' muharebt>leri ,unun büylü: bir kısmmda devam tt
mlştir. Bu muharebe dU§rnana pahalıya malolmu~tur. Kıtal!lrıınız mevzi
lerini muahataza etmi~lerdir. 

lngiliz tebliği 
Londra, 27 (.,.A.) - Umumi kıı.rarı;A.hm tebll~I. 
DU~m:m bugün lngll!z seteri kuvvetlerinin cenahında bulıınan Frıuuıı: 

ve Btlçika kun•etıerlne §lddetlt taarruz etmi~tir. ln.ı;illı: piyi! r!e~ı Fnınım: 
hUcum arabaları ile birlikte muva!lakıyetıe neticelenen bir mııkıı.bil tBıtr· 

ruu gec;:mi~tir. BelçlkMla lnı:lliz kuvvetleri, dllşmanın tıiddrtll bir taarrn· 
zunıı. ka~ı Belçika ordu~ıı ile birliktcı ı;ıtrpışmı~ııırı!ır. lnglJlJo: cephesi Piki 

vaziyetini muha!ıı.T .. ı. etmektedir. Geri mıntaka1ar fİc.ldetıi bombardrman 

edilmi§tir. Hıw:ı dıı.ti bataryıılrı ile cUzUtamların ~tomalik sil~hları bırk!lç 
dli~man tayyaresi dU~UrmU~lerdlr. 

Alman tebliği 
llil/erin ıırıııımi kcırıırurihı, 27 (.1.A.) - Flanclr'larıla ,.e .4. rlııa'rla kı

l:ılıırınıız, lıiiı-uııılarııı.t cle\•a111 clnıi~ \C mıılı:ıc;:ıra nllııırl:ıki clii~rııan 
ordulıırını ı:crilcllirıni~lcrrlir. Mcrıin'in ~iınalinde tir., cliişınım cepht-si 
lizcrindl', Yrıre~ ı·h·ur111a l.:acl:ır ılerin lıir ~edik ;ı~ılmışlır. 

lliiruınl;ırııı ıncrkrzi ı;ıkleti, en 1iyaılr. ~·cHilıııi~ ılii~ııııııı nı dıılıırı 
salıa~ıııda nıiies,ir bıılıınııııışlur. Lcıı'in şımali ş;ırl..hine hiiC't1111 eıletı 
:\lınan kıl:ıl:ırı, Franc;ız ıııüc;temlekc kıtalarının mıılahil hiicumlarını 
~eri ııiiskiirlmuşll'r \'e ılüşnı:ıııa kanlı z:ıyiııt Terclirmi~lrrdir. 

Kale ıliişıııiişlür. Bıılıırı) a ch·:ırımla ~:ırkla, Yun Jalopc;ki ic;111in. 
ele lıir zıhlı alay ıcsmcııi hir çok dii~maıı lııırıı ı.ıemilerinc ate~ aı:ıııış, 
yanıtın çı1'ar11115lır. 

Beldl..a - Fransa c;:ıhillinıle lı:'lla ılii~111an eliıııle lıulıın:ın liııı:ın
l:ırn ycııidcıı hlirııın clıııhlrr, Diinkrrl..'le clrnir. lr.c;halı :-.:ııııııı~tır. 

Cenup crplıec;inrle, karda cldirr lıfııli~rlcr olmaıııı~tır. 
Siirlan'ın rrntıhıınıla hir piynılc :ılııyınııı :r.ırlılı :ıralıRbr hriliiiW 

:ıc;fri:nıeııi :\fiiller, lıii"11111 cılrn 11 zırhlı :ır:ılı:ııl:ın hrc;ir1i iııılıa rtnıi~ 
\'C ,l.'.rri 1.:nlıııı :ıralı:ılan ıla son ılC'rrce h:ırnc;ıı 11l.!ral11115lır. 

Alıııan hava nrılıı~ıııııın lıiil'ııınları, :ıynı zamanda, l'ııri~ C'"İ\':ırın_ 
daki Jı:ı,·a ihlcrinr Rcinı~'iıı l'Cllllbıınclnki clcnıİr\'Olll lrsic;:ılına \'f' rliiş
nıan l.:ılalarınııı lı:ırf'kiılı ii1rrinc levcilı <'ılilınişlir. Bir h:ı'a 111c)cla
nıııcl:ı 20 dii~nıaıı l:ı\•y:ırrsi imha olıınımışlur. 

I>ii~mıının ciiinl.:iı 1.:ıwıpları, i:\ l:ınaredir. H,ıınl:ırıl:.111 :\2 ı;i lıııva 
mulı:ırelıeleri r~nıı~ınıla düsiirülıniı5. l:l tanr~ini hanı ıl:ıfi lı:ıl:ır~aları 
dii5iirnıü~. ı:eri J.:alaııı ıl:ı )<'rde tahrip t'dil ııııiştir. l:J tannreıııir. l.:a _ 
:-.·ırılır. 

F ransanın Bükreş 
elçisi 

l 'ari'I, %7 ( A .A. ) - Frsnsırnın Bo<> 
noı A)Tes sefiri Heyruton bUy11k I'] 

<;I ve trvka!Adl' murahhıu olarak Bük 
re~• t:1yln edilmiştir. 
Di~er clhettl'n Vladimlr D'orumes

ıon ~·rımsanın :Bones-Ayreıı bUyUk el 
<::iliğine t!lyln edilnıi§tlr, 

Cebelüttarık ve Mısır 
geceleri ka·ranlıkta 

• kalacak 
('r.1>4'1üHa.Mk, %7 (A.A.) - Reamf'n 

blldirildl~n• görP, yRrından itib..uf'n 
Cf'btlillUırıklA ıaat 23.30 dan ~.30 u 
kadar ı~ık ııondtirm• mr.cburiyrtl kon 
muştur. Bu 1111ııtlar a.raınndıı. yalnız 

linlformalı Jnglliz 7.:\ bit vıı n .. rrrlerl 
ile ell~rlncle ,mU.ı;aarlenaml'lni bulu _ 
nanlar BOkllğ'a c;:ıka.bilecektir. , 

1ııkf'ndni.H•, :?7 (A.A.) - Bu ak_ 
eamdan itibaren bUtlln Mısır kuan -
hktA bırakılacaktır. Bu tedbir hl'r ih 
timale kar('r koym11k mak'lııdlle u. -
rıırl addedilmiştir. lttıhaz l'dllmlş O· 

lan dlt!'er tedbirler a.nı.sında bilhassa 
PCnebtlerin ve bıı meyand& ezc:Umll' 
ı::ııv"~"' kanalınr l'" t;en PCn"bl J:'f'mll,._ 
rinln otddeUJ blr kon trol• Ubı tutul. 
muı vardır. 

İtalyanın yeri 
(na~ tarafı 1 incidt) 

Devlet nazırı Farinnccl de ıöyledlti 
bir nutukta şöyle dr.mit~ir: 

İt!llyanın yeri, mil,t!'rek ı:l!lşmanıı. 
kıı.rşı mücadele etmekle olan Hitlel'il!. 
kahraman Almanyuıının yanıdır." 

IIAHI' .\il, Sl'Lll :\Jt ? 
Rnrııo, 27 (.L:4.) - !larp ıııiı sııHı 

mu' :\fcsc)csi Ilnmıııla lıcrk{'siıı lııış· 
lıca di:i-:iiııc.csini lc5l.:il clıneı.teılir. 
Trrıııoınrıreniıı liipiı iı:iııılf'l.:i <'iu 
siilıınuıııın, Jı:ır:1relin :ılı:alıp yiil.: _ 
srlnırsile inip çıktıj!ı ı=ihi l!'t'rJtinlit.; 
I<' :r.snı:\n :r.:ını:ın nzalırı ~·ol:ıılmııt.:

l:ıılır. Cıızelelrrde nle' leııılirici 11111. 
l.:nlclrrin c;:ıknıa~ın:ı. \'C'\'a c11111 a 
ı:iinkii Koni <:iaıınnıın Arnavulhıt.: 

İc;<:ilcrin,. hilaiı<'n ,.;;~ IPrlil:i nıılııl.: 

ıihi. hıirli ~rlt'r+' .ııiirr lıu ııc-r.Qi n l ik 
ık~i~ın eklNlir. 1t:ıh ·:ın l!f'rnilr.rinin 
h:ır<'krllrrinin lrhiri lıııl\'ıının h:ır
ht ı=irrli~i lal..dirıle \':ılik:ınıı illir ıı 

c-lrnf'k i~lc~ iıı islf'nıeılil-lt'rini f'rne· 
lıi ıliplo11111tl:ır., "orıın P:ırıanın ~ir_ 

ldilerlHi ı:ıibi hArli~:ıı la lııı J:f'rııin
li~i ılri•<:tirnıekll'clir. 

Tl"lf'.llrafo ,:!:ı1ı-lf'~iııin lııı•muhsır_ 

riri B. An.;alclo haft:ılıl.: r:ı•ho t.:n. 
nu~nı:ısını •ıı ı;ii1krle lıitiriYnr: 

Hillcrirı nıİİlll'fikll'rC inrlir<liiii ht"r 
tf~rh,.nin, hi1im l, l;ılf'nl1r!r.ki tııhil 

har"kl"I ~ah;ı.mıı lherın~e de abi 
olacaktır. 

raraıııarr p~sıer-ı Mısır çarşısı tarihe 
memek ıçın k 

Almanyada alert i§areti' karlŞlr en 
veriliyormu§ 

Londra, 27 (llıuu.t) - Almanlar 
büyUk !edaklrlıklara katlanarak 
yaptıkları taarnızlarda. muazzam za
yiat vermektedirler. Birçok ınınta -
kıı.larda alaylar tamamen biçilmekt.e. 
dir. Bu vaziyet Almanyada endi~e u_ 
yandırmıştır. Cepheden yaralılar Al
mıı.nyRya naklolundukları zaman hıı.1 

kın hareketine mahlll verilmemek U
.r.ere alert işareti verilmekte ve her. 
kesin evinde kalması temin olunmak_ 
tadır. 

Kanada 
Bütün tayyare ve 

pilotlarını İngiltereye 
i"Önderiyor 

Londnı., 27 (H u"u"i) - Kanada 
BR,veklli .MakenZi Kin bııı::-Un ıunları 

aöylemlştır: 

Hava kuvvetleri için yeniden be, 
bin pilot yetiştirilmektedir. Kııra or
duhuı için de dördlincil bir ae!erl fır. 
ka. hazırlanmaktadır. Fabl'ikslar ima 
l.\tı arttırmak için günde yirmi dürt 
ııa11.t çrı.lı~maktAdrrlıtr. 

Kana.dada mevcut ve i'" yıı.r11r bil_ 
liln tRyyarelerilt pilotlarını uerhal 
ln;iltereyt göndere<'ektir. İ 

Ruzvelt 
Amerikalıları mülteci· 

Iere yardıma davet 
etmiştir 

1'
0

aşi11J.:trı11, 27 (.L.~.J - nunt'll, 
Poloııı:H" nehri ii1erinıle 1..:ı~:ı bir 
gc1irıtin c;:ıkıııı5tır. Bu Jı~:ı:iııtiıl e 

nci\icuınlıura, lirart'l n:ızın H. 
llopkiıı~, Heisinırıılıurıın Jıu-.ıısl 

1ıcııel sckrrlHi ııeııcr:ıl \':ıt~ıın \'C 

ı:ent'Jl. .. urnıaydan drni:r. ) iizlıaşı\ı 
(;;ıll:ıııhan refakat clıııel.:leclir. 

\"ıı.~iıı11ln11, 27 (:LA.) H;:ıy:ın 

Hıı:ı:vell, :\ ııı('dka k ız ı lhaç cemi) e
line harp miillrikrinr yardım i~·in 

olan li{a) relinılt miiz.ıhcrrl iı:in .\_ 
rucril..ıılılara hitap ederek {'Zciiııılr 
tlrıııişlir ki: 

ln~an ıztıralıınııı hafiflctilıııc\İıır 
~ arrlıııı etmemiz lıi1im meclr.ııiyt'l 
lrliikl..iınize !.:arşı yapılan rııt.}ıhın 

okıııırny:ı. ı.:ı,·nıl'n C('\·:ıptır. 
Hıız,·cll i t' nutkııncla ez<"ürııle 5öy_ 

le ı lt·uı işılr: 

Norveç, lfolanda, J!elc;ika. ve LUk· 
ııemburı: va Framıada alvil lııı.llun ba.. 
şına ,eıenler hakkında. aldığımız lııa· 

nılmıız ha.berlerden çok ınUlee1airlz. 

Tarııi!i lmkı\nMz !clı\ketltrin de dt'r. 
hal yardrma ihtiyacı ollln kRdın, ço· 
cuk ve ihtiyarların namına ıizt bir 
kelime ıöylememln yertndf' olacağı_ 

nr zıı.nntdiyoru ,ı, Bu lldamlar,a yar· 
ılım l'dilmeızi l~zım oldıığunu ıoylL 

yece~lm. Blrlf'~ik Amtrlkada h•pinl7. 
bunlara )'Ardım ed!'cPk vRziyetteııiniz. 

Akdeniz n1eselesi 
( Ba.,t"ura/ı 1 incide) 

Romıı. İmp:ırııtorlu~ıınu kurmak h• • 
vcııinrledir. İtıııly:ın radyııııu AkdPniıi 
bir İtalyan iç dcniz1 halin le &örmek 
!'melinde ... 
MO~KO\'A TA GÜltJ.: 
Moskov:ıya ı:,ore ltalyanın Akılenlz 

deki hedefi Franıırz toprakları dl'ğll, 

1n~liz tesir aahalarıdır. Tıınıııı, CI _ 
butl, Korııika diye !eryat edl':ı !tal • 
yanlu haklkatlP lnı:iltere impara _ 
torlu~ınun va.ri!'li olmak arzusundR _ 
dır. JurnRl Dltalya gaıeteııinde Vir -
jlnyo Gayda bundan tiç ıene evvel bu 
tml'llerini açıkça iıah etmişti. ltal _ 
yanın g11ye~ı Akdenilli bir İtalyıuı 

gölü yapmak ve Arap mem.ltektlerlnı 
tamamen elde etmektir, ltalya bu Vll· 

ziyelin inkl~arını beklemektedir. 

Cenubu iarkt Avrupa ile pek ya. _ 
kından al~kadar buluna n ltalya Mu _ 
sut meselesinde Türk _ 1n;lllz lhti. 
!Atında bir hiaııe koparmak için der
hal vaziyete mUd.ıhale etmek iııle • 
mı, !akıııt tnı:iltere zenı:lıı Irak pet • 
rollerine tek bapna •ahlp olunca t_ 
talya 1n,ııtereye mufber olmu~lu. 

Buı:iln İtalyanın Habfoşiııtanı işgal 
etmiş vaziyette olmaşı A!rikadakl 
Jn,ııız mUsttmleke~rl için bUyllk ve 
daimi bir tehlikedir. İtalya Londra 
Kalkllt:\ yoluna hlkim olabilrcefi gUn 
tnı::-ilter• imparatorlutu müstl'mleke. 
Jerint tevarlla etmek fırııatmı bula _ 
caktır. 

Yakın Şarkta hazrrlanmaıta çalışr_ 

lan ve bilhassa. İtalya da. bütUn vu_ 
zuhil• j;"örülen 1n&11iz aleyhtarlığmın 
ıayeıri dıı Akdeniz mmtakaeındakl l n
& lliıo; nUfu7.unu yenmektir. 

ttalyA. her huıruııta harekr.te ff!Ç _ 

ıtıek için hUırrlanma.ktadır. Jlalyanın 
harekPt t ıe~ıne.ı. Avrupa vt bilhassa 
t imall Fran11a hAdi1elerinln a etieelt . 
rint bat'lıdır. 
l ,OSORA YE:StOES 
T Jl:MlSAT \'J:Rtı·on 

Londra radyoım diln g eceki nl',ri _ 
yıı tınr!A. ııöylf' diyordu: 

''lnı;:ilterf'nin A kdl'niı: Aiyu•tind,. 
hiçbir dP4"iflklik olı"ıı~ dPtlltiır. İıt -
ritlnP hllkf\ml'tl btitlln tu.hhütl,.rinl 
yerine ••Urmt-ğ'e kart auretı. karu 

llııui1nkii lıalini deJ.:or 11e ha
u/.:fllrrile filme nlmnk odr.
Cf k nesil ve tarih irin bir 
lıorçtıır. 

Çarşının tarihi - Sera&· 
ker Rıza Paşa Mısırçar
şı11nda çırakken padi
§aha nasıl hediye edildi 

l1:r.ıın miiclıleıtenberi clrılikoılıısıı 
yapıl:ın :{ı\ırçarşısı, arlık tarihe 
k:u·151) or. Diiııkii ,ıı:ı:r.ctclcrdc htiın. 
lı'lk i~iniıı lıir av z:ırfınıla il.:ınnli 
kin ~lfıkaılarfara· cıııir verilcliı!i 
lıilclirilmekle iıli. Demek bir ay son 
ra hin hir kokulıı çarşı bir varmış, 
lıir ~·ol.:ınıış ol:ıcak. 

iki :ıy enf'l tarihi ı::ırşının son 
halini ~üriip Yrni -'frcmııııda yar.an 
Sıı!alıaıtin Giingör, Proc;lıın planına 
ı :ıi.:m<'n lııı tarih yaıliııiirının ipka 
f'rlilnıe,iııi ileri siiriiyorıhı. Bn miı. 
l:ıleaların bir faydası. çnr51 esnıı. 

rına 1..:ııru ela oha, lıir tescili ol· 
111115111. Fakat ıırkaılaşımın y:ı7.ı~ııı

da ink:iı· edilnıcr. lıir l:ırilıi hizmet 
varılı. Çok cnlcre~:ııı ol:ın hu ııar_ 
ı;:ıyı iki ihas cdiyorıını: 

"Ç:ırşının ileri gelenlerinılen Şr. 
rik FcrJ(U, işte eledi, 11ıııııarıı~ı hi
lr oldııjiıı ,ııilıi muhafaza edilen ~11 

ıliikk,"ıncl:ı, bundan seksen şu kadar 
.:;ene cn·cl ı:arip bir vak;ı cereyan 
elıııişti. Devir, padişah ikinci l\lah
nıııt clcni.. O z:ım:ınlar şimdi ı:ör
dii~iınü1. ıliıl.:kanı refikamın lıiiyiik 
lııılıası, lı:ınılacılıa51 Ahmet A~a iş_ 
lctiyor. ı: .. ı.:i haıııfacıhaşı. hamla 
haşıııa Jırı:ti~i ııiinlerdcn J.:alnıa lıir 

iliy:ılla .:ö~iis lıa~ır açık, ıeykenin 

ii~tünıl,. yıın 1rclıni5 oluruyor. Der. 
krrı, kanının öniinıle bir J.:oşuşma. 
'J'rliışlı hir scc;: 
. - (ipliyor .. ı:cliyor! 

\'e clah:ı kimiıı gr!ıli~ini ö~renc
rek kadar vakit J(c~·meden, bir cie 
ne. lı:ıksınlar, z:ım:rnııı şevkclllı pa.
ıli~alıı, ıııaiyycli hall..ı ile Mısır
~·ar~ısıııılan içeri ı;.rırıyor. Bre ıı_ 

:ıın:ın .. lı:ınılacıhaşı, derhal el pcn. 
ı:e rlinın .. Bir y:ınd:ın da t;ırağa işa
ret: 

- Çab11t.: şerlıcl ı:clirin .• 
l>iil..kand:ı 13-14 ya5l:ırında bir 

çocuk var. Adı ıla llı7.a . .\hnıPI :ı

jt;rnııı yanına ılalı:ı yeni J.:apıl:ın-

11115. Şt'rbeli o _ı:-ctiriyor. Çoct:..ı.ı: ta 
<;İrin lıir şey .• Teıni:r.Ji~i. tircnıl~z. 
lıJh paıli,ıılıın hoşım:ı ıııı tridilor 
ne: 

- ı\reriıı lııırıılıı<'ıhıı51, ılh or. ~c 
~izci ı:ıral(ın rnrnı15 senin.: 

ı\hın<'l nj:ıa ela fırsatı 1.::ıı;ırııuyor. 

!Hink:irııı iltifalına nı:ı:r.har ol:ın 
ı.!enç ı,:ırajh ınrvkihi hiinıarıma ka
lıp s:ır;ıy;ı ,ı;ıfınclcriyor. Kiiı:ük çı

rak Eııılcnınd:ı oJ.;ıı}UP yazma ö{t
rcııiyor 't' şiinlıesiz talihi kadar 
1eldsının ıla ~·ardımı ile .ıırı:en ıısır 
larihinin en lıiiyiik şühr<'llrrinclen 

lıiri oluyor. B11 çocu,;!1111 kim oldu
ihınıı ınrı·at.: ettini:r. dc~il nıi~ •• Sör. 
le~ C")"İııı: Cihan &erac;krrl fü:r.a J>ıı. 
~:ı .• ., 

l'ıııli5alı. lıaınl:ırıh:ışı Ahıııet afi:ı
p, ~ıınrarl:ın hccliye rlli~i tırn~a 

ınıık:ılıil, ~reli çiflc ~nll:ınal J.:ayı· 
~ıııın lıir minratüriınü ı,!iinclermi~. 

Bu tarihi herliyc hiilfı or:ıd:ı ..• 

• • • 
:\lısıı·çar~ısı haJ.:kınıla •· ı ~ıanlıııl 

rclılıeri,. :ııllı r;ok kıymetli hir la
ı·ih cc;eri ,·crıııi~ olan :\tamburi şıı 

m:ılı"ınıalı verir: 
" .ti ı.çırçıınuı, l" eııicrımi nıılşlr _ 

111ilıilı11ılfll1 olmııl.: ii:erc /)Ür<lüııcii 

tl r.Jımrı/iıı ( lfiiS- 168.'i) ııaldr..fİ 

'f'ıırlıaıı llntir.t. Sııllllıı trırafı 11dnn 
llifilJ .çr11rçiııc ı!oriru, Crrırı•i:/alc 

\'rneıliklitere. ai/ ii.flii iirtiilii eski 
rıır,Hlorııı /ııı/ııııc/ıııiıı urr İi:crİllC 

i11,w olıım111ı~lıır . ., 

Ç~rşı iı:in yarım a~ır encl şu 
nı:ı liını:ıt \'<'rili yordu: 

"il l'r lll'l'i er:a ''' mmıırılıitı İ.f. 
fll'lıçiuari11r11irı lıali talıildr olarak 
wılı/ııwkla nldııijıı lıir Çflr~lffır. Şar· 

kııı 111/1111 11ıimlriii, krıplıımlınjj<ı krı
b11fj11, nrı•i nrııi Sflrif{lrr, k11rıı111ı:ş 
lıa111'1111alı ıwirıır, lırr nrııi kıırıı nc
/ııılıılııı yrııırnıiı. çiçek, sap l'C to_ 
lııırıılıırı, 11111/ıt,lif a!jaç J.:abıık ııc 
:amldflrı, :4ra{ıi.tlcın ı•e llimlistan 
hıı/111rntı il<ilı •.• ., 

-'lısır\'nr~l\ınııı hir kısım yerleri 
hiıl;l <''l.:i halinde ec;J;i dekor itin. 
ılcrlir. htanhulıı ı:üzcllcşlirnıf'J.: için 
hurasi frda ediliyor. Arlık J.:uhhe
lrrinılf' ıle hir ho~ça hile ~aıla kal· 
nııyıu·ak. C:elcr<'k ne~İllE"r, ~h~ır

~·arşı~ı ılr niııce irnl.:!ını yok hu clP-
1.: orıı ıo:fizl t' rinıle ranlaııdıramıyıır.ak. 
l:ır. l mt.:A n '\'e ,.ııı~ıla '\" li rken, çıırşı 
ic;limtak <'ılilnırclen lıir film te'"ri
lt'nı f'7. mi?. Hiiliin hareketini Ti' bıı
ıün\di hıılini 1t-c;hit erlecek hir film. 
nıı fil m i, gelecek ne~il d eifll, hiz 

lıilt l l'Tldt ~eyrtderi1:. '/.'. A. 

vermiş bulunmaktadır. Eu.3en bayle 
bir karan olmasaydı yAkm prkta 
o 'kadar mııau.am bir ordu bulundur
mııtı lUzumlu rormezdL 

1tatyıuJaki lnırlliz tPbaumm mf!m. 
ı,k,.U tıırlcPtm,.kt• oldll#U h&kkmda
ki Roma haberleri uılsızdır. 
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'ısa haberi r: 

~lt.ıt b' 
- 32 28.5.940 Salı 

• Samsun belediye reisi isti
fa etmiş, yerine vali muav\,ni Or 
han Sami getirilmiştir. 

''llıcy· U' kere size de haber 
b~ l3i;.faydah buldum. 
~ akis matmazel, tamamen 
ı. 'lJ.:z .var. Lutfen bana Mös.. 
~ n?i heyecana düşürmüş o. 
~t der~ bulabilir misiniz. Bir 

~1i:r c~ göreyim. Tam bir 
tlırne gazete almı~ deği 

':a 
~ tö~Vtırun mösyö.. Makaleyi 

ct t•.:_ı;nek için mavi kalemle 
l:c., -.uıştim. 
~lık ~ubahis yazı on satırlık 
~aıı :~ havadis idi. Serlavbası 
~I 1 aretti: 
ııın~fb'da metruk bir villa· 
',~~a ! bir yangın ... " 
~t~ r bu aleiide havadisi de. 
>.~lıt;kudu. Bu hadiı:enin ar. 
~"''la b~ uyandırmış oldu~u be. 

cl.t lr türlü mana veremiyor· 
~c a t~cyi katladı, cebine koy. 

r~ada z dcı-ı: şınm yanına.... a. 
t it 

1 antı bir koltuğun üze. 
Jtızun yatırılmış, dizle

lrı •t .. b~ttaniye atılmış idi. 
•İ Ilı ~0rilnce göz kapaklar: 
~ıı:r- tıvarı bir ş::l:ilde açılıp 
'M·aya lxı .. ladı. 

'''"h b "t Jıı. ıi a a Emil. Nası!sın ha. 
1 

er h alde d aha İ\•i değıl 
;.a t 
~~n göz kapd:J::n iki l:e. 
· ı. Hayrette kalan Go. 

b ~sıı fana mısın? Yor< sa bir 
•re ağrıyor. 

-trı "h0rdu .. Göz ltapaltları ye-
ayır" diye cevap verdi. 

''f 
C t ~sa bir endi~en mi var? 
P ~ard,ı>akları "evet" diye ce. 
'~ ılcr 

Vll l{ ·1 r ltıi? o ombda!d yangın h;:ı. 

~ l: 
te.,a apa!:lan yine "evet" di . 

tı i> Verdiler. 
c ij~~aber seni hu:ıusi bir şe. 
~ adar ediyc-r mu? 

~"et .. 
O ~~~kl:atıe arkadaşına bak. 
tııat •Ça iyi bir psil:olok idi .. 
'ıtıc:11.n kendisine bir şeyler 

!;-a, istediğini derhal anla. 
~Cabat ne söylemek istiyor
< 0 a h-.ına ne şekilde mu. 
~\oır~taktı? Mefluç rica eder 
~ lr a arkadaşına bakıyordu. 
ı: ltadaşmı rahat ettirmek 
b 
~ trhaı ya:ıgı:ı mahalline gi. 
tt t~~~ınat toplıyacağım ... 
'-.ıatı lıgırn zaman hepsini sa. 
~ ~" tırrı. Nasıl anlaştık mı? 
-rd. et, evet ... 

1,hi;n;~e müfettişin zihnin
~ h' 1 ır geçti, heyecandan 
'i0

1
r sesle sordu: 

ıt ta~ b:.ınun Yeşil iskelet 
)orl ·lası oldu o.,~ unu mu zan. 
~ ..:n? . 
"et. 

~. l~ltİlde ·· f • ·· 1 b' ·ı:zıd mu ettış guze ır 
l1u. c bulunmaya muvaffal 

"~~!:~ 
."l'Jı> sı Yeşil İskeletin villa. 

~"~t 
~ftt :·· 

tııı t" • d ır,1 k ıtrıyor u.. Derh::I 
'ı~tı· aptı, Emilin cansız e. 
lıı~h 
Qı,ı;~ a ısmarladık dostum .. 
~=tı. ta vaka mahalline gi-

~"l ~ .. 
l l:ib~::leri yeniden hayata 
~t b 1 Jlarıldo.yordu. 
~ htr u ~özlerde tarifi im. 
Ilı!\ h rnuna vardı. öyle ki 

tı~ ~a emen ağlamak üzere 
,~t C flnolunurdu. 
l'o~t 0darın kay~decek za. 

ot k u .• Derhal yangın ma. 
~( i~~~ak, bizzat tetkikat 
, ı, " 4 Yordu. Ha!itabal:tcıyı 
(t azıyeti anlattı ve der 
t-· ı;.c~ ~ccğini söyledi. Ka 

1
• h~~~ı a~rken birdenbire 
''1.t abakıcıyı çnğırdı: 
t •~}'lllazeı. dedi, aklıma b:ış 

c Reldi. Bunu nasıl oluı 
~-a}'r\rve1 düşünmemiş oldu. 
~tı c~ ediyoru:n. Çabul; 
~oı~gıydirin .• Onu da be
le b:r1b~ götüreceğim .. O. 

" 'dc'11 ~1ı:tnek için bana d2 
~·tlta rsınız. 

~a~ tnösyö, bu vaziyette 
l't~huıc }'ok. 
· llilll· olun diyorum mat. 
i~~ hcı~· aceledir. Hem kim. 

11\ bi 1 de dostumun s::lfı 
~ ta.baltr hareket olur .. 
t h~t •er hayretle gözlerim 
~~il z~lllan fevkalade ağır 
'llea·rtl~fettişin birdenbire 

ltıı ka b d" . ıı. lt d'• .. Y e ıp etmemı~ 
~"c U~undü. Fakat bir ke. 1ll. ctıneden verilen emre 

ı, 'l-'ltcı . • 
"'il ~ gıbı hareketsiz kal. 
~lt l>t~ili giydirip aşağıya 
'rhaı kolay olmadı, MU. 

'*' ~fa 0~adan bir taksi ça· 
lı':lllil~Un de yardımiyle 

~'ti 1 otomobilin döşe. 
ne Yerleştirdiler .. 

Codar da otomobile girdi ve: 
- Doğru Kolomba .. Bütün sü. 

ratla ... Hiç bir şeyden çe~dnme. 
Diye bağırdı ve birinci sınıf 

polis müfettişi nişanını göstere. 
rek şoföre emniyet verdi. 

Yol fevkalade kıfa bir zaman
da katedilmiş olmasına rağmen 
polis müfettişine nihayetsiz gibi 
geldi. 
Yan~n villa, Emili yaşayan bir 

ölü y<:.pmış olan müthiş sırrı sak. 
la yor muydu? Orada sadık hafi. 
ye unuvann ceeedini bulabile. 
cekler miydi? Ve nihayet Yeşil 
İskeletin sırrı meydana çıkacak 
mıydı? . . . 

xvııı 
Mucız.::: 

Otom'.'>bilden iner inmez, Go· 
dar yanan villanın kenarın-la iki 
kişinin dolaşmakta olduğunu gör 
dü. Bunlardan biri m;ıh?.!lenin 
bek~isi, diğeri ise bir itfaiye ne. 
feri idi. 

htanb:ıl Oç:lııcU krn llkrnıırluğ·.ın. 
d:.ııı : 

11 .. 1/J627 
Pc.rn.ya çevrllmcmne karnr \'erilen 

brılı , S !!<;er dlktıı m:ıklncsl \'C.•mlr bu 
na mUma.::11 hnr.e e,;ı. nıım ın birine• a r 
tırması 3-6 910 tnrlhlno tesaduf 
eden pa.zartcıı l gUnU 9,30 · dn Bcyoğ" -
ltındn tstlkltıl cadde: lnc!e Suriye pa · 
vajmda 27 numııradn yapılacak. v~ 

klymetlcrtnln yUz1e 7C> ini bulnındığl 
surcttc t l klrıcl açık arttırma:unın 

7- s- o;o tarihine tcsadUC eden cuma 
gUnU aynı saatte yapılaca~ı 111n olu. 
nur. (32454) 

btı:.nlml Asliye ,\ltmcı llulıuk 1~
ldmli~lntl;;m: 

Davacı E~hlcc t:ırııfından mUddelıı 

l<;>yh koc:ısı ll;ametı;O.hı meçhul Salih 
aleyhine açılan to~anma dııvruıınır

lcra kılml'.11 muhalıemesl sonıını.la : 
'farnflar arasında c!cldetll gcçlmsl..: _ 
ilk olduğu sabit oldu~ndan boşanmll 
lıırma dair \'erilen lC>- 6 - fHO tarlhl ı 

hUl:mU gryabtn!n mUcldelaleyhln ikll· 
metgl'lhının mcçbullyetlne blnııen tcb_ 
Uğ yerine geçmek üzere on beş giln 
müddetle mahkeme divıınhancslnde 

asılı tutulmasına karar verildiği illln 
olunur. (32t46) 

12.30: Program ve memleket sa.at 
ayan, 12.~: Ajans. 12.50: Milzlk: 
l - Okuyan: Melek 'l'oicgöı;; Snd.1 
Hoş:ıeıı, 13.30/14.00: .MUzik: Kan§ı'.< 
program (Pi.) 18.00; Program ve 
mt'mleket saat ayan, lS.05: Müz.:k : 
ıs:ıo: çocuk 8antı. 19.00: MUzik: 1',a. 
sıl heycU, 19.45: Ajans, 20,00: 1'onu~
ma, 20.15: .MUzlk; Ankara Radyosu, 
Küme ııcs ve snz heyeti, 2ı .oo: Konuş. 
ma (lktısnt ve Hukuk sa.a.U), 2ı .20: 

M"Uzik: Mesut Ccmll tarafından Vlyo. 
tonsel solo (Be.eh _ Sult), 21.40; MU· 
zlk: KUçUk orkestra, 22.30: Ajans ha.. 
berlerl; 22.50: MUzlk: Cazband (Pi.) 
23.25/ 23.30: Yarınki proı;ram \'e ka.. 
p.ln~. 

29.5.940 Çarşamba 
12.30: Program "e memleket saat 

ayan, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha_ 
berlcrl, 12.:>0: J4Uz1k~ Muhtel!! §arkı· 
lnr 1 Pi.) J3.30/ J4.00; MUzfü: KUçUk 
orkestra, 18.00: Proı;ram ve memle.. 
ket sa.at ayarı, lS.05: Müzik: Oda 
mUzl:t (Pl.J lS.30: MUZlk l''ruııJ he
yeti, 19.00: Konuşma (Dl§ politika 
hMisclerl), 19.20: MUzlk: Okuyan -
Muuıt_er lllmr, 19.4G: Memleket saat 
ayan, Ajans, 20,00: MUzlk, l - Oku_ 
)o'llD : Mefh:ı.ret Sağnak, 2 - Okuyan 
?.Ius~!a. Ç:ı~Jar, 20.3:5: Temsil, 21.35· 
Sorbl't.t saat, 21.45: J.!Uz!k: Riyaseti. 
cumhur ba:ıuosu 22.:ıo: :Memleket sa· 
ııt aya;ı, Ajans 

0

habcrlerl, 22.50: MlL 
z!k: Cs.zband (Pi.! 23.2:5/ 23.30: Y& 
rmkl program \'C ökapanı, .. 

• Ceyhanda mezbaha civa. 
nndıı. bir arabacı Ayşe adında 
bir kadını çlğnemiı;, ölümüne se 
beb olmuştur.· Hadise arabacı
nın diğer bir arabacı ile yanşa 
kalkmasından olmu~tur. 

• Iznıirdc iskan edilen Bul· 
garistanlı ve Romanyalı göçmen
lt!re çift hayvanı tcvziine baş. 
lanmıştır. 

• Limanlar umum müdürlüğü 
!zmir limanının sığlaşan bazı kı
sımlarının temizlenmesine k&.· 
rar vermiştir. 

• lsvlçrede tahslllerlnl yapmakta 
olan talebelerimizden yüksek lnaşat 

mUhendiSi Nedret Ercnyol ve kimya 
mühendisi Hllml Alagll dUnkU trenle 
ZUrlhten gelmlolerdir. 

ZUrlhte 30 T1lrk talebeal kalmıştır 
Bunlar ailktınetle den:ılerlne devam e 
derek imtihan hazırlrklarlle meşgul 
olduklarından taUle kadar !avlçrcd.-;, 
aynlmayacaklannı bildirmişlerdir. 
HUkOmet hesabına bu bitaraf mem· 
lekette tahsilde bulunan talebelerin 
avdetlerlne lüzum görUlmemiş, yalnı:

husuııl talebeden l.stıyenlere vize vorıı 
mesl için konsolosluğumuza tebligat 
yap:lmı,tlr, 

• HUkOmetlmf:ı: tarafından resmi 
Cabrlkalann ıslah ve te§kilıltlandınL 

mıım. için çağrılan lsvlçrell me~hur 
s:ınayi Or3'anlzatörU Andre Su.si diln~ 
kU trenle gelmiştir. 

HUkO.met hesabına çalışmnlarma 

l başlamak üzere bu akşam Ankaraya 
., • j gldc-ccğlnf, fabrikalar hıı.kkmda esas 

Eeyoglu //alil Stneması ıı tetkikat yaparak bir rapor bazırlı
Ba;tlnd~n ltitaren MİHRACE~tN 

GôZDES! ve H!ND MEZARI 
Ayrıca renkli lııtlK! 

t:adıköy Süreyya 
Sineması 

HALK OPERET! 
31 Mayıs cumıı akşamı .s:ıat 21 do 

BVYt"K SANAT GECESi 

Mahmut Ycsarlnln 
IUDl:'oiL<\RİN &Er.ENDlOl 

Operet 3 perde 

yacağ'ını söylemlşUr. 

• Mısırçarşısı cl\"armdakl lstlm!Ak 
işinin biray içinde ikmali için al&.ka· 
darlara emir verilmiştir. 

• Geçen sene Ayasofya mUzeslnde, 
f Bizans de\'rlnden kalma mühim mo· 

zıı.yik esk1 eserleri meydana çıkardık.. 
tan sonra memleketine giden Amerl· 
kalı profesör Vlttemor, yeni araştır 

malar yapmak Uzere Uç mUteha.s.'!ıs 

tan mürekkep muavin bir heyetli' 
birlikte dUn ııehrlmlze gelml§tlr. 
• Altın tlynUanndn cumartesi gUnU 

ııe göre değlolkllk olmamıştır. Sar 
rn!lıır diln yirmi Uç lira üzerinden 
muamele yapmllğa bıışlamışlardrr. A· 
Jıcılar çok azdır. 

lstanbul Def erdarhğından: 

Dönizln !nlıriknyn yerleşmesi g:ı
yct tabii olnıtış lıı. Esase n hususi 
me!•tepte ~örm üş olduğu lahsil onu 
böyle bir i şe hnzıı lnınıştı . Bi nacnn_ 
leyh Blezin boş bırıı J,tı f; ı o yer, 
lıcrkcs ıeıı ziyade Dönizc yakı ş ırclı. 
Sonra, Uönizin fabrikaya ~ i rişi, Bo
şene ikr:ız edılcn para meselesini 
h:ıllediyonlu. l'ar:ı ailE'yc ait oldu -
ğu için s:ıdece bir kardeş ötek inin 
.rerıne geçi:ror ve onun lmznlan1as ı 
ı :ı s:ırlanınış ol:ın muknvclcn:ırnc) i 
imz:ılıyordu. Dlezin karısı Şarlol, 
küçük kızı Dert ile çifUille kaçınış 
ve bir müddet sonra ka)nanusı ile 
nynı ny içinde cioi{urmuşlu. Şarlo
tun ikinci çocuğunn (ilyum, ve ;\lor 
r:ının on ikincisine Benj:ıınen ismi 
\'erilmlşll. Döniz fabrik:ının karın. 
dan Sarlot:ı bir mn:ış çıknrtmayı dü
şünmüşlü. Ye bu işler, ahvalin nınn_ 
lığı nllınıla, hiçbir münnknş:ı olma
dan sekiz gün içinde hallcdilnıls
li. Konslnn<> bu h5diseler k:ırşısın ıİn 
o kadnr şaşırmıştı ki, mücadeleye 
bile ı;irlşememişli. Boşen, her za • 
ınan: "Ne yup:ıyım. l3ıı n:ı bir r:ır_ 
d ı nırı lüzım. Döniz herhangi bir 
>alınnc11lan <lalın iyidir. Ec;nsen 
çok canıın sıkılırs:ı onu cin kapıd ı 
ş:ırı ederim." diyerek J\onslıımın 
ağzını kapatırdı. 

Döniz, nııcak fabrikadaki vaziyeti 
lam:ımen anlaşıldıkl:ın sonra ~farı 
Dcviny ile e\'lenmenin mlinasip sa 
ali geldi~inc hükmetmişti. lstik _ 
hnli bu kadar parlak görünen bu 
gencin on paralık çeyizi olmıyan bir 
kılla e\'lenmesinc herkes şaşırmıştı. 
F:ıknt Dönlz, getireceği çeyizden 
d:ılı:ı pah:ılıya malolacak herhangi 
lıir zrngin kızile evlenmek isteme
mişti. Yakışıklı, düşünceli, giizel ve 
sıhhaıli bir k:ıdın bulduğuna pek 
çok sevinmişti. Onunla hiçbir za
man nahoş zuhurnta maruz kalmı· 
y:ıc:ıi!ındnn emindi. Onu uzun uzn. 
ılıya lclcbbü etmişti. Kendisi de 
wlim ruhlu, akıllı, uslu, \'e hallı\ 
çok uslu idi. :\!Art Deviny onu iyi 
lanır.dı. Sokakta onun koluna geç • 
mcktcn sonsuz bir lezzet duyıırdı. 
11<.'r ikisi ele nynı sakin ndıml:ırfa, 
VC :ışkın snf \'C berrak güneşi Olan 
idrak \'e temyizin idaresi nllında 
hnyatl:ırının sonuna kadar beraber 
gidebilecekleri kannnlindcydiler. 

Düğünden bir gun evvel Janvil 
l\Ji)kcllefln adı l!il l'+lnh:ıJ. S:ıka~ı No. Kıwı.nç Buhran Muva. H. iL Zam !leno cillfli~indc büyük hazırlıklar var-

Jak Haymovlç bnnyocu Y. Caml Mahmudiye 63 16.38 4.G• 4.68 10.9! 933 dı. Fakal henüz pek yakın olan yas 
l!!In:ı.U Seter Fıı;c Fabrl. ,, Sigorta H. l ıuıo l.5S 11.44 l.60 9.16 " ılolnyıslle bir aile ziyafetinden ba,_ 
Aram Hırdavatçı ., Mahmudiye G!S 7.70 2.118 8.11 2.22 13.66 ., k ~l 

a eı; ence yııpılmıyacaktı. Bina. 
N. P. Vnnghem Kom'.syoncu ,, Sigorta H. 51 360.00 U4.00 860.00 •' enııleyh, bütün iş, yemeklerin ha-
Durmuş Sucu ., Fennenecller 23 14,00 2.80· 2.52 ,. 

l 181 99 36 •o 2 zırlanması ve ma'lanın ... üslennıe O:ıcp Basmacıyan M..lmnr ., Taptas H. · · ... 8 .76 ,, ·' -
Mıs-ırdıç 'l'a~yan Kıılorifcrcl., Zencirli H. 6 66.5G 13.31 11,08 ,. -;inden ibaretti. Yemekle ancak 

Gal:ıt.n M. Şubesi mUkelltnerindcn 3G92 No.lu kanun lzahnamesin!n 24 üncU maddest muclb!nce, yukarıda yirmi kişi bulunacaktı. Fakat sof
islmlerl ynz!lı şahısların 036 mail senesine ait vergileri tebliğ olunmak Uzere tıcaretgllli ve lkametgWannda ra nerede kurulııcaktı? Bu temmuz 
c:ube vo z:ıbıta arııştnmal:ınnda bulunnmndıkJan tutuımuıı zabıtlardan anıaııılmış YO kendileri de yeni Uca_ ayının ilk günleri o kadar sıcak 0 _ 

retgt'ıh ve lkametglllilarını blldirmem!o bulumluklarmdıın 11~ yollle tebliği olunur. (4.420) luyordu ki, masayı dışarıda al!aç-
Zıil!UiaillBISllii:Biliıili!l!Bmımaı•Dmm••••••Flimm•=•1filmi••miitelııı:llılm•I &1••••m ••••.;. lnr allına koymayı dOşündüler. 

Saadet telakkisi 
Uç arkada~tılar. Oturmuş ko. Vaziyetimi düşünerek, kendi. 

mşuyorlnrdı. Ild lmdır. bir ara- sine yalnız olarak çıkmasını, gez 
ıa g t.?lincc nasıl ki modadan mcsini, hatta arlcada~l:ıriyle ba. 
balrnedcr veya dedi kodu yapar- loya gitmesini söyledim. Arada 
S<!, üç erkek d e b'r a.raya gelin- yaş farkı olunca genç kadınlara 
C'.! muh:ı!{kıık kadınları çekişti- karşı hiç değilse kıskanç göriln· 
rirlcr. memek lfızımdır. 

Cemil ılc Semih nasırlaşm1~ i. Va.Ziyet böyle iken bir ilkba· 
l;i bekurtlı. Kadınlardan bütün h:ır günü Nazan bird<:nbire or. 
1ikfıyetbri para yetiştireme_ tadan kayboldu. Bana d:ı. mazere 
mekti. Nazıma gelince: o evliy- tim bildiren bir mektup bırak
Ji, genç ve güzel bir karısı var- mıştı. 
:tı. l{adınlardan şikayet için rığ. Cemiyetin ne düşüneceğini bil
zını nçtığı zaman arkadnşlan mcm, fakat kadın kendisini nıa
lcrhal sözünü !;:estiler : zur görüyor. Çoeuğu:nuıun bil· 

- Yoo, dediler. Nnzan pır. yüdüğünü, benim zengin olduğu. 
ar.ta gibi bir kadındır. Yuvanda mu, çocuğu yetiştlrebilcceğimi 
nesut yaı;ııyorsun. hiç bir :;iki ynzıyor. kendfainin gçnç ve ha. 
_te lıakkm yok... yn.t dolu olduğunu, halbuki b~-
Nazım içmi çe!;ti: nin:. yanımda yavaş y:ıva~ öldil · 
- L'vct, dostl:ınm. dedi. O ğünü anlatıyordu. 

.ı.adar mesudum ki... Bu sa;.ı...'.,·- I\:nnm kaçmıştı, Bana sevdiği 
::.im sizin pnra ycti~tfr~m~dihi· C'rheh.ten de b:ıhrciliyordu nu ken 
ıiz k:ı.<lınl:ı.nn şaşaası gibidir. Go dfaindcn küçilk bir gençti. Ser· 
iinüşte çekici, fakat bir de bana veti yoktu, ressamdı. Kanm 
;orun... m<'ktubunda. pırlantalarını, kürk 

V c neşesi kaçmış obn arka- lerini, otomobilini bırakarak aB
Jaşlanna ağır ağır anlutmağa ka koştuğunu yazıyordu. 
oaşladı: ' Bu mektubu okuyunca. zaval-

- Nazan çok mesut bir kadın. lı dedim, sonunda pişman olacak. 
lı. Benim kazancım mükemmel· Bu delikanlının karımdan ça
li. Oğlumuz sıhhatliydi, güzeldi buk bıkacağını biliyordum. Oğ· 

Fakat, bır kadın için çok me- luma annesinin ani olarak hnsta
.ud olm!lk da. geçimsizlik icat lar.dıf:11nı ve seyahat:ı çıktığını 
.tmcsine mani tcı;kil etmez.Her söylctllm. 
-adın gibi karımın da arzulan Bu arada kanının v~ziyctin· 
ihayctsızdi. Mes ela seyahat et. den den habcr<lar oluyordum. 

nek istiyordu. Fakat benim işle- Nazan ressamın atölyesinde ya
rim buna milsait değildi. Kanın şıyor, manikürlil yumuşak elle. 
lıer gece sinemaya, tiyatroya riyle yemek pişiriyordu. Doğru· 
3'itmek. çaylara suvarelere de- su bu gösterdiği bUyUk bir ce
vam etm~k istiyordu. Fa.kat ben saretti. · 
r;eceleyin sokağa çıkmaktan Fakat, tam bu sırada umul
lıoşlanmayor, daima bir karna.. ma.dık bir hadise oldu. Harp 
val maskesine benzettiğim mo- patlak verdi. Aşık ressam Naza
dcrn hayattan nefret ediyordum. nı atölyenin kapısı öntine bırn-
Arnmızda yaş farkı da vardı... kıverdi. Kendisinin askere gide

Klm bilir karım belki de fantezi ettğini, atölye}i de başka bir ar
dolu bir gençle evlenmeği arzu kadaşına kiralayacağını söyledi. 
ednrdi. 

Nazan sokakta kalmıştı. Hare 
katını gizlice takip ediyordum .. 
Bir iş aradığını öğrendim. Ya 
şamak için b:ışka çaresi kalma· 
mıştı. Kendisine bir mektup yaz 
dım, ııöyle demiştim: 
"Müşterek hayatımızı yenideı 

kurmak için sana tesir etmek is 
tcdlğimi zannetme. Bu aynlığr. 
sen karar vermiştin. Fakat şimdi 
çalışmak mecburiyetinde oldu· 
ğunu da biliyorum. Bir iş bula 
bilmek için biç değilse biraz da1' 
t~o veya. muhasebe öğrenmcli
c::ı:ı ... Bunun için de paraya muh 
tacsın. Müsaade et 8ana bir hoca 
tutayım ve küçük bir ap:ı.rtımnn 
da ya~amanı temin edeyim." 
füuım bu teklifimi severe . 

krbul etti. 
Hc.ftada iki l::ere N:ı.z:lnı görii 

yol'(lum. Bir defeuıında: 
- Ne olur, <ledi, yavrumu biı 

kere görsem. 
Çağırdım, "eve gelir görür 

slin" dedim. 
Geldi ... 
Nazım durdu, göğils geçirdi 

ve sonra devam etti: 
- Evet geleli ve bir daha da 

gidemedi. Yuvasına girip oğlu i· 
le _!cucaklaşınca göz yaşlanna 
bog uldu. B:r tek kelime ile onu 
susturdum ... 

- E:al. 
Dedim. Eiliyorum bir çok nh 

lakçılnr benim bu zafımı kabu 
edemiyecek. Fakat müşf ık kalb 
ler bu hareketi alkışlayacaklar 
dır. 

Ve dudaklarında kınk bir te 
bessilm ile sözünü ikmil etti: 

- Görüyorsunuz ya mesu 
dum. Saadet telakkiye bağlıdır. 
DüşkUn, serseri kedilerin ölilmü 
beklemek için eski evlerine dCin· 
düklerl gibl kanının tekrar aile 
yuvasına dönmesi büyük bir ı:a... 
adet ise hakikaten mesudum. 

MUZU 

')rada, eski avcı pnvyonunun öniin· 
.le enfes bir yer vardı. Hem de o 
rası ailenin inkişaf merhalelerin; 
'.! İl hatıralarla dolu ilk yu·rn idi. 
'fııtyö o p:ıvyonu tamir cimi~ ve 
enişletmişll. Mabadı, yııkın :z:n

"Ilıında çirılilU Jervcy.e dcHedip 
'rnrısile o pavyonn keçllmek isli 
ruh:ıt için, lahtınıl:ın inmiş blr krnİ 
qibl yaşamaktı. Orada Mntyönün 
'ıendi clile ekliği "c l"mcnf le h!i. 
vüttüEiü kocaman f{İ.İrien Jcr \"e me· 
5cler vardı; Malyö onl:ırn k:ırşı 
!lusu-;t bir ı;e\•gi beı;lerıll. Fakat o 
ıun kalbinde en büyük yer ıutnn
::ısıl se\'gili evlllclı, payyonun tan; 
ıinünde buhın:ın yirmi yn,ııHla gü
t.el hir çınıırch. Du a~acı çi flliğin 
:ık işlerine ba~lnılılh gü~ ince ,.e 
hafif bir fidan h:ı linde ve M:ın·a 
'lın yardımiıe dikmiş ti. Mali knn; 
·ıe y:ışıt olan o çınar, Mııtyö ile 
f:ır:yanın eo;crl rl gibi h,.r "ene 
ı i r p:ırç:ı , .:ı,· ı lmı~. yü' ">e lmiş Ye 
Cl' \"Vetlnl'm '<>tl, frll" O ı;ın :ırın nJ 
ınrfa, rl - " iinı rn tıt r g!l n C\'\'<' I 

!ntyö, f r}n n '"C' ilcdcn h" 1 ·r 
., ç l.i~i loplannıı . .. i} ııfc-t için yıı 
'lılncnk tcrl!tınt hnkkın<ln görü~ii • 
''orlnrdı. Pıfn~anın kurulacnl: ı yer 
''e misafir ndedi lesbit edilir cdll
nez bir alay çocuk ııl(:ıcın etrafını 
'aışath. J.uiz 1101ıırarok; 

- Ah, ne yazık be} :ız g!il hula_ 
mactık ! 

Maclelcn: 
- IJ:ıldkaten bir tek beyaz ~ül 

·ılnnema rlı. 

l\f:ır~erit: , 
- Hitiin sili i;aç:ıırınn birer 
ırf'r b3'dık. ~ir lck be; z sul yok, 
ıepci pcmbe. 

Bu iiç kız kardeş şim rli on Uç, on 
ıir ve clokuz yaşında idiler. r.uiz 
en ve kuvvetli halile nrlık küçü. 

·ük bir kndınn benziyor"ıltı. O f{Ü · 

~el ve narin Madelen, hulyalı göz. 
!erle snallerce piyano ba-sındn ka
!ırdı. İrİ<'e burunlıı, kalın dud:ıklı 
\'e altın renııinde ııilr "a ç ları ol:ın 
'f:ır~eril, kı,ın ~o~ııktan düşen kuş. 
lnrı toplnyıp sıcak elleri içinde ısı-
1 ırdı. Üç!i de ~ebzelcr ve çiçekler· 
le dolu bo!'lfanl:ır lcincte epey do_ 
lıı~tıktan sonra nramal:ırının neti
cesiz knlmn51nı1:ın miitl'e!lslr görü_ 

nüyorchı. lllr rlüsiin<le beyoz 111 
lııılıınmamas ı ılünyanın sonu d•
ınck l i. Geline ne lnkdim edilecek
ti '! Masa üzerine ne konacaktı? Ilir 
dcıılı l rc üç kızın nrknı;ınıi:ın, 09 

be) } nşındu Greguar, elleri c.
binde, muzip ve müstehzi tavrı ile 
~öründü. Ailenin en p:ılırdıcı, .,. 
en yur:ı nıaz cvltıdı o idi. Kız kar. 
<leşlerin i n somurtmalarını görmek· 
len hoşlanarak, onlara tnkılm:ık 
için: 

- Beyaz gül nerede bulunduğun11 
ben bilirim, hem de en güzelleri. 

~inil ö klınlüklc ı;ordu: 
- Nerede '/ 
- De3irmcnde, çarkın arknsıo-

dnki l ıoslonda iri bey:ız güllerle 
dolu Uç biiyük nl;:ıç 'nr. 

- :\:ısıl'! Gene mi değirmenim 
elrııfınd:ı dolaşıyorsun 1 Sana orıı. 
l::ırda gezmeni k:ıliyrn mcnrtmiş

liın. \ 'c or:ıı l:ı hey:ız giiller oldusu. 
mı glinnrk için billııbl içeri ı:ir
din. 

Cı reguar lı :ıbasının tekdirli b:ıkışı 
k:ırşı sında tı lan :ırak kızardı. 

- H:ıyır duvarın Ostilnden hak
tım. 

- Demek ki duvnr:ı tırmondın. 
O "s ene dnlı:ı iyi. Yok: Ciddi sÖ}'lft. 
y rum çocui'.,'1.ım, büyle şeyler ynp
ma, sonrn I.öp:ıyörlcrle b:ışımı be. 
Hl.ya ıı~ralırsın. 

Greguar yıılnız bir şey .saklamı,
lı. lloslanda I.öpayörün kızı Terer.i 
bulnı:ıll:ı gilm ı,u; iki çoru le oradn 
elma nğuçları altında rahatça ıtü· 
lüp eğlenmek için güzel bir yel bul. 
muşlardı. 

.Matyö sözüne de,·om etti: 
- Anlıyor musun, Terezle oyna

manı istemiyorum. Kendisi çok i3·i 
bir kızcağızdır, fakat senin o el'e 
gilmekliği n Löpayörlerin bize kar_ 
şı ol:ın garezini arttırmadan başka 
bir şeye yaramaz. 

Dir müddetıenberi de{ıirmenci _ 
nin işi bü~bOtün aksam:ıJfa ba~la • 
mışlı. Antonen, üzerindeki iğrenç 
hastalıılın gcçllğine zahip olchıAu 
gündcnlıerl P.ıırfse dönüp eski ha. 
şı boş hayatına kavuşmnk nzusile 
yanıyordu. Dab:ısı onun hny!Az bir 
ıerseriden bnşka bir şey olmıya -
cağının çoktan farkına varmıştı. 
Fnknt bu koca oğlanı de~lrrucııde 
alıkoyduktan ne fayda olabilirdi? 
lstcr istemez onu tekrar Parisc g6n 
derdi. Antonen küçük bir tüccar 
yanında memur oldu. De~ir~ 
nin işi aksadıkça mizacı ~. 
olur olmaz şeylere hırslanarak kı
zını dövüyor, ve karısına küfürler 
sarnruyordu. \'elhasıl or:ıda da ai
le yuvası bozuluyor, kuvvet ve sa. 
adet heder oluyordu. 

M:ırynn, kızlarının Oziildüklerini 
gl>rerek onları tesliye etti: 

- ~fas:ı için yarın güllerin en n
çık renklilerin! toplarsınız, olur 
gider. 

Mntyö ilhc etti: 
- Hiç korkmadan en kırmızılıı. 

rını da topl:ıyahllirsiniı. Kırmızı 

bize h:ıyat Yeren kanımızın ren
gidir. 

Ahi Erte.si gün şu mesut dü~ün 
ne t:ıtlı bir samimiyet içinde ya
pıldı! Düyük çınarın altında, ci. 
menler ortasında kurulan masaya 
tam ~ lrmi bir· kişi olurdu. Segen
lerle Bo~enler dahil olmak üzere 
bütün nile efradı orada idi. A~aç_ 
ların ye5il snkafındnn sıııp al. 
tın yn~munı gibi rlze riıe ctr:ıfa 

serpilen tenınıur. güneşi nllındn 

güllerle bezenmiş olan mns:ıdan (.:Ü· 

7.el bir koku intişar etmekte idi. 

(Daha 1ıar) 
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100 ı.-,orln 

100 Rn~Jşm:ırlt 
100 Bt>lga 
100 IJ.r:ıhml 

ıco Lc\-a 
100 c.; t'k rronıı 

ıoa re ,'<'ta 

ıo:ı ZI 11 
lO:l l'NliÖ 
100 L y 
100 Dln:ır 
ıoa \'cıı 

100 bvt"Ç Kr. 
JOO Ruble 

Altın 

6.24 
lti4.-

2.9647 
8.31711 

.29.2725 

0.99711 
2.-

l H.550 

:? rl.062~ 

0 .625 
3.9• 

38.632~ 

81.006 

23.-

- Esham ve Tahvılal -
Ergani 19,05 19.07 
1938 %5 ikramiyeli 19.02 
S!Yaa - Erzurwn 1 19.31 
Merkez BankU'I hl~e 
senedi 19.Ta 



6- VAJar il MAT1S tM> 

istanbul Oefterdarlığınaan: 
BilUınum Su\ai v~ Tic.e.ri müesseselerle ticaret 

l _ f'evkalidcı •uı~·et <ioiıııy1sil• bat:ı nrgi ve resimlere ıam ic. 
r asına Te bast m:ıddelerın mükellefiye: mevz:ııuna ahnınuına dair olan 
. •~~ sayılı kanurı 2i-b-19'10 la:-:hiude nt:şredilmi~lir. 

2 - Bu kanu:ılıı ''ergil~ı i art111 ılmı~ olan ve)·ahul yeniden \'f'rgi
:ı e tabi tutulan mnduelerıleo ilaaıan,ıı. ne~ri tarihinde mevcutları bu
lunn.>5: 

1 - llha!Atçıl .. r 
IJ - Toptancı tacirler 
UI - Sınat müeı;se~eler 
IV - Yüz kilo<lıın fazla k:ıh,·t': ve ~ay vıo "" lenekr<len fnlıt htorı. 

zin me\·cudu olan pcrakendecilN. 
Ticarethane, ınui(a1a, fnhrıkıı, iınalıithan1t, anıhaı· ve depolarırıdl\, 

-.ube veya acenteleri "eya kı>ıniı;yoncnları aeıdinde veyahut Mir yer_ 
ltrde mevcut olan malların cinsini, miktarını ve ıııldelinl, pamuk. yün. 
Ye kıl mensucatta nyrt<'1' bir nıotre murabhaının ~ıkletini bu ırn.nı ta
kip eden günden itilı:ırl'ıı 1S 'DOi z:ırfıncla !Jir beyanoam• ile 1ınat m~
cs~eseler l.alatada llu!Jkp.m ıııcla .\iuı,w t:lf' "e 1~1·hlii'k •ergHeri mer. 
kez şulıesi tahakkuk şefhğiııt', ltl•al~tçıhırb loplırncı iııtirler "Te y1h 
.kilodan fazla kııhve ,.e çar ,., on tenekerlen faıtl:\ htıu iı• ıne\\·u<lu e. 
J.ın pernkendeciler kuı:ınç ~·erı:ıi~i nokta~ın<lan !ıağlı olrluklın: ıtı'1liH: 

sube~i tahakkuk şeflil;lr.riıw, Ad:ılar, Bakırköy. Beyklıı:. !\:ırı\ ~rıltki 
ıııükellerler bu kıııalar m:ılmüılürlüklerint>, bildinne~e nıecburdıırlar 
t Hunlıtrdun ı.ına i mileswseler 2731 ~uyılı kanun mucibince İslilıl!ıi.. 

H'rgisile mükellef bulunmasalar uahi yukarıda zikredilen Şekilde o;;.,.! 

'.ınnume \'Crt•f'elder \'(• bu b!'yannanıc~·e ıterck iptirtni ınarlde hıılirı· 
ele· gerek nııımül halde bıılunım, ,ııerekse hali imıılrle olan e~ya '\"e me~ 
\:tcldın hrıffc~ini ilhal eı1P<'"1'1r.l'ılir. Rtrnlnrd::ın kanunun neşri ta!'ihin. 
rte.1 lı:ıli iııı.ılde lıuhın:ııı ııı ıılı!t·l<'r la·,·:ırıııaıııel 0re ipllcfai marlı1e h:ı
lıncl«!d mikl:ır \'<' sı::kle ıiitC' ılnC"olun ıf'al-111-.) 

:l - Hn~tı~i miis\il'<il iıı:ıillC'rilr liil(in ve rnihkir:ıt lrny'l<' ri rlc bil 
kanunun ne ri ı:ırıiı:ııık !'( crımle hıılun:ı·ı hiiiın (liiınh<'k' YC t•nfi)c 
dahil) ve r:ıkı, koııy:ı;., Ji'.<;ı-, '.'aınpan)·:ı. 'i~:,i, şaı·:ır '<' blrn 1ihi in
hisar altında buluna:ı ınn(lrlclı•ri etiket fı):•ll:ırına l{İire dns, nr.,·i ·•c 
miktarını lıir bcyaname ill· hu ılanı takip t•den .ıtiinıleıı i!ib:ıren iki ~iin 
içinde ruhsat tczkercsinı oldıkl:ırı lnhisarl:ır trlart'sine bilrlirec:t'klerdir. 

4 - Kibrit fnlıi:.a:-ı işletme şirkrti :H'enlelcri ıle kanunun neşri 
tarihinde cller[nıle bulunnn k ilıl'illerlc C'nkm:ı k la5l:ırı nın nı ik t ... rın ı 
bir beyanname ile hu ıın.nı l:ıkiıı eden ,qii·ıd~ıı ilih:ır<'n ~ 1 q;ıt ir'inıle 

lııılundukları mahallin İnhisar !cin.relerine hilılirmei'.;" ınechurdıırlaı·. 
5 - Dey:ınname ile bildirilecek m:ıcldeler, 1ıümriik tarire nurn;ı_ 

ralarile nşa~ıd:ı gösterilmiştir. 
A) Denıln ve benzerleri (giiınrük tarife nurnnrası: !i95/Dl 
Il) Her nevi k:ıhYe (gümrük tar.ife numarası ~08) 
C} ller nevi çay (gümrük tarife numarası 2t:iı 
Ç) Ham k:ı.uı;uk, her nevi I:1stik ayaJ,kaht, <;irnıe ~oson ve k:ıloş. 

lar, ''e bnnların gütcherka, balata, ebonit \'e \'Olkırnillen ve sun'1 kau
tuk mamul ol:ınları, Jüstik boru \'C Uıc;liktc11 nıanıul elektrik (eyazım ı, 
<'ercyanı clek!rikide müstamel tel ve kablolnr nakil nısıtal:ırına mah
~us iç 'e dış tekerlek 15.stikleri, kauçuk tan yapılmış hnzı r e~~·n (ı;ılinı. 
rük tarife numaral::ırı: 440, 444, .(.{j, 447. -il8 ve 538/JT) 

E) Tabakalanmış boyalı Ye bor:ısız her ne\'i ılcriler, her nevi kii. 
sele ve snn'l kösele, deriden yapılmış lı:ızır eşrn <ııümrük tarife nu
maraları: 7j, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 81. 8:'>. 86. 8i. 88. 89. 90. 91. !l2. 
93 ve 94) 

F) Her llC\'İ p:ımuk iplikleri, pamuk mensucat \'C pamuklan ya
pılmı, hazır eşra (gümrük tarife numaraları: 366, 367. :rns, 31l9, 370, 
371, 372, 373, 374, 3i5, 37(), 3i7, 378, 3ifl, 380. 3~2. :Ul3. 3114. 
385, 386, 387, 383, 389, 390, 391, 392, 393, :rnt, :i9:>. :rnn. :rn;. 
398. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407. 408) (377 ıııınıa_ 
raya giı·en "Ye metre mur:ıhbaının sıkleti 100 granıclan yukan ofan pa. 
ınuk mensuc.ı:ıtm bildirilmesine lüzum yoktur.) 

G) Her ned yün ,.e kıl iplikleri yün ve kıl ınen-ıu!'ıtl. ~ iinrleıı Ye 
kıldan ~ ııpılmı, hazır eşya (gilmrük tarife numaralı: 102, 103, 104, 
100, 108/A, D, 109, 110, 111, 112, 113, 11.VC, Z, 115. llll. 117. 118. 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126) (106 numaranın B ve C 
pozisyonlarına giren l·ün mensucatt:m eni 140 snnlimden aşrıijı olnıı_ 
yan ve bir metresinin fabrikada toptan salış fiyatı, metre murabbaı 
GOO grama kadar olanlarda 220 ve 600 gramdan fazla olnnlarcia 240 ku
ruşu gccmiyenlerin bildirilmesine lüzum yoktur.) 

H) Bükülmemiş ham ipek (sun'l ve tnbiO her ne\'İ ipek iplikleri 
(tura h:ılinde, müfredat üzere s:ı.tılnbllecek halde Yern sair her ııeYi 
,ekillerde ııun'l ve t:ıbii) sun'l ve t:ıbit ipek men-;ucal i it' sım ·ı "eva 
t:ıbil lpeklten hazır eşya (gümrük tarire numaraları: ı 29, 1 :ıı, ı 32. 
133, 1S4, 135, 136, 137, 138, 139, H2, 143, lU, 145. 146. 14/. 11!1. 150) 

1) Bah:ırntı:ın kar:ı. ve be~·aı biber, yeni bahar, zencefil, karrın
m, tarçın, ve tarcın çiçc/;i (döğülmüş, döğillmeruiş) (gümri\k tarife 
numaralan: 236, 239) 

J) Terkip yolu ile elde edilen plastik maddeler ve bunların m:ı 
muldtı, bunlar sellUloit, galalit, baAolit, sun'l reçine ~ihi m:ıddclerdir: 
Bunların hnm, külçe. le,•h:ı, çubuk, yaprak, ş:!ril hali nele onları, ii1.er
Jeri clJfıh, sırlı, kabartmalı ... iltıh gibi ı;nhhları çalışılmış olanları ,.e 
bunlard:ın mamıll tarak, baston ve şemsiye ba,tıklan, sigara :ığızlığı, 
labanksı, tesbih, elektrik mücerrilleri \"C cınc;ali mrıddeler ''ergiye tıL 
hidir. ( Glimrük tarife numarası: 281) 

K) l\fomilyaeılıkta müstamel kaplamalık :ığ:ıc (yapı·ak, ''e şerit 
halinde, kalınlığı altı milimetreye kadar olanlar cil~lı, hoy:ılı, resim
li olanlar d:ıhil) parke tnhtası ve konlrplakc taht:ılar < cil;ilı, boyalı. 
kakmalı ,.e resimli olanları dahil) (giimrük tarife numaraları: 285. 28fi) 

L) Abajur kiigıdı, kopyc ve yazı çoğaltma Hğıtları, <"am k:'lğıdı, 
sinek k!lBıdı, lurnosol Uğıdı, n sair miyar kı\i?ıtlnrı, yağlı, parafinli, 
mumlu, gliserinli, zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albomiııli, kollotl
yonlu ve emsali kiiğıtlar, duvar kağıdı ve muknvnıl:ırı ve şeridi ,.c s:ıır 
l:nplnmnhk kiiğıllar, kağıt ''" mukav\'adan m:ımul e5~ :ı (;ıümriik tarı. 
fc numaraları: 326, 330, 333, 33t, 338, 362, 363) 

M) Keten, kendir, manilfl keıtdlri, jüt 'l'p sair iplik i111ulinc nq 

ıloklllna:ra elverişli nebati maddelerden mamul \"e nıa!:ar:ı, çile yu. 
malc, zırnna Ye saire şcklllerinde müfredat üzere satılabilecek hıılt 
ıetirilıni, iplikler (kasarlı, kasarsız, boyalı olanlar da dahil) .sicim, 
ip balat (katranlı, boyalı, maden! tellerle mürellep olanlar da dahil) 
paspas, her nevi keten mensucnt (ürme Jaıınaşl:ır da cl:lhil) dantel5 
yapıştırma, işlemeler 'l'e işlemeli h:ırçlar Ye Şf'l'İller, flÜsküJ, dül.(mt-, 
saçak, kordon, lşlemeli olmıyan şerit ve harı;lar gibi ~erilçi l'e kny. 
tancı eşyası, keten, kendir ve sairedcn manıül h:ııır eşy:ı (j!Ümrük ta
rife numaraları: 413, 414, 420, 421, 422, 423, 42 G, 427, 428. 434) 

0) Yere sermeğe mahsus linoleom knptolikaıı nrnş:ımmaları ılt•
:voı-, raf, sofra \"e mobilya örtmeğe ''e kaplnmni(a mahsus muşamb,ı. 
far, muşambadan mamfıl hazır eşya Jgümriik ınrife num:ır:ılı: 152. 
453, 455) 

P) Cini ve porselenden rlö~cmellk !tığla, hnnyo ve kurna, Jcva
bo, ördek, abdesthane takımları, h:ıvan, k:ıp-;ol, soba Ye a!.;s:ıınt, her 
nevi topraktan su süzgeci Ye :ıksamı, çini ,.c po,-~C'lenılcn sofra, tıı
'Valet tnkımları, s:ılon eşyası, heykel, çiçeklik '"c ~·icek ve sair nıanıu. 
Jdt, cini ve porselenden elektrik ale!leri ve ak<.aını (qiimrük tarife nıı. 
maraları: 483, 484, 483, 481l, 487, ·188, 490) 

R) Şişe, clanıac:ına, k:ı,·anoz, aynn \'C nı:ı~aza c:ınıl:ırı, oloıııolıil 
"e sairE'ye mahsus enııı İl et crıııı l.ırı, :ıyna, f otoi(raf, camı, c:ırn rl :ırı l:im. 
bn karpuzu ve nhajıırları, elektrik :ınıptılleri, saat r:ınıl:ırı \'C ~:ı:ıt ter
tibatını h:ılz sair aırıt camları, f'amrl:ııı, minNkn ve c:ımlıı~lınlı:ıl'} por
selenden clü,Jnıe, boncuk, sigar:ı n.~ızlığı bilt'zik. kiiJH'. le~h:lı. ~ iizii'' 
ve sair eşy::ı, sofra, tuvalet. salon \'c ~·azıh:ınt ı<'ırı f':ınıdıııı ııı~miıl e5-
) ı .f.ı!lmrilk tarirc nıımar:ıları: !111, 498, 4 !l!I, ~.ıııı. ~ılı ı. ;;ıı:ı, :;n.;, :;o;. 
JIO, 511, 512. 5!5) 

erbabının nazarı dikkati ne: 
hında aşağıdaki no!-t .. J:ırın h<'!ıuııelwl naz. rı llilı:ıre :ılınm:ısı YC be
yannamelerin hu muı\.kt ı~·•nd.! ı erılnıc~ı l:ıııınr:ır. 

A) lthalAtçı tacirleı le top:ıınc lar ıc ~ın.ıl rnlies~1:-~clcl' c;<ıy, ı.ahH 
ve benzin satan perakc:ıd cılt•r i~ııı ,.e ·ılmi') rıl:ııı 4~ ~:ı:ıt nıLnlct bıı 

ili'ının yapıldığını takip {'<kn ~'.iiııiiıı ıııes:ıi saalinfh•n ba~lanıak (izere 
üçüncü günü sabahı mesaı -.:-ıl.nde lıitt't'l'ktir. 

B) 1nhhnr bayılf'rile mi ,i..irnl iııııilleri icin tayın edilmi') olan iki 
gün müddet ilAnın yııpıl<lıi(ı r.ciiııü lnkıp eden güni'ııı ııır.-.ai '<ıtılinden 

ba,hyarak ikinci günü nkıj:ımı mes:ıı s:ı:ıtinıl<' bilcc<'klir. 
C) Kibrit şirketi acenteleri ıçın :H a:ııı;:, ıniilıl<'I ıl'ı.ıı takip cclt•n 

~ünün me~ai saalin rlen ba~lı:\:ır,1k ılalı.ı erit''' Etiiııii '>alıahı ıııcs:ıi sa
ıtinde bitecektir. 

Aiakadarlarca bilinmek üzere iiıin olunur. 
NOT: 
1 - Verilf'cek heyarııı:ınıelerin lıü'; \"f' .,iJ'nHr'"ıı : l c>ı~M•, ma. 

kine He veya mürekkepli kqJcınlc nor111~ı eh':ı•tal.i !,ıii::l.ıra ;-.·::nlm:ı . 
sına ve nş:ığıdaki nünıuncye S{Örc lnıı;(ııı eılilmC'sinc rlikkat olun . 
malıdır . 

Mükellefin Sııbe 

Hf'sayı Ko. su 
hiın: 

t~: 
Adresi: 

Sıı'ıe"i l:ıhar;'.,11': !;~fP<"'ne 

l'~r"ııP..,l''~n;n \'eril
rl'~i ı:ırih: 

j Malın bulun. 

1 duğu mahal: 

;ün ve pamuk 
•.ıensucaıın 

netro-murnb
ı.ıaının sık
leti: 

Ti<'··r[ e~:ı. 

~:ı ıüire mik Kilo hıılı:ıt 
!arı: ınikl:ırı: 
(:\ie•rn. f1 üzi_ 
ne :ıılet ve 

~füc~"<'\entc ait imnı::ılıaııc, Jepo, ııı ğ:.:rn 'c ~ azılı .. ııeıııle ,.,ııir 

yerlerde I ı !atih ı ıı ılt• mevcut tııı lunan i~l ihl:'ık "n,.:ısine 

tabi ma<lılelc;iıı yuh::ıı 1<i,1 ıniiiıcdalile ~Ö-;leı 'imiş olılt ~u:ıu lıiltliririm. 

lf'ıtl) 

Jiiie-,,ese sahibinin :l('ık 

hih·iycl İ YC inırn'>ı: 

2 - llmml ıııihkirrıt :inıiller ile, liilii,ı Ye nıüo;l.:iral l>:ıyileri ,.e kib
rit inhisarları i~letme şir"c'ı acenlelcrıııin kııJl(lnuc:ı!.;J·ırı he·~ an na. 
meler lnhısarl:ır ldan•since labı Ye ihzar erlilmhtir .. ı.ıııil, b:ıyi Ye a. 
cenlcriıı ınc•zkür ırLuelertleıı tedarik c;urelile illi lı(•)·ann:.:nıcleri l:ınzlm 

Ye lcl'di etmeleri lazımılır. (439i) 

ADEMİ İKTİDAR 
vıa RKLGKVeCKL.iClıiNll: -

HORMDBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P,.;.,. lcutuau 1255) Galata, lıtaııbul 

istanbul Belediyesi 
- - ·i f a n ı a r ı 

Yrllik l:tk 
kirası teminat 
300,00 22,50 Sirkecide Hocııpa~a Mah. Trıımvay Cad. de 11 numaralı 

102,00 7,65 

36,00 2.70 
48,00 3,60 

60,00 4,50 

G0,00 4,150 

50,00 3,75 
100,00 7,150 
72,00 5,40 

63,00 4,73 

4f!,00 3.60 
48,00 3,CO 
S0.00 6,00 
60,00 '4,:;o 

dllkkA.n. 
Unkapanında Papazzade Mahal. Zeyı·ek Cad. de ıs No. lu 
dlikkln. 
Eyüpte BUyUkcami Mıth . Ebuıııs•ıud Efendi mektebi binıı.sr. 

Çeşmemeydanında Arapcamii M"lh. Boğluca So. da 4 No. hı 

Sarı Emine Hatun mektebi. 
Floryada Çarşr sokağında 16 numaralr dlikkln. 
Floryada Çarşr sokağrnda 10 numaralı d;1kkı\n. 
Clballde Fener caddesinde 2 numıırah Ku'eizemin mıhn.lli 

Beyazıtta Kııştkçıhrda es.mi kaprsında\.ci 1 No. lu yol eı t-ı;ı 

Arnavutköylindc LUtflye Mah. KüçUkayazma So. 30/63 No 
Iu ev. 
.Beya:ı1tta Kaşıkçılar So. 2 numaralı dükkf..n. 
Amavutköründe Liltfly e Meh. Elçi So. dıı :-ıo ı;:-; Nc:ı. ııı ev. 
Arnavutköytlnde LUtfiy~ Mah. KüçUkayazma So. 11/17 ,. ,. 
Arnavutköytlnde LUtfıye Mah. Kliçilkayazma So. 4'141 ., .. 

Beylerbeyinde Ço.mlrca Cad. de 3/5 No. lu HamldieV"I el mck. 
tebl binası. 

80,00 6,00 Kalamışta ZühtUpaşa 80. dl\kl deniz banyo yeri. 
18.00 1,35 Kap:ı.ltçarşıda Divrlk So. 21 numaralı dil'dc6-ı. 
60,00 .(,30 Kadrköyilnde Kızıttoprıı ~ta Bağdat caddesinde 71 numnraJ; 

Zühtupaşa mektebi binıı.sT. 

Yrllık kira muhamminleri lle ilk tem:nat miklarlan yukarda yaz;b 
gayrimenkuller 1 11~ 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayrı tem
didım açık arttrrmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt Ye muamelM mil. 

' dti:-JtiğU kalcn~lnce ~örü'ecelkir. 1hnle 7 6-9{0 cuma günü saaat H dP. 

ı daimr encUınende yapılacaktır. Talipler'a ilk teminı:ıt mn'•buz \'eya mektup. 

1 
lan ile ih:ıle gü.-ıU mu:ıyyen saatte da.imi encümende bulunmaları. ( 4.(22) 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
! 
1 Devlet Demrryoltar1 ve Limanlar1 

işletrne Umum idaresi ilanlan 

1 

!Je:nir ve ;i .. n:.,,•1.:·!J•,;m.l•ı mut .. hcr ınUşterek biletler; 
ı 6. l!HO tarıblndt.ı fübr•rf'n B'lndırma yolile Istanbuldan, Balıkesir, 

1 
~dıH, Akhisar. M'.ınis<., Mrnpmon \ n !z:mır istasyonlarına veyıı bu lstas. 

1 yonlarJan !atan bula l!f.".).'r, 'nt edec?.k yolculara. Demir ve Denizyollarmda 
1 mıılcbtr mllşterek ı;lai':i ,.e gi.Ji5 - <lönil1 biletleri satılacaktır. Fa.zla tafsl. 

1 

tAt lt;ın ~ezkCır lstııııyonlara Vf' Denizyollannın İstanbul \'e tzmlr acentala
rın" mi.ıra~:ıt !dilmelidir. 125271 f4394) 

l Bulıemmen lıedell (425) lir~··oıa: 50~ kalıp (t"ı<libcn 1250 Jq;.) beyaz 
ı ıı:ıöun (13. 6. 19t0 ı perşembe gUnü saat 111) on birde Haydarpa~ada. gar 

1 

blnaın dahilindeki komiı;yon t:ır.:ı.fm1Jan açık elcsiJtme usulile s:ıtın alms
caktrr. __ 

1 Bu işe girmek iJteyenlerin t 31 ı llr:ı. 183 ı kuruşluk muvakkat tem!nrı t 
ve kanımun tayin et~g·ı \'esa'kie birlikte eJ.;3iltınc gijntl saatine kadar ko 
misyonıı. mUracaatları ıazımdır. 

Eu i~e ait ııartnamclcr komi>;yondı.n p:ıra!lrz olarak üağılJlmakLadır. 

(441!:) 

Gördes Belediyesinden: 
r ı50) lira keşifli (30) hektnrlı!{ hem araz;cıe Gördes kmıba.smm lıari. 

if™2 t'azarı diJ'\l<ate: ~·-r:ı 
Son piya:;a ••"kseli.·lcrı..ıe ıa "men es~d lladlerl.nl m~-'w • ~ uan ! ıumuın p:ımukl J mam~ıe.~ımrzd.::.n bi:: !:;artımın s"'tTş tla tu:. 

m:.ıhtcn m milştcti!cr:.=i='n n~:.:.ın ittı:aciclerlne e.rz->tı;nıııu 
l.i~tresı l\S l{U 

Naz·ııı 

l'\ azilli 
Ereğli 

M~lat.vn 

Pi;-ı"lnJ ·'; \'• röm'ekli:.. 
160 Geni:;likl" patiska 
Yolı•ı y~·.'.!J; ~·UzlUl; 

,. 
,. 

,. 

H ,, 
.o .. 
75 ,, 
81 ,. 
30 ,, 

J{a~•seri Ka:-ııl'nost 

B:ı.krrkriv l\.3.1'.:>t bezi .. .SO " 

SÜMER Bti~f< YERLİ MALLAR PAZAR 

-- ,.. .. ; 
ıSlt.n!lu Lc;v >'l z ın ı.mirli) 

Kom•syonu lanları _ 
5078 lirıı!ı:t a:1b3.l~Jl•k bez o.lmaeaktır. ı::ntcır; 20 : 100 ~0tl; 

tır. P11z1Jrl•!;Jıı e.:siltr.:~ .i :!iJ -5 -910 ç'.lrgamla ı;üııU saat 1,
4 ~ ı 11 

L'' A mırııı•ı salın nırna l:omiJ\ onunda yapılP.CP ktır. TıılıP•e.ı. ft " . ,_, . i •OJl<> " 
rılc ye f$9 lira 70 kuruş kati temlnatıarile belll saatte kot!l S) 913 

* * &jc in 
r.:e~ ıı-te mı•l" ,·, i:;" tı 01~11 176 kalem ecza ve maızemen 1''' 

T be.nede 
c'<siıtm•ıl :;9 .:; (ı'O -;·ı .'lr.ı'ıa ı>11nü saat 14,SO da. 0 P. 

2176 
Jlf3 

ğ1 ratrn nıı ı:t :wmh·,-onıın-ıa yapılacaktır. Tahmin tıedelı {!IZO 
mim~t :J?ti lll'ıı. 40 lmr·1~t.1r. Mikt~rlarr komisyonda görUlÜl'· 

. * * esi :l 
0500 l ra!·k to7. !)eker aJınaca ktır. Pazarlıkla eksiltJ'll ıı.ıııı 

ar§aıııbıı günü rnı:.t 15 d? Toplrnede Levazım Amirliği satın ... 
- nesl 1<0 •" ,·on;,ınlıı :VJP 10.C"~ttır. K:?U tPmin:ıtı 9ı3 liradır. NUmu O-') 

ı·Ulür. !sLek'i!N :n b<?lli ~::ı.ııtte k<Jmlsyona. gelmeleri. (P21) <44 

f •• 

kslıtııı 
Altı bin Ur; ) :iz l.10 ı.ıı ~(.hy kırclrrılocaktır. pazarlıkla c aJtıl 

910 p:ııart.,~i s-ü.a:i s~at 14 Gt: Tophaned·~ Lv. A.mirllğl satın t:rnlş 
yonund·t yapılece.kln. TP.hmtn bedeli dli ~·r.ı& bin yedi yüz ye aoıcs 
!lck~en ıı::?l:iz ı~uru, ilk tPmınatı ~138 lira 74. kuruştur. şıırtıı oıi-'> 
yond3. görü'Ur. tstel<lllerln kanuni \'CRİka!a:ilo belll ıraatte }>O 

mele;·!. ı!lll! - HOi ı 

Türkiye Büyük 
idard 

Millet Meclisi 
amirleri heyetind 

e\' 
1 - Çanka.yc:.da irışa ettırilecek alt1 adet ınenıut 

ş'.l.sı kapalı ;:arf uqulile Pksiltmey~ konulmuştur- beşte 
2 - Eksiltme 31 ı V / l!J40 cuma ~; nü saat on Cll-ıctır 

Millet ~1edisi idar2 amirleri heyeti cdnsmda yapıla r ·· 
:J - Fı>nni ve hıı:ıusi ~arlnamel:?r ile planlar be 

ylik Millet Meclisi dı:ı.ire müdürlüğünden a.lmabil!!· n se 
4 - Tahmin E'·tlilen bedel <Otuz altt bin üç yuı 0 

altmış) kı.:ru~tur. 
5 - :\1u~a.kkat teminat (272:J lira SO) l;uru~tı.tr· 
(Banka teminat mel·tubu olacaktır.) ı.t:ıdıır 
6 - Kapalı zarfları ihale günü saat on dörde. Illiş 1'1 

amirleri heyetine makbuz mukabilinde tevdi cdll 
caktTr. .. 11,.:· 

7 - Talipler 2490 nwnaralı kanunun 2 ve ;-:. '·re"'" •:I 
lerinde ve şartnamede yazılı vesikalan birlikte r:"l r:-ı"f 

("',, f 

~~-~~~~~~~~---~-~~~~~~~~---

1 jeniz Levazım Satınalnıa Komisyonu ı ıi': 
C.J .. 6 

ı - M"v::ut C\'sa! v0 şartnıı.mcsl mucibince hhnıln , 1i U'~ 
1 1,0 ren·' 11 (19277.20) lira ol~n 26000 kilo bl'.'ya.z UstüpU, 26000 ; • ':111 ~ 

60 kilo kai:ıfılt ü-.tUp:l.:;Unfln 4/6/940 tıırlhlne rııstlıya:ı Sslt gil~ıı. p 
. ·onun Ka . rmp'.\~ada bulunıln Denl.z !Avazım Satmalm(l komı!I) 

ck:ılltmC'~I yaprlacaktır. 1~ ~Bat 
2 11'< temin:ı.tı ( 144:5,79) lira olup şartnamesi bcr gt1P 

tinde aJt ıreçen komisyondan bedelsiz nlmabnlr. tı•r:ı:tte 
:J t teklllerln 2490 sayılı kanun:ı!l istediği ,·cs:ı.!l:le ' (.f~ 

komi!ıyon!'I milracaatları, 

* * * di!t1' 
1 - Men·ut c\'s:ıf v~ "artnamesi mucibince tab

0110 ~nııı JO 
~ eoıesı ı:ıı 

(!72JO 50> lirıı cı ... n ı 13> kf'!~m muiıtel1t cins boya rn:ııı sn ptrı 
tarihlnP raıılavan pr.zıırtcı;igUnUsaat15 le Kasımpa.şada vuıuıı ıttır· . . ~~ u 
zım Satm11.lma komlııyonund:ı kap::ı.lı ;zrfla eksıltrnesl ya. un iş ~ 

2 l 'k t:::minatı t3512,20) lira olup şartnamesi her g ıı vıı:ııı.b 
i'nde ve 2:1ô kuruş bedPI mukabillnd~ adı geçen komı.syorıda ıı:ı:ı:ırl" 

d h·ı•nde dar 3 - t~teklllerln 2"90 Fayllt kanunun tar-i!ı::.tı a 1 ' ııne \\" 
.-vr: Z" tel,;lif mC'Lttıpl•n'lr f'll ;:-":; l'ksutrne ~antinccıı blr sıınt c . <• • 

kı'\r koml.syon b'.':k:ınl·~ma m:>kbaz mu~:abi!inde vr,nıeıen· 

* >;: * (3000) 
1 - Tahmin edi!e!1 bde!i (10.800) lira ola.., ~a!Jlb:1 

er:ı.t k.,patlult ş:ıy:ü l:unın§m:n 29/Mayıs/94-0 ça ~ 
~a.at 11 de k:tpJ h 1..a.rfl:ı mü na.kasası yapılacakt~\er giitl le 

2 - f ik te'!linatı (810) lira olup şarlnamesı • 
yon.dan parasız cılarak alınabilir. . tı daJıiliflCl~ 

3 - lr;te!<lilerin 2~ü0 sayılı kanunun tarifa Ili giirt ". 
rim edcrekbri kapalı teklif mektuplrını en geç renan ,1{00'.1

1 

:üten bir ~Kt e\·veline kadar Kasımpaşad~ bU uGB) 
başkanlığm'l ma!{buz mukabilinde vermelerı. (39 

* >l< * 
'.\!. M. \ '. Deniz ~füı1te•:ırlı7·mdan: jII' 

, " krıer • İki ilA dört adet Layter satın a.lrnacaktır. t:ıte 1 

40 
tarill~0 

Layt.:-rlere alt evsaf, şerait ve fiyatlarını 10. n:wran. 9 

hir mekt:ıpla mtiateşarlığımıza. blldlrmelerl. (2510) (43gO) 
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Sahibi buJunduğU yi ettJtll• 
mo'l:lli.ınitt pIAJc&SXIII :ı.rıne}'°"er~ 
dı-tı:ı. seyrüsefer e ü yo1'tll . 

btiJc)'(l (5 
tayi olduğundan \.ı-yol 

esınOC'1 • 

• .. • 
1. - Maddetl içinde he}·nnume ,,eı·rıırHıı ıer11lıul ıııe' t ı 

İ ıas,ı lıapalı 1.art 11sulile mUnBknsaya vaze<l!'mi~lir. 1hal,. 22-{l-9i0 raat 
12 dP. heledl e ela iresin e · ~ ~ .._..,_,.L.-____ _.6...111-...ı__,~,_._-~ 


