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Almanya . ile sulh müzakereleri başladı 
Amerikada intibah 1 ·ııerin rıyase ettiği heyet Fran~~ 

s z murahhaslarını kabul etti 

I 

' Almanlar tarafından verilen emirleri ya 
aynen kabul vegahud reddedecekler 

Sofya ~HusuSi) - Fransa 
Başvekili Mareşal Petaia'in barış 
hakkın.da Alm.anyaya yaptığl ie
timzaç, Bulgar dış siyaseti he
deflerini soldan sağa doğru çe- ' 
virtü. 
~yanın Fra.usadaki ws

keri zaferleri Berlindo ve Roma 
da olduğu gi,bi Sofyada da am. 
dari benimse'YiŞle aJqlanıp kut 
landı. 

Bulgar raeyosu Alman ordu
lannın Parise girerken ve Maji
no hallar1 düello ateşi altında. 
ezilirelerken gramofon pliklan
na alınarak sesleri ve sözlerle 
kumandaları Bulgar milletine 
sık sık dinletti. 

Alman radyosunda zafer neşi
deleri okunurken Bulgarlar bü 
yük bir vecd içinde ayağa kalk
makta ve (Versayla birlikte 
Nöyi de kahrolmalıdır) diye ba-

[Sonu 6 lncl aahlfede] Bulgar Hariciye Na.zırt Popo& 
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mühim zagiat •erdirdi 

r 
U3I yıf<tn n eylDI ayı, Ahrwıeııt Annvur, Ad~rt ve Arlflye havali· 
ı..- rt ytts ca.ıı;ı. ıe • ......... ı ı• .-- tı u r ı 

Nardlt. t.zm t n kartı ulrillerınde ıa.nu.z mili• tqkllltı vucude an;rll· 
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bflUtUne glnderJlm fUr. Orada bı.alunan Y°lbaıı -nık Bey ıa. tanıttılı 
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lif'Or. l!Saklft Nazrr; H .. n Zobuolfunu unf tte k81'fllayer; teY'lltlıfe llatkı· 
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ne terfik edec memurlara, vak• arı .... 1J.911en ....-rm..ını .,eöyNiyor. •·-"'~~.,... 
E .... •Mh .. _.._. ...... ~b• tı..tta ..tlb .. 'Dbu~ ... .._. 
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zı .HA.ZJR.AN rnıı.o 

~" ===A ====?.== Amerikada 

A ınanya ile su,..· mii-1 

zakereleri başladı 

~=.-..-·. =ı ~!_ ~iğler u intibah 
• 

lngiliz hava ııezareti tebliğı re.,._kaMd .. c1.va11ı · 
kanaat b.atkkında. biç şöphe t 

Lomlra., 21 (A.A.) Ha.va ' ~erimis., ~-r Almanya.om rakn>.amıştır. 
nt."roretinden tıebliğ 6dilıuiştir: ı §ımal gacbismdeki aslreri hedef- Şn hald& neden dolayı A.me 

Jere biiyük mikyasd1'. bücumJa1' t..- b-..ı...~ tU-'-ale ~ A 
İngiliz ha.n. kuv~eriıı~ men- . mışi. dır E8sen Frln:tro ..... ~·- m wa.u eum)'Ot' u 

ı:;ub bombardıman ta.ryMeJe.ri ;) ,P a.r • Lu ~!: Dilebilir. Eğer Amerika baflf ' 

şiddet endi 
n · · 1 · 1 ()..terfeld, Hanım ve dnleguav ·~-•:..~- . { saı taraiı 1 ine_! e•hi!ede 1 Fran..:m ı\lur:ıhha.-ıla.n .Bordo c 1 s.-! tarcı fı 1 '"c' nhıfeı:fe] bulunan 10 un~u talyau or<lusu- diiu Amsterdam yakınında Sehl- . . . , w>kt.alaaı. I ~~ bır hWdhnete malik C' 

ta.reke şartlarıntn a.şagıdakı mu- (Mrü~tiller rını. g~e~mege m~t'bur kalmışlar'.• nun ba~ ınühendisidır. Muma- poJ me~·damna bil' hUcum yap - fendeki tre~ iltisak .. n.ydı h91 şüphe yok k1 ~ 
kad.~esini okumu.ştur. j Coıupigne. :11 (A.A. l - D. ~· ve _ırtıf:,.do.l:l~·ısıl~ hava ~edretı ileyh,_ İtaly.an sefoı:i ku:rvetıeri nuşla.rdır. ~ ~~ ~= h== U:: lı:adat' R<>oe:evelt ~ Almat 

Fuhrer ve Alman orduları baş- B. a ;an~ı ı)r ta A\·rııpa saatıle htıı-ııle o~;]<lıgı cllıetle, pılotlar b-.lşmühendıs sıfattfe lspany1 . . . ~ YY !yaya harb ılAn etmiş ft btttt 
kumandanı adına, sizlet"e aşağı- saat ;20 de vel'iyoc: lOk:.:jen cihazlannı kullanmağa harbine iştirak etruistiı'. .. Asfalt pist ö~ ~lmŞ isi dönmem.iştir.' Geoen gece sahil 1~t.lenni Awı:ıpay.a. göndeı 
da.ki. mukaddim~~ bildirmek.le Pührer nrniyctilc, Coınpigne 1 mec~ur k~lmı~lu~ı:,. Kar :ı~tı ~ j ingilider .Eritrt> lluduJıuw !u':° B:nv::~ ~ ~~ıu:. ~:.::::.:: I~ Fakat Am~ efkln ı ·· 
kegbı şel'ef eyleıuu. 'oımanını terkettikten ve General nala11 dolayısıle ıu.;ı t kabılıyetı ~tikr .. .. ~ şimal • . ı mumı~ memleketidir. Orada. ar-

Almanyaya, Amerika Birleşik l Keitel F'ra.nstz murahhaslarıruı ide <:ok fena bulunmakla idi. Ka K h' 21 (AA) - Kh . - rM gormeden d~. bir ~nkel tayy&nlil tlÜŞÜl'm.Üt- cak efkAnrunumiyenin bilyük" 
devletleri reisi Vilson tarafından şartlarını bildirdıkt.en sonra sa- nadiann huz tutma.fıı da, !ng:ifiz t ıı. ,l~~e, b'ldi .

1
. · · . az ~ gece bombanbmau. ta.y- lerdır. ktıvvetıı btr cereyanına mtinıı 

.. tt "ik d letl t 1 ·ı...... .. ı.... a uz k ldıkl oumUAU. ı rı ıyor. F ..... f b/ • ..., • 
verilen ve mu eı. ev e~ a.- at lô.25 de Fransız murahhaslan ıPı~~~ımn ~ r a .. arı Umurnt karagahın bültenine TQnSlZ reSml e zgz ~ek su~.le bu ~ mühiı 
rafından teyid olunan temınata aralarında mUt:ak.ore etnıek üze-j muşkılatları ço"'altmakta ıdı. i il' 8 d d k' <>to- bir karu ittihaz edilebilir. Aml 
itimad etnı~ olan AJrnaıı ordusu, re kendileri ;,.in ha.ı.ırlanmı<l 0 • Fiat fabrikam. :ısık f'işekleri ile ~~za~_n .. ııgmlız .... ub.~n .. ka bı. m _ FRANSIZ SABAH TEBLtGt 81ıt nıdyosile aJmaıı Zl badna , rika efkftnumumiyesi ise hr 

. ahl ""f ..., 'kat'~ b' tt t h' ed'\ · ııze CUZUtQ :Ul, Uyu lt' mu .a. .. ı. ..... 01 (A.A) -- F:raDiiilZ .. ı,,,__.. f-.JJC.ı;.;. 1 11 teşl'inievvel 1918 de sıl an- lan çadıra nakledHruişler ve Bor- ! ı ır sııre e eş ıs ı m1ı,- _ p. k' le k· k b _1• .nuIDA&.., r.1: • - ~ ~tsız ~ ~~: memleketin efkanumumiyesi g . 
il t' Y."dh' t k 1 b' . f'lAk h V;:u.ia ıyet ar a. ar aya aı:m.ın 11__,, ruw al _ h . 

nı bn·ak.nuştJ.. Bu, ne Alınan m -ıa.o hükfimetilf" go"ı-ü.csmtişlerdir. ır. ıu ış ra .a 1 ır m 1 a u la l ·ı· k t- ra....,-osma- man ~ ımnıı Vosgeslmie, g~ bir nna- · bt bodgamdır, kısa görilşfüdtir' 
.. • tin' 1 . 1 · t' 1 'ti .1 t b la.r yapmış rdır. ngı ız uvve ır ~ıı.....ı. •~bHM letinin ne de Alman hukmne ın Saat 18 de yemden vagona dön- su e ge mı~ ır. ngı z pı o u u- . Er' b d d . 1__ raıısız s-.-u. ~ ti .. : Tabba halind&t kıtaa.t.nnn şldde._ rahatı ~k ~vmektedir. Amer 

v uh 1600 t ·...rır d .. .. len ıtre u u unu geçmışs.or. Ah ıo•--'- -L... do"-"• . arru etmemiş oldugu ve m a ·ımöloleı ve Ft.lhrerin mümessili nu . me re tn a a.n gormuş l k tli d'' k +-··tı t"" nan l.ADMI oe.,.,..._ "'" ... j le ~...a..... devam ""Une'_..-..,_ Bir kalılnr k.endilenni deni.zaşın b 
. . . . . ~ ~ . fi!Ak ,ı_ 'dd tı· ol ve uvve nşman ı~ y - F --.:ı CI .......... d 11~ ,, K...:ıuu-. • 

sımların. ezıeı faıkıyetme rag - ordu ba~kunıanduııı General ve m ~. o ut:rece şı e ı - ula h ' 1 işi rd' erriW.IU · ennoot .,....-.. tm a çok defa düşmamu. taamızlarmı .kıt'ıtıda her türlü tecavümen ma 
men Alman kara, deniz ve hava Keitel ile tekrar t~mas etmiye m\lstur ki, pilotun alevin şidde - =an~ teş ~~ ~~ eı;1 .. ek ır~ Rioma kadw ilerlemişlerdir. \ ü.skürlmi' re a.f1ali.i tlt· ' rum bır mevkide görüyorlar , 
kuvvetlerini kat'i mağlubiyete devam eylemişlerdiı Müzakere tinden gözleti kamaşmışllr. Bir tI .

1 
uüda'\rvef 

1 mdı. 1ra ykoate 
1
uv Loirc üzerinde büyük deii~k . , P

1 
'·-"'-;'; :-~~uv ........... ~v.__ bir kQ!tm Avrupalılann gttz. 

· · · bomb rdı · f b 'k ve erı e m ,ıuı e ı me o an . e monauu ......acca-. a~- . . 
ufratmadığı bır harbın sonu ol- d·:;vanı etmektedir. a man tayyaresı, a rı a ht lif .

1 
erl . lik oJmamıştrr. 

1
. gözleri ıçm ateşe atılmak istr 

k b k .. . . bet mu e mevzı ere y eıjmı~ V eslerdeki Aım- akını cır. 
muşlur. Mütarelceyi iınza edec~ Ytlii:t.akereler Devaoı iMİ) OT nl ın l~mdı ~sn~ı stu•;e~·ıne ısa - benziyordu. Bir İngiliz keşif ko- osg oL1..LJ.~ ···- n-: 1 1\-LL--~ dlh IH--~ bil mlyorlar. Her memleketten gel . 
ohm Alınan heyetinin muvasala· Londra, 21 (A.A.) _Fransız er A4Y etmıstır. ekız gayet a- t . . . . . . kıtaatmıız ~~ m1-veme. """.._.._ .... 6er ........ u.n.ta - ıni$ ve henüz kaYJia§tp tek VÜ.Cl 

tı anındaıı itibaren, bu devletler, radyosu spikcd bu akşam yaptı- ğır bomba atıtmıştır. Bu bom - ı ~~r ~~ya~ ~ı.~::r;::!; etmektedir. ~ . M8sa Olennont.: Fttrand l1UJl • 
1 
haline gırememıs türlü .:irlü mı 

~n vermiş oldukları tominat ğl ne§riyalt.a. mütareke için şu balar yangınlar çıkarmıştır. 
1 

üşm tır Pr ka 
1 

FRANSIZ AKŞAM TELİ('d taka..,ında mf!\."Zll çarpı~r oı.- ıuu."lrlerle dolu olan Amerlkad 
la.n ihlal etmeğc ba..~lanm·iardır. anda eereuan eden mü7..akerate I Bu bü}1ik fabrika ınmtaka - kiş~başedmış · --~~~'--rşı.ddea.m.atli~ı ol~ An.k.a.ra, 21 (A..A.) - P'l'aıll muıttnr. Alman kaynağına memmb mü 

·' d d. - l ' " · d en mu.u~ Sl e 
Alman milletinin biltün ı.ztırab- dair kat'! nıalumat veremiyoruz. srn a. ıgcr esısal uzerıne e .. -: .. . [f [ "" f b/ • ""' • 70Dlarca Wl$lil' da vardır. Na: 

. b tl k d d'l . t' T .. 1mu:=ı ve du.şmanın fıraııle netı- Q gan reSml e ıgz ,.., . . .. la.rının baslangıcı bu. vag?nd~ · ı Ni.'ticeyi subufa be>lclemekliği- '~ e. er a.~ ~ 1 m.ı~ ır. . unnm cel~nmistir. İtalyanhı.r tamanrile yooal - :sosya.hz.n~ın beşi.na ko 
dı:r. Bir .millete tnhnul e<lılebıle- mi·• ld.zımdn· Bu hususta. tafsi- şımalınd.e mulum bu demır yolu b' b k. v la k ttalyada. bir mahal, 21 (A. )'We ve kırk kadar tank kf\vbet-- burada da kendısıne pek nrl1Raı 

· · · ' , · te .. b kta İn T t 1 ır as ma U!.'m.1.mış r ve ço • . 
cek tahkir ve tezlıl edicı her şey lal alınabilmesi için t;•bii bir ~au M sını g.ı ız ayya - . t . l rd' A 1 d A.) - 1tsıyan umumi kanıı·" i.· mi~ür. bir zenun bulmuştur. 
maddi ve manevi bütün ıztırab- müddet g·~ınelıJiı-. .AlıYnl öyle- releri m~~ffakiyetle bombardı- :-~ .kv;rmışı:aı 1

.r. da ı: a: a hının 10 numaralı ~: l'.> GflCe }laırsa _ 1\bt.rouh ha.\~ Btn..seruıleyh Anıer.i4 bil.ki 
la.r, bu mahalde doğmuştur. dir ki 1ıa.lkı v:.ınlı;ı haberlerden man etmıştır. b~ı °:: ~ hyan tı ~dan 20-21 lıa:r.ira.n gecesi Bbert ve \b;sü §iddetle boı:n.ba.nlımo. eclil- lm.eti. harbe müdahale gibi cldı 
DO'rt .seue süren knhramru1 bir korumak liı.z;mrlıı-.· Fransız mil- Ce~ovada Ansaldo fabrikaıııı - bırçok b. k t~'fnmk ışder. ld ~~ llalt.."l ~ üsleri yooiden ~ld- nı.iştir. Bu bomba.rdıman mühim. ve esaslı bir adım atmadan evv 

~ • 1 kı U . bomba aş a ırço u e e e b -n-A- . .. tünd' işi mukavenıettcn sonra. yegnne za- leti Bordaux'd ı bulunan kendi nın şıma smı zerıne - . t. det ve isabetle bonıbardımıın ~ hasara ' 'e büyük ya11gmlara S&- li w.ıuı...rıunıumıye us e 
fı, demokrat devlet adamlarınııı hüku~ti tarafmdan vazi'-"etten lar atılmıljtır. 'l'ayya:reler uzak- mılş 1~·1 .• 1 

. . ... k• dihnlştir. heb olmnştur. ~ki Afrikada rnek. onu ha.zırlamak ve kazan 
J 1 tı v d b. 'b' . . tak'b ngı ız erm zayıau. yo oç.Ur. • . t~ .. - -~ı. vadlerine inanmak olmus bulu - haberdar edilecektir. aş gı es~ıa a . 1.n ırını 1 e- . . Keşif tayy~ Alı;deııj.. J:nello hava iis.'iÖrnÜ7.e karşı ya· mn.k zanıretindedır. ~ ~ 

nan bir millete l.arsı verilen söz-, İngiliz ı;ııoıannın Hücumu ! den ~o~ şi<ldeth rnftlA.klu husule Jlabeşi'lta..n .~6 Tı'ablOSfl Hava zin ha.va ve de.uD ösJre.rin1 müte- I pılan neticeH.is bir akın ~ I dokuz aydan beri bu hazırlan 
ler ve yeminlcı·den dönlilmüş - Londra, 21 (A.A.) - Hava. gelmı~t.ırş. . . Hue\unlan . . madi blı nar.aret altında bulwı -ıda iki inı,'1& ~-yar~ düşiiriiJ- ha.reke~ne ~d oluyoruz. Bt 
tür. ne~retinin bir tt=>bliğiade filoya lngılız tayya.relermın İtalya • Kahırc 21 .<A.A'.)v.-: ~g.ılız dunnaktadırlal'. müşüir. nun günden güne kuvvet buld• 

3 eylUl 1939 du. büyiik harbin menstıb deniz tayyareleri tara- ın~~ sair noktala.nndn yaptıklan ıı:~:a Ne:aretı terlı.gmm bıld~r - Şhnalf A:frikada ~ lw.du _ Düşm!'a.n nrilli t.ovrakJa.run:s ö- ğunu ve ı:;ürat ke.s~~. gö• 
ba~langıcından 25 sene sonra. fından calai~ deki düşman top- hucumlard.a, bırçok yangınlar dtgme. ~· H~b~ı~tanda Dire-- donda lıa.reldta ~-am edilmeık- j:t.erlne yaı.tığı akmlan geni~ mlk· :mek Avrupanın ve butün dünyı 
İngiltere ve Fransrı, hicb1r seheb cu mevzileıine nıuvaffakiyetli c;ıkarı1!11ı~ .:~. Se~tssangiovanm dawa üze~e. ıkı h~cum yapıl - tedJ.r. Bu b.u-eki.t sevkuloeyş u- tanla uaıtmııshr. Niperia oka.- nııı selimet .v~. emn.iY_eti. bak 
olma.dan. Almunyaya. yeniden hiicuınlaı· yıı.p1ldığ1 bildirilmek- \d~ kfım buyuk .btr ~y~a~ ~aAb· ~ıştır. ~r şı~difer gacı v,.e ha'Whl. inhisıv etmekte olmasuıa. nnda kırlHZ'a bir t~k bomba. düş- mmd.an çok üımd vencı bır al 
harb ilan C'ttilcr. t ı· . rık~ında pek sıddetlı bır ınfila.k bır fabrikaya anı isabet .kaydc-~ ..ın .......... - ondan fazla tüy 

1 
mn...:tür mettır. 

ec u. • . . . Ha da d ·-..-~- ~·- • ,.... 
Şim<lii m leyi silahlar hal- Fra.nMz Hüktimett Bordf'~ husule gelmıştlr. dılntiştir. va mey nma. a A / "" f b/ • .., • Amerika Hariciye Na.zır.ı Co 

lettt. Fra.usn., mağtfıb oldu. Fran l'o.rk~tıuedi Turinde pek mühim bir fa bri- hüewn ~erek yangın ?k~l • m Q n re S nl l e l g l del Httllün sözleri şimdiye kadv 
sız httkiimeti, bfr mit a~e içiu Lon<lra , 2l lA.A.) _ Fransız ka ol~ Caponi fabrikası da m.u- ~tır. ~t~ tayyarelennıız l\a- Flihreriıı umumi ka.nu-gihı. Schletslad'ın ve Colma.r'tn alın • o derece mühim bir devlet ad~n 
Ahn!'ın .Ş.'lrtwmun l>1ld'ril~e3ini hükumetinin Bordeauxyı wrket· v~f~kıyetle. bombardıman. edi~ ıler~e _donnıtiştUr. 21 (A.A..) - Aıunan ordulan maS1 ile ve ayni zamanda Bour · tarafındruı ortaya a~ mtit: 
Alman l '· inden ri9a etti. tiği resmen tekzib edllmektedir. ı m:ı~tır. Seftiponente .de k~~n b~r Bır. Italyan .~ınbar:tıman tay- ba§kwnaııdaalığınm U,bli~ıi: gogne kapılannın açıamasıile ne- lenlann e~ ~"Uvve.tlil~ .. , 
Bu ı:ıartlarm b' d' ilm~ i iı;:in ta· Hir Ff"Mtsız <koorali İsvicrey4t b~h~ teY.gfilia, An~1 da kam hır yar~ .. g~rb çölündekı ~~Uanm~: Kıtıaıanmızm. Normandle'yi., ticelenen ~~rda., ka.ı'O.da- en şidd.ethl~ı~nde~ir. ~~u J 
nM Compiegne onn nı seçildi İltica F..'iti dokumhaned~ a?'11~ suretle bom- za du~uru~.mtış ve altı kl§lden ~n Bretagne'yi ve Laire mansahı ile ki hedeflere karşı hareket.e ge _ ~a ~ar~ye N~rı ~uttef~ 
ise, bu, Fransa iç.in tarihinin şe- Londı a. 21 (A.A.) _ Gazete- bardıma.n edilmıştir'. . i' • r~k>.teb murett:eba.~ .esir edilmış- Bhoae vadiBi arasmdaki mmta _ çen tayyare dafi b&iaeyalan lerin maglfı_b~yeti neticeemde b.ı 
retli bir sayfasım te~kil etmi • terin biWirdiğinc göre Fransız Bir İtalyan Generah (sır .Edildi tır. Ta.yyarelerim.ızm dUn geoe kayı işgal h.aft.ıketleri, metodik gnıpla.rı, orduya mükemmel yar- t~ dU~ya. ~çın hasıl olacak m~ 
yen, Alman milleti için de bütün Generali d'Arman de Pouydra Londra, 2~ (A'.~.) - Lıbyada 'l'rab{.~sg~rbde Eı_guebi ~e ~la - surette inkl'8l etnıekimir. drm etnıl~tir. Muharebe tayyare· h.ış .~azıyeti açılo;a anlamış gö 
zamanların en bü~'1.ik zilleti gibi g~im tsviçt'e hududunu ge<;miş w vukubu~ .bır musadc~ esna • dem uzen:ıe tam ısab~ .hücum Bourgogoıe.da ilerlQ·en seri lerindoo ve Pike bombardıman riinuyor v~ 8:1'1atıyor. 
telakki oluoan bir hatıranın, interne edilmiştir. sında t~lı~ kuvvcll~, ~talyan l~r yaptıgı kayd~lml§~ı·. ~U- kı~ Lyon'o f'le g~ ta.yyarelerindea mül't'Jkkcb grup- Almanya. ıle.1tal~"8.run Fran 
haksızlığı. ta.~ir edici ~ir ad~l~l General o• Amıan de Pauydra· g~~e:ah B. I:a.stue<;t yı ~ et - t~ !Jıyyareler-imif: u ·!erme döo.· lerdtr. Glen cl-vannda Now,y'de. l lar . 20 Ha.zlraaıda, R-0rhelle açmk .. saya kabul ettirm.ege ktt!kışacu 
ha.rek'eti ıie ılelebed ;·nlmek 1 ;ın1 gaim kolordu kumandanı ve mıştir. Mezkur general, Lıbya.da nıüşle.rdir. kıt.ulanma, y.ePY"frl 100 tank al- hmıu1a '\10 Girrende nıansabmda 18:1 sulh ~~ıu:1· Ame~ ~ 
yapılmıştır. Strazburgun eski askeri valisi - mı..ı.fardır. V>Qnurlua. hiieum. etnıişler ve k&rıumuımyesmm t.ereddüdlern · · D h. · k·ı· · "V -:ı- den b" .. k b' kıs daha. Frn.nsa., bır lek Set'J lrnnlı çar- idi. Umumi harbde Alp a.ycıları- a ı ye ve ı ının Lorratno•de V8 A.hıoo&'da, Al - 10 bin toııilat.okık bir naklive ue- uyu ır nuru ıza 
pışı:nal:ırda kahramanca muka- na kumanda etmekte idi. } IDft.l1 kıt.alan, cJtişnaıno baZI DOk· misi ile dört bi.u tonilftfuluk bir lıe~ hfam:t ed~ktir. ~~sa i 
vem.etten sonra, mağlı1b olmuş Fra.ruı.ada Harb V&Zi~lti 1alanııda. ~ddetle mukavmıet et· muavin bam gemisini batmnJ:r ~gilterenm ~ımi bı: ı~he 
ve yılnlmı§lır. Almanya. n:ıüta - Londra. zı (A.A. 1 _ Fransız t e b t tiği Magtnot ha:Umm bazı kısmr laMır. ıçın~ m~~nıy~.t ve msa.nıye 
reke şa.rtlarına. veya. ~üzakere- Harbiye Nezareti sözcüsü bu . gaze emıze eyana ı lanın temble~ deıvam er - 21 UaziraD ~o.esi, ingUi:ı. by- prens1p~enru mudafaada ha: f< 
lerb:ıe. bu derece şecı hır hasma gün aşağıdaki beyanatta bulun- lemektedlr. )"M'eleri. ~ali ,.e garbi Alman· da.kAMı~~1 göze alma~ de\a.n. 
kaw tahkir edici bir mahiyet muştur: [Baı tarafı 1 inci •hlfedel ı usulUnü ilga etmektil'. Malüm ol- Şimali Lonaine'de, ~- ya Ü7.erinde müt.eaddld ~şiar lan, ~ay~. bu Amerika. eflu 
vermek niyetinde değildir. Alman motod:ı1e fırkalan Lyon Vekil kendisini zi)'3ret eden duğu iizeıoe bek~ler para olarak !DIŞ olan .Fraasıa kıt.alanmıı lJıa.. yapara.k ~yri askeri hedeflere num.umıyesıru muhakkak sure 

Alman talPbleri şu hedefi güd- cenubunda ileri h.ıı.reketleriııe d&- bir muharririmize ~anatt.a. bu- şim~ kadar kendi mıntakası ldy~. kıtalaı-mım.n Jıüeem.bn bombalar a.troa.lrta. tkwam et _ te tama~en cezbedec~ ve har 
mektedir: vam etmektedirler. lunarak demiştir kı: dahilinde her evden bir mlkdar ne~de bir k8ıf} ~)!& 8\f· mi.şlerdir. Maddi ha&a.r pek a.t:(}lr. faci~t hır an evvel hıtama ere 

:1 - Mtroadelenin yeniden baş- Magiııol hattındaki kıtaat ce- "- lstanbula bit· kaç gün kıd- para topluyol"du. Biz yeni kanwı. n~. Fakat bir ~'Ok sh'il öhnü.~tü.r. oo.ktir. .. • . 
lamasmıı. mani olmak, nuba doğru geri çekilmektedir. mak ve Vekaleti alakadar eden la her Şf".hri bütUn addediy-0rm. V~esleriD garb kıHluında, Dii.11, tlü~ma.u, attı tari'a.re kay ffuı;&)'l• Cahid YALÇIN 

2 - lngiltere larafından ken- Brelı1gne'de Alm:ınlar Nantese bazı meseleler ha.kkında temaes • Bekçilere verilecek pan.1arı em.- münfeıri'd dtijma.n gnıpları t>.J.kiF.1-- betınL-,t.ir. Bunbı.rdan dördü bava • • 
disine. t.:ıhmil edilen ha,rbin de • yaklo şım~lardır.. hırda buhınm~k .. lir:n:. geldim. lak vergısine bağu bir kesrl mun- tırılml~tlr. Bu g.ru.plar, hi.Ja mu- d.~. b~~8?.abn_ tara.fmda.n dü • Memleketımızda 
vamı ıçın Almanyaya tam em- Yeniden te~kilatlandınlan Ju- Çarşamba gimu Buyuk Millet zam olarak tahakkuk ve hususi daf'fta. etmektedir. VosgM•wde, ·umJmut-für. İki Alnıau 1.a.yya -ı . ~ 
niyeti vermek, . ra \'e Alplcrdcki Franı:nı ordu . Meclisinin b~ ~.oplanbsı oldu- idareler tarafmdıuı tahsil ettire- umumi ha.rbde şlddclti çar~ - resi kayıbtır. hır kagıt stoku 

3 - Esa~ını Alman devletıne la.rı Alınan ileri hareket.ini Lyon ğundan salı gıınu akf1Unn bura • ceğia. Eml8k sahibinin. bu bu - malan. sahne olan Harimanu~ Denizala kunfltlerinıiz, birisi • 
ce~i.rl~ yap~lan lıaksızlı~la~ın ta- cenubunda dıminrmu~laı hatla dan ayrılacağııo. Me~lisin bu top- susda mti13t~e rücu hakkı ola- we~r Kari ellnü7AJ g'4'1(.'m~Jr. Royal Mail'e aid 11 hin t-0nDato- vPcuda getirııecel 
mr"nı teşkJl edecek yem bır sul- AJman kıtaat mı rkale mecbur lanlısma c·ıkarm~ıga çalıştığı 1 cakbr. Hava ku""'etlemni-7. 20 ha.7.1 • lıık bir va.pul' olmak ii7.A:'re dört lJ 
hiin t~iı:ri. için Ithumlu iptida! etmişlerdir. mız bazı ıniihi~n ka~t'.nlar va:dır: Bekçıler cskirlen . ?lduğu gibi randa, düSmanm rl~ yoıllanna l~•!tl": ~":'- 1-,"'t'.Jıü!V~ torpille- .A.nkaı·a. 21 (Hlli3w;i Muhabir 
Ş?.rtlaıı kurmak. Bunlardan bırı Dahılıye Vekaleti tamamen polis teşkılatına mer • lıücunımnua dM•am etmlıltlr. Pa dıldt•rıoi bıtdırmektoorr. mizden> - HarJcten ka;ıd ith~ 

Bu mukaddimenin kua.atini Japonyada yeni bir teşkilat kanunudur. Kanun bütce but olacaktır. Hcl' vilayetin muh- lu.t.ima.t ormam önüud~ Pikt• .l:ı~inot hattının zırhlı Ye be · etmek stu·etile memlekette b. 
miiteakib FUhrer, ''Deustclıland l lencümenindedir. Yeni kanunla taç oldPğll bekçi miktarı ve bek- bomlııa.rd.iınal\ ta.yyarek•rimf"i'., lQ:ıhı iı:,tilıkamları uasından ~e- stok ya.pnıak ve bu stoktan roa. 
Über Alles,. na~_eleri arasında hareket başlıyor Vekalete 4.00 bin leirahk tahsi - çilere ve;ileook maaş vilayet ida- Magiııot hat.tının bir .seri Wih- dil.lt'rin a\'liınasmda, piyade ~ buata ve dığer ibtı.yaçlara tev 
vagonu terketmıştır. . c Baı taı .ıfı 1 ine• sah·t·fede) I s~t \~eril~~edir. Bu para ve - re heyetleri tarafından tesbit o- kamını hvb harici bınkıın~ ve L-.tihkiuxı kan·etlerim.b., metin ~tta buhı.tı...'11:;.k ü~e lfoyc~i ve 
Alnı.an Şartlan Ya Aynen Kabul Tokıo, 21 (A.A.) - Muı:.l(:m ·ı]{filotın kuc;Uk memurlarının ter· lunacaktır. K"nun bek<;iler için bu su.retle bunwla hab\ mfütafaa-- l>ir tl.iişnıa.n.a klU"ı'.'ı bü:~iik ~ kile kararıle ayrılan 300 bın l 

Veya Reddedilecek 
1 
ı~~e na1~r1 general Koiso, bu - fihine sarfolUllacaktır. Teı·~i asgari 10 azami 50 H:ra maa.ş ka· 1 da buluua.n dü~ın bll mu.lm- g~t•ırmi.,,-.rdir. ıstJld~l, bu Al • r~k sermaye ve bu i~n ~d~iı 

Londr.ı., 21 (A.A.) - Alman
1
gun, ~a~me. ~oplantıı;ın~a'. Fran~ mevzuu bahsolan m~murl~r.nu ~bul ebnelltedir. VOOletini kmna.,...;,,, )Bnlmı (\,trui~ · mau lut31anJnu ıı;a.Dlll<l ~'1ir ede ~ıraat Bankasına t.evdı ed.'ll41 

feraitıni tebliğ edildikleri gibi sız Hmdı Çıııısi meselesının halli fus memurları; tahrmLt katıbleı·ı latanbulun ahşab semtleri için tir. A.18aı<ıe>da, St.i'ıtt•h.cr~ ·nn, (l(:.kttr. tir. 

aynen kabul veya reddetm&leri için> artık J~po~y~mn kuwet is- ve vilayetlerde çalışan yazıcılar- husuada henüz b~rlanm~ bir 1 • • Dahilişede bazı tayinle 
.l<'ransız murahhaslarmdan rica tim~l .etmesi. mı ~un geleceği clıl'. Bunla~n m~anna ~a~ıla. ' tetkikat yapıyoruz. Faka.t bu Rumanyadakı sıyasf grublar hır Ankara. 21 tHwus.i Muhabir 
edildiO.i öğrenilmiştir. _ Rl-lf•ter sualim, kenru kencııne sormak • cak zam nu5beti derncelenn.ı 1· 3 kanun layihası yoktur. de.u) __ ~.a t~vkıf evlerj umth 

müerln Verdiği Emirler ta olduğunu beyan etaıifjtiı'. 1 rusbetiııde arttırmak şeklinde 1 
• part"ı halı.nde b"ırleşı"yor'f ar üd" -l'"ğiin. Anka Ağ • 

Fühı~riıı uınumi karargahı, 21 Hollanda Hintlisi.anı rnl'sele- 1 olacaktır. Nahiye ~~dürleri ka· Alman . etnık gru~u . 1 :isi\~ G~görenı~yin ~~~. 
(A..A.) _ D. N. B. ajansı bileli- sine genneıe, Staluquo'nun r.au-ınunun hud~du har~ın~e 'otr-.;ı.kıl- mUme.sattler~ Telekıye Bükı'l:ş, 21 (A.A.J -- Ruın.an· rııı 8ı;w-.t 21 ile rad.yu ile milleı.te miştir. Üçi.incü Umumi 'Mi.ifet . 
riyor: . i hafazası poliLikMına riayet edil- nı:ıştır. ~~um ~l~~gu uzeıe ~a - bir şıklyel muhttraaı yadaki bütün siya.si gruplar. :lmı.I 1 b..\y~ııatta lmJu.n~u::akuz. Mütte- tişlik emniyet. müşavir· muavir 

Compigoe hadb:ıelerinden son- mediği ta.kdirde, Japonyanm bu- hiye mudürlen ıçm bu şekılde verdiler Karolün yüksek id.1;1,~ v<>, D•üi.- hit parunin teşkili.'li b>kiiren ka- Kemal Trakya Umumi 1*föfet~ 
ra Fülın.••r a~ağıdaki emirleri rada eh. .ica.bul.9. g~:,e tec~bi:ler bir .kanun !a~ı~şt.ı: .Bu kall.un Bu.dape.ş~, 21 (A.A.) - D. N. tehid parti, namı altında birierı - r~t'll<t_:nıc Lu akşam neşı·~ilm~. - Ilği asayiş mü.~avit· mua.vinliğin 
V('t"miştir: a.lm.8:81 lMmı g·eldıg·ıni bıldır - n~ıye müdürle~ ıçm 35 lıra B. a.}anst bildirıyor; . mişlerdir. . ı~~·· ~''ra.:n.ame memleket~ bü: tay1n ed.ilm.i~tir. 

1 - Tu·ihi vaguıı, haura taş1 miştır. asli maaş derecesıne kadar yilk· 19 Hazıranda. paı·lanıenLo Al- Bu mün~l~tle k"l'tıl Kııl'ol ya Luu s1yası unsur!arım yenı plU."ti N M . Al 
ve g ul zafer abide...U. Berline na.k- ıcMiruıcito Sakow·aclıi,. partisi selmek imkanını veriyordu. iman etnik grupu mümessilleri, 1 __ • elnı.f'ında topl.ila.caktır. uman ~nemed ncıo- ' 
ledilf'cektir. namına söz söyliyen mal.iye nazı- Ayni zamanda. bekçilerin vazi- RıchLag aaasmdım Mu<'hl ve tevdi etmiştir. MHli rönesanti cihanıu ilti . şehnmiz 8 

2 lki trenin hatıra plakları- rı, Hollanda Hindistanı ve Fran yetiJli ıslah etmek ~ de ayrı· Facob Bardi, etnik g·ruplan mü- Başvekil, muhtıranUJ ihtimam- lınk ebno:.~ olan eski demir rau Anka.ra. :!1 (Hu.ı;ıusi Muhabir 
nın Lu!u n<luğu yerler t.ahrib e-I sız, Hiu-di Çiniai meseleleri bak- ca bir kanun ha..:ıırla.dtlc. Ka.nwı diriyeti namına başvekil B. T&- la tetkik edileceğini "\l'IC iC6b edi-ı hafı..clM' tıaqkilfitı ve nıi!Ji köylü ıdeo• - liıU'iciye Veka.ıeti müstt 
ıUleeektir. · kında. hUkfl.nıetin .icabeden ted - dahiliye encünıen.inden çı~ 1 

lekiye na.ıfü·, Pataky hazır bu - ı yoroo ya.km.da !Jİkiy~tıere bir ı· partisi asaları bu suretle yeni .şan Ba.y .Nmnau Menenıencioğı 
1 - Mareşal Foch ~bidesi oı<bir~ri- ıUmuuu beklediğini IÖJ - tır. Kan~wı .e~ kaı·e.~eristik ta- J~?uğ'U h.al~ .A~~ grupuuunlç::u·e buhlnact.ğı ooval>lat vwmiş- millt pM'ti.ye ıPnniQ bü.hınl;\ca;k-ı~ aksaw. İ.:ı..ı:ı.D.bula gıtn~~ üzer 

duğu gibi muhafa.,,ıı edı't><"ehilr. lenı,i.ştir. rafı bek<;ılçr ~ euı mabalele , §Jkııy-etl~nnı havı bk nmhtu'• ı tir· 1 lıt.rülr. Anlı:arıt.du ~ ~r. 
1 ' 
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latn aıisiklopedisi M:htceme fcoridorlarmda... Yurdda Sabah 
..... betil Ôlu soyucusu (K .... ) "Adam kasabl 
munase e neler anlabyor? Adanarnn meşhur 1.androsu ;; 

"618aUn swdlr .An duran •urah kwfl'M 9fk'tt. Ll .. /t:; td 
Yavrusunu tutub •OJtlft tti1- ana tefkatile evvela seneye maııa.uım Oı U 

1511111 an&ildopedts.lnl vUcude elbisesini çıkardnn. Bir de ne bakayım? Par- ~ '!:...., - Mn• - ... 'We ..... •• 
1 en 1 

• maOında bir de elmas ~Ok JGk MU? Llkin mttteaddid J11ae\eri -61diirmekle yerinden~-- Satmeıd.1l 
tefirnıetlte mak&adları .,..-mak ,ı~, yüzük ttk.m.-,-du... =~ ,.::.:l,, ~ ::tı u:;:;::~u;: 

~ ...... Mlkl I hNW xxxs ::xx 1 uıpn c "'] itibara almadılar. Bır de badi - .. hasmı t:aşnnağ& li,.ut _...._ 'llPl...ıtak ... 4lSrt. itln sonra 
P.llik~\tJ h~4'lü Y•MH t11.b tahkik ve rlvayetleri tenkid YAZ,'!',N:. wT.ft/:çAT SUll/ER b.til eder, Adana ....... kıyafet~ ~le• 
~ IEf#'REF eols ıawnısunda on1aım öıçtUerile bi- .Meşhur sım\lara, ,.wece an - iliz pbi kolay bir il d.dir. mv .. teıneamee 2> .... a ay ıo .- myareıçı .llfaayte ıatar.tıan~ 

... ,,_.. • jw. ~ _ _ alın ölçftlerimiz arasında mild • slklopecli sahifel,eriııde raştıan - veli her milletin 8lttlerbıin me. ağır _,_ maJ*'1m eırltbit*. ~ yol(Jam8'a cltmil ve a 
~- WUfj la!MWın4- IMı'Jtf&. _ D _ iliş farlr wııdlr. Awupa:lllar bt!' ınaz. Zamanın Ya§lJU a;vle ''mel arlara nasıl g&nftldqthrli bll- o.fere: ~.mdeıı ~ Olthn ~ 
~ ~ ~ xııı~ vqa ~ancı, h'4U' adUQ\,n., yardır ki buulaı' inek. öğıemnek llmndır. Mesell .. _ ..... ..,.. • ..e ptan zavallı kadm1 telp:aı- 9 
Qv~ "''.... w .-ı M · dikkattir, ta: feNhıe etti1del't lleei:feli w ~. h&fuul kuv ar&BU)cJa ~ be@ Qll dakika- lalim mezarlanndan bir kefen 8 &'J lO g8D hapia ,.._ • .-.. ,.tnden blçakJamJlt;lr. 

• iN ~ aM\JrJq;wdisqıi es.-~ Hm~-.. :vetli _,.. bwwWa otan""& lık bir bısQibal iu&aıllda lıiqiik aoymak i~ kelleyi tehlikeye coksin., denikliği ,.man (lafa-, ea.t~ 1980 J4qMla da ~ 
14tag ~ ,g diler? .zatından ya._.. esm.ır elela. mome llMar et==\yet -.. •• bir avJı ve huuya.ndnv. koymak bii' f8Jda temin etmez. ruhunda~ set-ı ...-.,ıe ıbh- cinayette yine ptresl pi&· 

. ac:1esi ~ ış Jııd '8I'V1 ~ar.lıilda A.vru.. ıer. OnJu.ın <h iyet ..... :aurac;Ja istitrad kalliliDderı ıu- Fakat bir katolik aman öyle de- senıcJe1emiltir. 8-gi UıQJPUI, bl- --~ne :bayat arJmdaşl;alJ. 
t IWjıaqa> ıaa-~ $ltidafii, l>& ~~ Gi1~iQi ~ meWe .ri nokta, bir nııi tanm Hian ri- na ai)demek isterim: Meehur jildir. YUdği1 ile, elbisesi ile, tllıl habnu '* .... ®lalan• ,-.pan J\neyı de t4h8n.ea ne top-
~ ~ bir ı. lle~e te!JıUile bQ§l~dı. Çoğa • ~JC. cılunu ••mn lraıdi dU deyince bebeıııebal Wmdıe, felae- hattt biraz da param ile g&nti- vılcmhr lratilia t.itl*tiğlıııi gfJB • 1'ta aeımteti· 
~ .t.liııı lan gaı:bli möştqrikl~ htıkft • §ilalcl Bline u,......... fttıe tıRı ~. edebişatta ,oilrde, mıHdki-ılilr· Hiçbir fJeY bulamasan elbise- terifmdu. Bir blnltı Jnalincle «» 1928 sen~ yapqtı 1Dı: c;ina-

bb\ln&lc ıiatedpia ölWılNI' D* metlerınin teşvildle ua.rk llsanla- tesirler albada yw ,._ •• 4e, ıeaiıııde bir 19bret ~bi &it-$. adama gft7Jel bir U;yfettlrir, daJdanDıdan dliküldli: J:ette arkadaşı .Mlldetl ~ 
~ · rmek jgsn n.nı öfrenecek mektebler, prk ı.palı m•awtrııertu ~ Ja ~· Sanatuıda :uıa - .rakı nuısaamı stbıler. ~.. Adalet. .. ,, JreJtmehrit oğlu Osmanı kazma fl&ltiyle iD,l&-

f kitab!armı eam1 ktltttbhaneler te- reme karşı hücumlaııdıa Whma - 1ıiı' bir bmu da Jnmlar kadar -Ne ise ~ geleltm. ıdamdan kurbddupmuı ll8Via - te inlete aldth:u,ıöetil. ~ bu 
11itQ«> e ~er.iıı la- aisine koyuldular, Asya cemiyet- rak ._ Mlllıd aeei~ ta- merakla tU.1b edilecek ilbsiye.t- Oltmtııı gömilld9ğil mezara iyice elni ifa4ie ~ suçlanmn cezalarını ~ • 

6U w ~ diin~ m.eg · vac..ıe gut.iaıdilıel-, ..n ...,.., arus ile kanleıin ~ MI' lfırdir. ltfqıbılr demek blr JÖ ret dikkat ettim. Gece ne bdar b- 4Qımenıp LaD4raeu .ıbtil Ca- nbı kanetti dtttrarları anupnda, 
~ı_,.,.., ~ ~ rini •llet&wl• ve ba __._.takım şüpheler tevlid etmelrıtep.ltlllh.ibi ~aba ya feleğin ,&ad- ı:aııhkta geJeem Jhıe ehemmiyeti fer, .a.u- HaseM•le, dijar' gekmiş bulunan haY'lud, earar 

~ M. Euad Xöp-~ .,,.....,...... alııin mtiPereJr rırtanchr. rine ~ yahııd da kötil ar- yok. .. Mezar aoyucuhJlw bir adı Puhller •-m Sn,-* ka~ da ttir ~ 
Jelli ~ ~ (J&. Bu vazıyet, ls1im bakJcm4a Dijer tan.ftan, t.Uilll taele - tacı.,, feri& m1aa1 yilzQDdoı çe. .bususi,etf de gündözden _peyle- kö)..._ aNnan ~ Süley.. eeza ~-
~ mukaO.. pzı yazan birc}ok m.uh8"riJııerin rinde doğrudan doğnıJI& Bıristi- miyet.il>. baricklde ~ uıec digm mezan, gece karanh~da man ~. Nifua& 8fB do- 'r-.t ~ 
~""· ı.w 28) · •r: tişmesine ve 1,Jir llaJ)t ee-. - pöği nepe. 18111arı ~erler bur bJ.mıı bu JiillJrija ln4WJlam güdOk çekmeden bulmütır. tuıalD ....._ tMIMnad·n kıq - Adaıia.da hastabakacük 
~ db>,i n t.ıim dünpuı rin ~ ~ oltiu. .o :kadar sın,_.. DMlla.i,e l'li - "feQa eöhlet,, deyq, ~ --vasiyeti llyıkile tesbit ettik- dedOmilUr. :k.wWul 

da k Gaı-b Bu muharrirlel" arasında ar.alt- men ~lediWlri IYU,.W elde , Vahkelne Jroridor:l&nnda, yine ten, plim çi2ıctikten m, mezar SQD cinayetini 1989 7ıh tuba- Aıdaua EB-s'h*4ıın 4 
1111U11.,..:ZA ca bilıaiYoGler .enaJm .,Uiye.)'e edemeyince ...... ta 1 w aı JPe§kwiardan biı ;,ıi De -. httan ~ çıkarken ne gö - buda .6•tı.wnm QJmalda köııla- Ari lıMtt.._, 1ift14;#'_,,,"• :-""; 

~--~~ de- u.1*ali ota'McJJ~lanııdalL, .ancak-~- Büyük. miaycmer ~ • ~ kal'Wa.ı .eıiki bir reylm. Ayni tantana ile diğer bir :rxııe l>ulunan ~= lıu.taba • 
. ~~ı.ır. Bir~ yaalarıııd.aıı ve ter- konpeleriade V«dikleri Jaar.ar.. dost, tyi ldr avilıa. vefa.kir tür cmue daha geJmtyor mu! dört gtııı ml1ranmel ..ettıe el- kıeM.er bnu. • 'b....., 
~ ..... .,, • riDden müstefid old\ık1& - lar ~lJıCibio• ~ .blıweke • abbab gıöi görtıetıyoruz.. bu dol- ·~ Şl!ktlr ADa1ıa, kumıet ftf - 1endirdi. l'alr.et paıslar da WW. Arj.f ~ -~- ,.._ 

. ..-ww°'aeu.a ~~~~· Dıaınııdau ~ llMPW ~ ti terkettiler. Maksadlarmı, .. - tum NebPaa, yani "~ aoyu- Jeştı, 8eyip onun da peŞine ta - Arluıdat ile apacı 1mmruaa _.. kaJarı Baya Uit ~ U..8'1 
jl v.e nalQ.s ~ ~~ m&liW&ta, kc· diııai,Jeeek ~ ~ ~ cu,, . Ne soiuk bir sanat d&- .kıldlm. Onun mearmı da teslltt bl dttgünilyor, bUfl*'imiae bllb - bay.u. ~ 4- -....W _. .. 

'8,rilli ~ 4ijor di temaııülleriae. .kerıdi <tiiiüu<»- 1.'0t.ılM!je 1-:lla*•· .B'.z .tamf - jl1 ml! Halbuki o, soydııfu me- ettim. Tam orada iken al bir~ ,arduk. O! mıektedider. i{UQ. AdıMla ~ 
arıU"8!1, ıııai18•Jama Lı.ıia • ~ cQN Ü' .tekil ~ lıllallım WJ\MJ ... -bin - w-lardan ta.11, lezzeti damağmda çlaıcttstl daha.. o da öyle... -- K... 4edL Gel .,...Ltiiııl mıe- lanmn ~ 8ı&k881DJ görmle • 
~ ~ çük -.. a.ret kaldı. Jall1 millilerini sarsmak JciB.-.. bir ac g6dll gfbl baha&- f>Cme keyfime ... Hemen gidip zaritjım. lıir bN düa. glwltm tt1r 

'881... •ı.tıan .. AaOca JWepler m aen:ıa lra ... vali idJilMt;,e ve ıüiareleri9 W ctı,or: 1mta vkadaflardan birisini bul- IWki )imi Wr __. ........ • 
~~ ııillaı:et .t.uim dar Jıatiya.t v.e ~UD& ~ • ~- ar Waf\8D. - Dinle, dedi. lllaksad mit dum. Zira lla. mea.Tlaıda bekçi - Ha,ıdl.. dedim. AAM:• ............. 

...... kavv.etli tı.t.adl ııek, ı.ı:sa.t ~ B.VWia • da, aloUanmt11 ı.ı .. r •JJll tir · defil mi! fite ana gtl- hulmıdafu ictn behemehal, bir Bıına ,.a Nn& Glıılak. &- ' _ &MIWJ ~· . . · 
•--•ıeı.:1ıe ~ lP1ıQlt JAm ı.Jdsıpda ~ ._. Af1anm lNlV •Dl• .ı.ellil .ı 1tir macera... IJftmem Llttn gör.el il.oymak prttır. ee ....,.. a ~ gBai «» -*-1 CBr•nlt -~ı ı r 

yi emleketlerinin mU§t.eri- ağylemekten geri durmad&llır. dfıı Jliolam itla .W.. -1ele . mezarbf.mı ~ mil? Ne ise rece oklu. :a,ttti. gece varın ~ çıkmak isteyhıGe dıe zeı1Drti gm'Jar, ı..t; 4111'Slriti, 

~·--· ~- l9 llıll· MeaelA Alman Alimlerinden pıp-- rindeki tet.ebbtllerini ileri göttir- lıfahatalmmn JGz8ne taacell>- JVISUll da geçti. Biz -de mezar.. ft7 - Nlf'.andJm AW" • Jllilgıla :hrtrl • k --... 
ua.a aiAıci ~du Dat- a.ör Sa.cha.11 ........ l>üylk .,... 'lu ili sr• --.t neti- le baktnn. b.ğm &nfine geld!k. O bana mrb- diye naUmt _. atıverdim. aç+etdl ır. Blı ..._ •iH• ...._,. 

l&ı laaııliııiıae .ı. iktisu ~ ~ oeata4e l.ıa,n ~ - Ne mün11111ebat, IAttıı llleMf' m, ben de cna etimi ~ dlı- Meilr ..._ -..... ka • ' l ,._~diş ..-.. -.. 
Wldkı.lıniP ~t'Mı• ~e..~ haditillln ~ Sill11U ~ ~ 19 ile ne alAlı:am ~!. 1bdbe~ Btratı &özet cJı t •'*ta •·· EDıanııa-. at bmrıl ıı .. ~• 

elm\ll*W retine ~ de yakı"mıyacak, on- hazırladılar. l9Z5 de LoDdrada - HayD' -belki )Wllddan geç- ledik, ~er mışıl nqı:l uyu - içinde ne JBllPMğwm ta111dıım. DeJ.> • 
............... llld' 0 ahJrla ... 4eıı IUd:ıınma bit de flıtJı;nal YS7 • ..,,. "tala.mitet .. .Afrika., • ~dtr! ,mm-. Babammn bahçelline at- 'Dr an ;yblll'i elrı T...,... .... ...... ... 

twnlt jı il~ . ~ .ıihniyecek 'birtakun fUdrler ve 4JMU tl,lll)'J\O eaq1' ~ lm:i- - Peki ne alae&1t?. 1ar gtbi. atla.dit.. Aıbdqı gftlcft ÇYQ.madmı, Öll ..,_. mı dar- Mlbayaa8fft8 .. ..... 
püue .,._ atfı ...- dtı.ıe.Jv ortaya "1ydu. cUr. Bu. eser Hniati~aıalljl ~ - Tamıttlan ~ 4'ltar• bıraktıktan eama ben sbı, llllk ..mı IVl*J.. AdlN. ıfBuullQ - YclpK «> 
lt .... r ...... ı-. a. K-. NQJ.deke .&lb;l UT-8.lll ı. .kada ll4Se çal'41'ı11)1:ce ıl>ir 8 .. .-mm ._.lm!e t.oaft gtlli 8tvri tık memrm lJOpa• _.., .. ~ _ a:..m L cWtm Re için &inm M-ap J&adetall oldDo 
~..... • ..... 8"bMe .lbtllN ~ bir - teakil ~-~·~ J'"ı...... 1ııllllatı4ım. !l.llıa8t ... 'faar ....,.., '*' 11 ld ......... ~ ğu ~arpa 'N 7flMt mtfb&.-11 

teY bihni~ JBııı • ._ '-ıiliz .mtJlıi~ • wtı.rı ........ ı .tnıiw.a. - '§. . ......,-Wsa ,ıt:m& 80lll'&, attrıftn 1'll'ltır gibi ını-te ...,.wwwr ~-·• I' .,,..... "PPŞ•tm t\I; 
ilk" eeı ~ Wodiji cyclo,peadia Britanika'Q& kvr'aD ralaaeak bakisJeriu ~uclanm 1'ilı, diye.. duran 1ltl!'&tı ~ -. GUtdlh flm ~ ~ mllafaat lilllll 

Mlıltlmn1ıt • _. MüDı4a ~ JD1tale ile l'&I- verir. Ve-1' der Jd: w411a1ı bl- - Bvet.. l'llkat cınlal'I 9181& Bn «fak -jÖderi g6rmep a· - Dlıtlen an ıw W ., .. tan tl5G 1'in ~ 111111',,... 
'ıafıılaade 1*1ı1 'C' .. • ~ clltif,I.. QUi 8 - 1'Ül JniradMa .bir jMll'Wir. benim... jpı lrtc de ehemmiyet tmı «iye. .. .,._ 4iııX, m ir:iln To.. lbp.sak afla mtlba,..U tok P 

11 A!'t\er, mimm ••al -~ ~i de .lf-. ettt. nazarmcJa iae...... - 1'eiı m18h1! verme4lm. Y&'Vl'\ISWlll Qıl;up "°" ~ «Jlllıce, ilen 11 .. lllle mikyasta yapıJacaJctr, ~ 
'I E a11iletliı a 'el...., SQııra ~ lııQ7Dk Y.Ü/llf li bir amt~ CJlelli Muhatabını ı;me u.,._._ - .Jlir .- tetWUe ..._. 41- llh' ..,. .,...ad-, aten '9C>- olaıU elde edim rM•tlan. ,,,_ 

ı1ılir ....,. .,_...-; .w1ı1 dllı ~ ,slll JJiı' ~ mzı+JaWa rmrt1"'11Vr). ama. gWdil. teilll ,_. J1111U Ja caJra,rttıa. &t -...ıtt. -.. omm h•Jıe•, •ı>• ı d Jlııa .._ ManMla &ro190 tlıt • 
r..ılll 8-ith .(Muham• .. ,. ~. lauratelar ~ .fJJulaia .-. ı..ı 111k JJ;iD görlUen bir gmıır jJe, btr kese içinde paıa da VB. O- Dl ahreMıa -..itim.. 4t)a:w -w~ ._. "'ld..,-, l9M3ıO 41ıı!11ar ..,. 
llllM-M1111iilii"IW un• t w.iDiııa aaldkatlerl tahrif Eltmek, fted.. ynlpeda dllQn ıliGllk.. llipr&JD. :bir tki _..mı da C»biae Jlıel'llltirdim. llir p. M ırt -b"t ••lfW-t. '"U9l'39 ..._..,... ...... ,,.,..... 

"-el •ltjfmiah~ ~ llUhtalllardababmaakledn~.....-. ...__.tMıın!f'Cal•· O.ael ,.,...., .. ,,,....._ · .-fl'lldtmilf',en: Fl'BRt .. Gegen88M"8ne=u.peıkfasle 
ltflll ... : Hftr!•.,.... ••riıııır- iMbarDe .4lildettıü .,Dll:Jde bak- mıırı ADah mefhummnı mı - Onu, ben ta.k1Jn1rım.. dedi. .elmM Jbllk yok mu 1 Ae .. ~ t*tlt: ollll ile çefJid ._.....,. J'8Ddl • 

• tft 'lı 'Milis rmhJNI. ı-. ~ ~ tub.IJı .fdecek flB .... , ... r•e ı.W - _... tılda! B•• eliM •'llıllall• Par ...- Dotru ;peamak ürtemi,a ..-uo milpen.1dleyu.....,.. • 
Cll1l .., .. • ı.:aJrjj lfıbi:J.; .lnbct. 1ıılka .8p.eQpı' Jı& · .s.r .. (Slhif• Dn.l. -As uh'eı K ·ar~ 1'111• ,ıblk tblP 41111 • blr-.n .., •kf ..,_., m. .tallır. 

6ııatı .ıt.nı etmrkte oeldll - 1'te .ı.ıa. -·h"e ....... .ı.1ıı1ıa .Uıı ııaw. rCat'ıı• Ilı• ,,..... •-• aı" ılıln. !--. :llılldım ati gl bkMaP, 1teytavtanmlZlft n. 
:A ..- lllıl•::wJıM.-.. ..,.1118..__. :JDk ki._, Mr çıJtannoa-.. •.... doğna'ftha...._zsr llMr tuklan 
tlnılbimı meahur' Praw lft.e 1ıltb m &......,. _..,.._ taztzlerln bynaklatw .._ !'w G- .. ~ clll 2'" • ılM 1 · lnamh- •lıllNr . .._ ~ 21 f.LA.) ...-~ •••M• ac-. a..t de rb ...... i t.llm llakkmch .böJ'ilt 1'111' =n llı ıe ırteme .....,._., w••·• -'iıtlliM . W * ....._ , W 1rıılN4Hm 9'911ıı . .ı.. et .Mediat rei1 ~ 

"'Alımfa•ı ........ • -....lılmv,a aırlk f n-. ilir Alt._ .,.,.... Oıı1ıım1. ı1tı1ı11i mrr-.. -eaııni ...- bir._,._ ira map .... Şeımseı.4dtıı Gt\pa!t..ıQr, 41ı;1a _.., 
llBlmD ........ ~ ........ aıara ctbll • ......, '*'"•tb BIMlhlJm a r11lr• --- ....... lfl...... ı.i wda .. bır•ı C>'tu.-'J'Wken görillsem .nllhaı+M 410- tıWDda ~ve ..nıs Jılr.. 
lırıılmlvet - ..... __ ....... im.dır. Bnnpnlg - ..... Ja Jllm mHlıl..... .... - ı»ilBlıt ..... t ....... 'n.llı b 1 ~ .... -..,.,, ...... lipnıs mevzulu Ddnci JE~ 

dan .JA ...... .,. ~ bH mubarriler, ehktm' ~ ,w.ıı-. hrıV' hJ a - ....... aı,.,,. a•l&l _.. ı6inllv .-,et JJIBi ... fİılı ıw ç9k •alfbrı... •ı @il garamgda ~. 
::ıtllbaınl -1A·V·n . J1911iD ilttina ııtt;li miHrim 14'• ıa ....... n'ı • ~• .tQıılaı rlllndn ıak. ,a.. 11ir _..,, · , 1* lfil'4 2 

,._ ~ ~ ~ 

.. ue luııaaı' kµıkhktan ~ ... t bıtkb:Mia ~ Jti • Jlemmiy tlllis9r. QIMl..mt MI da'Alliı• OUmia ~- lal iti 1'ıltis 11' •aı ·11 ", a- · ~ tııh- ..._ -obneem latıluıdup 'bil ~ ~ 
1ılC ._,..aıa.,.u11ııs IAr ~ bldalmll ---~ bvelili ~bul kim- giW. tabutun yanma aokuldum. JrAn.ıma;pLtW••flllden...._ •11 ' . 'a oedlllerti ltlııt aJQ ~ a.-~ 

..-. ........ bn .nedrd Jııtlipe mftbu. ta -~, :mabadıJUh••Jllli 111- __ ..._ dı il,;..- tip ..,...._ · namus mevkileri .._. • 1lt!U Şefbı ~ ~.JWJ 
hnlıwmdıu .ı.. eanier bu luwlıl a-.laill illri*eo bu ~ &•rWtn. mçqs .aır. 1-tll•f. Bnmi •bmb .-:ma il:erfi- -w illllan tıft!'aaik bir yer ~Uı ~ birlfljıı -~ 

lllllllsM'M'' . .ııı..ıfllllle!MldıbJ1ara•. Ye oJan ~j hiç .umnj (JllaMS 4-oi.MIM~ - Ol1 ........... ~ J'im ._ U..... :WD - niıı mbşım Juh etı.ıJWJr. 



l'ENI Si\H.'UI -
f A ":""\ islam ansiklope- SAEAHTAN SABAliA R aliye Vekaletinin bir izahJ 
~Yun ~nl1\ tletle in) 1 did~~~~ınoı.~~k~~!1 t!~,~b. '- K~~::..~~~~~=o•y•~~~~ş~~r- 3843 Sayılı kanuna göre mua-

a a erın en gıuı arn , on aı:ı e . t b. fi k . t• d .. l 1 d k 11 f 1 1 • ik d. f·ı. 'ı . . go.rıs anı:ı ıtıra ı şıyase ın en lcri de tahayyule baş anuştır. me e verg·ıs"ın e mu·· e e o an ar 
ki d l 

mmserler, en ı 1urcrı unış il - 1 l t k k ·-· · b' k 

t 1 . . . k k ayr nuyacagım c a lerocn c - Yalnız mera ettıgımız ır no 

}Tap 1 arı erece er lgıbıl ortnı:~d 61umı: ltenf çl ıkn . rara lüzum gördü. Çünkü henüz ta var: :Acaba Bulgaristan, iki --·--- -
mcz er ı~u rc.-t ı mul a aa ar ar . . .. 1n _ . . Ankara, ~1 (A.A.) - Maliye·mcı.ler. Binnenaleylı beyanname 

• . k t Jıarb bıtmemıştır ve henuz - muttcfık şaved harbı kazanırsa ı 
- ı:;ıs!Ilda batıl olduklarına anaa ·ıt d. d"k 1 t d • ... k h Vek:Llctınclcn bildir.ilmektedir: ermeğe de mecbur değildirler. 

fJ CQler"rn lıı"zimkı"ler,e mukayesesi ~tirselcr ele hakikati teslim ~t- gı ~~ ı~ ı _~yata .ır. ~:~a!~~~~iıkl:::~·~r~~:ıa:~~ş:~~ B:ızı toptancı :t.icaroth:ıne ve J!uı hır 1k.fuıunusani1940 t.arl .. ~ f'8 4l J 4 lmemek hususun<.la nlııbildiğine i- Dtgt;)r hır hudis : Dune kadar -o ı:ıüteahhıdlerin 38!1.3 sayılı mua- 1 l .n~c.n 1 lıaziran 1!>4.0 tarihine 
B l · ı s R sinler, kotarsınlar, zahmetini ~ 

Yuıı ...... i-•~--ı-0 ""Cl,..... son sp ı· l 1rmıızla bile bıı ı;c·noki E lhın nact Ye taassub gösterirler. u garıstan ya nız ovyct usya ks" 
1 

•. b" 
1 

ı-dıa 

1 

mele vt>rgı~;i kanunu mucibince !\adar vergiye tabi sına:i mües» 
........ ~ı~ t> "'" - •• • d ı-ı- di çe rn er vuz ın eı ce ev a -

lıabcılerı arasınd. gCirdu(Tumuz o~ nlarııı la iş g\..HJ ııecek vnzi - İşte maksad ve gnyclcrıni yu- dostl.ug~na guvenıyor u. a - 'f d ' • ts" 
1 

masa mükellefıyctc girip girmedikleri l l l rden yaptıkları mübab'nala-

tl ••~~ .ı dünkU niıs- ... ett ·ız Sılorda büyu .. k 1-f l::'ÖV- karda bır nebze arz •ttigimiz selcrın ınkişafı ona yeru dostlar rııu e a : .ın _er, sonra ve mczkür kanunun muvı:ı.kkat r ... 'eya onlara yaptırdıklan jm.a-
a C~u .(A.crcrıe cnn • • · • . b lm k . k" h ··ı tti başında purıştıha bekhyen Bul-

B ':!'l1 bu ı mc•t dt •ru de rp<lı .. amm ı bı garbli nıiistesrık ve misyonerle · u a ım anını ta ayyu e r- . . - birmcı maddesi muc.ıbınce beyan latn 1 haziran 1940 tarj · d 
· u"" n ' ::. . ., - b 1 k k" s f garsıtnna Dobruca ıle Dedeagncı 

dere ,..1efin kıymctl rı, atlctleı ın zım de artık Rwm.·ı·lr rın tı11 ııt:,. rin vücude ~ctircli~lcri t. ffLm a~- mege ::1:§l~mış 0 nen 1
• ~ ya- ikram etsinler ve belki ba.c:.ka name verip vcrmiyccekl ri husu- .. onra verçiye tabi sınai mü· e-

kabıliyetleri hakkınd bir t tkık- ı;ıkır Yugoslav t.akırnının fulesı- siklopedısını tcdkık edeıken bu- da komunıstlcr tevkıf edilmış. b . 
1 

lm d - orswı swıda tcıeddüd ettiklerı anlaşıl- selenicn \Cya bunların filvnl, şn-
ır emrı o up o a ıgını s - . . . . ~ ~ 

tc bulunmak \'C bızimkilcrin de ne gırdiguniz mııi:m,·l:aktır. tün bu hususlaı ı ııazaı ı itıbare Bu yeni dostlar tabii Alman 
1 

N" ? 8 . b 1 dıl dıgından kenclilennı tcnvır malt- b · v satı.5 magazalarınclaıı ya -ar. ıçın. ız unu rm ıyama t. . ~ . • . • .. 
ne a! ınde oldukl ı n} okuyucu- Balkan .oy~nlannda b~ ~azi- ~lm~k zaruridır. Onlar bu e~er ya ile İtalya olacak. Eğer Avrupada yeni bir nizam sadıle aşagıdakı ızalıat verılnııR- pacakları muba~ aatın 'C) a sı-
larımıza bıldırmek L tcdık. y~ttien de ılcnye :{;:eçmck ı\;ın e- uzerınde ta?1 otu~ _sen: calı~tı- Bulgar talcblerı malum: Dob- kurmak içın e, bunun bır laf- tır: nai müesseselcı e yaptı a klar.ı 

M um oldllhrıt üz ıe Yun :ı . nerJik bır -~tak ;:ı.p:ı.c k tru)ız. lnr. Zanneder mısınız: kı onların ruca ve Dede~ğa~ ... Dobruca. !le tan ibaret olduğunu kom~ularımız 1 - Yeni kanunun 7 nci mad- unalatm da ilavesi otuz bin li· 
lılar imdı)e kndar Tialknn . am- Ali tızm :nuteh~ı~ ~rkada.ım bu şayaı:ıı :1.ı~yrct calışm1lnn gn- eski topralchrmı, Dedcağaçla da bilirler. Dobru('a ve D deağaç d ·i mucibince, vergiye tabi aı- ıahk haddi doldurdukları z m n 
piyonluğunu kımse~ e kaptn ma- Naıbyc gore bu ış lıuyuk 1htımal razsız hır _ılım, ga~zsız bır ha- Akdenize mahreçleı· temin etmek Bulgaristana geçmekle 'Balkan _ nru ıni.i.cssesclerocn ''eya bunla- mükellefiyete girmi olurlar. B ı 
mışlardır. Bun. ragm n son Bal- dahılindedir. ~ı.ka~ ı:"gıınle hızım h.ayırı~n~z istiyor. Bu ıki taleb sarihtir. lıırda sulh sağlamlanmış olmıya- mı fılyal, şube ve satış mağaza- takdirde, :ycnıdcn i e b:lı~lamış 
kan oyunlarında <'il kıymetli ve Ben daha septik ad. m ol lu- ı~ındı:. Hıç ıhtımal ve;ırmısıııız Gizlenmez ve ötedenbcri tekrar cak, bır milletin ıztırabuu ıki l nndan bir takvim yılı içind vaziyette olac klarından, :kaııu -
en mümtaz y nslıırı yani vüz, Jum için bıruz daha beklemek la- kı :s~am1 : · slarıı:ı· İslam a_kıd:- edile gelmıştir. Bulgarıstanın millet yliklenece;ı icın muhak _ otuz bın liıa lan fazla m ı mub - m.ın 37 inci maddesi mucıbince 
iki ) üz ve dürt yuz m tre ko u- ra.ftarıyım. Bununl::ı. bC'r ab<'r Na- l~rı?ı,. slam .- Türk, ~~en1 ıy,:tı- BaJkan antantına gırmesine de kak daha cok çiıruyecektır. edeni r veyahud , r iye ta- ı. yfiyci.i, otuz bin Hı ayı dol • 
lannı bizirnkılenn kaz ndıhı hı- ılının görüşüne iştirak C>tmck isti nı. lsliı.m - Türk tarııııııı, slam- btı taleblen· encrel olmuctur. Bal- ın i müesseselere iptıdai mad durdukları tarıhten itıb ren on 

ı 0 -.: Maamafih butun bu ıht m lC'ri 
tırlardadı . Buna n ı ır ~) - ~ r de<bıl de, cdıyor yim. T~rk ulul rını, t>lhnsıl _sıan:b: kan antantına d:ıhıl olan Ru- bize hatırlatan Buluar tal be mın ver re.ok otuz hm lıradan fnzl oc gün ı ındt' Y ridat dair ine 

l lel musa.. ı...-1. l r. Tekil Turk va:rlı!rrnı bıze oldubı!tl gı ı ·u· t t kl im lat yaıJtıranlar top ncı tica- bıld rmel ri, defterlerim ta dık nem u.= • manya ve ı un:ınıs an opra a- c""elkı günkü nüm:ıyı 1 ol u ' 
ve Rı .. a M ksud n d ---.o en hakıki '\e en d -ru kıld rını Bulgaristana vermek isteme- "D b • D d. · rethnn<' •e bu şekil m d rda i- <.1t•n.clcrı ve o t:ı.rıhteki tok-

Fancr-1<.urtuluş atlefzm b"ld k b n'tle Sof)ada o ruc • ag .• 1 . b t 1 1 3"> • dd . 
farın üzcr·ne k mu··sabakcı'"'ıarı ı ırme Ye u su dikleri İ"in antant d uma eksik d b 1 1 1 Al- m al v 1 ı an v Y mu aya::ı. mı arnnun .. ncı ma ı 

ı b" 1 d b" .. k :. ıye agumı ar t ) n \C . .b. d f . k d derse.le 'Tiırk t: ımınm ızım nt> m ar uyu kalmıştır ' d . ) pan 'ile l.:ızanç vcrgı ı k nunu- ı m ıııce terle ... ıne y etme 
Fcılerbahre "e ı,,.urtuluc: atle- b" 1 k 1 b" ld - 1 k • man sefarctleı ı onun ııuma - k . dd . . b" . . . "kt _..:ı favonlerle musaba.ku. ) ctptıciı an- " w " ·ı ır varı sa ıı ı o ugumuz ıa -

1 11 
.. f 

1 
k ıı n ızıncı ma csının ınncı rı ı ıza .\.--uer. 

laşıhr. tizm ekıblcrinin yarın Fcıwr sla- ~ındak.i imanımızı takviye için Bu vaziyette Bulgaristan için ) ışl r yapmıs ar. cnuz _ ~ yo ' fıkra ındo. ) azıh olan mutcahlııJ 6 - Toptancı ticarethane ve 
Yunanlıların son müs tba.ln.la- dmdu karsılaşacakl-,ınm yazmıs- bu 7.ahmC'llcre katlanmıslardır?. Balkan antantının s~ıp.tlik 01 - y~murt~ yo~. ?alıb maglub he- ler de tontancı müt hhiddır. mütcahlııdl rle filyal. şube ve 

rında yaptıkları dert eler bi ·m tık. Musab:ıkanın nilıai tazyikın- Eğer böyle ise bütün misyoner 1~~~ığı grupu ~:mayul etme~ ~- mız belli de ıldıı ve ı; libn d.aha H m mübaya.nt yapan hem ima- tı mru azaları tarafından bir 
çocukları sür-l lfısc tın •k değıi, de lcaznnan Wmn:ı Vl rılmek ü- teşekküllerinın ıhtıdn ettıklC'rini bııdu-; m.akuldur. Nihayet umıd bır haJh z m 11 bellı lmu~ lıit yaptıranlar için otuz bin lı- gün içnıde yapılan satı laıdan 
onlara biraz olzun tefevvuk etle· 7 ere iki taraf ortay güzei bir kabul etmemiz 15.znngelir. Halbu- 0 tarnfdadır. B~t lımıdın bır çok caktır. Yalnız k m. ul rımıza t v rauın he ahına mübayall. ve ima.- doJrudan doğruya mii tchlıke 
miyccck gibidır. İC'lerinde ~ lnız porcu heykeli koymu 1 rdır. ki onlar lııç de böyle hır kaygı- haya~lere Y0•1 açmas: da mu.hte: sıyc eclenz: ? yı goımeden paç - liı.t mikdarlannın mecmuu esn. - yapılanlar i in kanunun 317 in · 
disk atmada sill ın 46,30 u, ce- Musab kalann heyC' nh olma- da değildırlcr. Onlıır kendi pFın- meldır. Bclkı Bulgurıstan şımcli ları Si\ amas.nlar. tır. m ddesi mucibince müstcriye f -

kiçte Balkun güre. kr ine d i ·ti- · ından b şka, At'C !brahımin larmı talb.iktcn başka bır sey B 1 • 
1
. • · • k" f 2 - 38 l3 sn.yılı kanun haziran t :l verilmesi mecburi kılınmadı-

rak etmiş olan K ı · fl•,in del IT~llC'de Hızn Haks_udun hır_ mil. yaptıkları }Ok. Ba m için için, U gar sıyase ının y nJ ın Ş J l9 O tarihinde mcriyctc> girmi gı cihcilc bu ~tışlann akşam -
dUği 45.18 \C rırd<ıe Pap'1 •n NCTtmanın da 200 metre mamalı ba?.arı açıktan açığa. bazan bi- ısıı, tar;ıfı 1 incı sahıfcdc] 'Nôyi muah d . i bü)Ük birce- oldut>rund:ın, bir miw scscenin lan, satı fışlcrınd n veya mü s-
59.90 u henüz bızinı h lcrin y;:ı.- lt , ularında elde cdC'C klerı dere- taraf tavn talnnarak, b ııan ılim ğ1rmaktadırlar U • ık rdılnr toptancı olup olmadı.t,1nın tayini ede kullanıl n buna müm sil 
pamadıklan dcrccdeı <lir. c ~~r merakla bcklenmelrte-clır. perdesine biırün rck, bnan husu Parisde meçhul asl{cr mezan sa~e< ~~ oru ~=dl' i \ e l~deniz ·cm nazara alınacak mü baya + ir evraktan c karıl rak "emtia 

Bu tefövvuka mukn.b l üı t Bız ~tc .~n rakibsiz olarak ata- met ve taassubl:ınnın saikıle le- önünde yapılan merasını ve Şan- Versayda Almanyaya ımza et- ve imalat 1kanunusani1910 ta- ith lat ve ihracat, defterine bİr 
koşularından bahse 'm~a i bi- ca.;ı g~U.} 1 1 ~.~ctred daha ile- eaviize geçerek tuttu klan yolda, zelize meydanlığ1nda Alman as- tiı ·ıen sulh mu h . inin ımza _ rıhmd itıb ren yapılmı olan- k lemde ge<{rrilmcsi caizdir. An -
zim yüksckliğimiro alamet ola- r ye duşureccgını, Rı nın bır kararlaştırdıkları dırelctıfier dai kerinin geçıt resmi r dyo vası- laıu.lıh'l bıııaya gamalı haç bay _ !ardır. Ancak sınai müe esel - cak sınai mües elcre veyalıud 
bilir. mıhle ı:ıulıakkak yçnı bır rekor rt>sinde yürüyüp gıdıyorlar. Ne tastle Bulgar halkınn duyuru] - ragırun asılmaımu bii) ük aevin _ rın fılyal, şube ve satı mağazn- ticareUınnelcre yapılan ve f tur 

Hepsini yalandan t:ınıi:ırnız bu ya}lacagmı tah~ın cdıyonız. Rı- çare in bizler derin gafletler i- makla Bulgar hükG.metınuı Bul- terle tesıd cdC'n Buluar kom u _ ı m, yenı kanundan ev'\ el mua - \erilmesi mecbuıi ol n satı,şlar • 
atletlerin dereoclc.t"ne ı .. ı ı hi· za bu m1.:~:fcyı en fena ~-35 d~ çi11dcyiz. Bı.inyam mıllimizin gar milli isteklerine doğrn yol al- larımız Noyı , nuıg~ristana zor- m<'le vergi::;ine tabi tutulmamış da, hr.r fatura muhte•iyatımn 
zimkilerin reı.orla.nnı mulmyc;.."' ko ralc ~ıı. fonne mahktır. Nen müstahkem duvarlarına atılan dığını zannettıği sôylcncbılir. la ımz 1 ıldı" ııı ıleri sürdük _ oldu0 und n buralardan 1 kfı.nunu deftere ~yrı ayı::ı kaydedilmesi 

m;ı.ııuı m ırualı koşusuna gclıncc ·ı - ı ı · g·· . h" d b · l Ji d etmel.: belki in cl"sı :ı. bJr h.trc- . ,.. _ mcr~ı crın n.çacagı ra ıne erı. o Jt}skı Eulgıa.r Orduları Bas leri sulh mu h desinın )ırtılına- sanı 1940 farı m en en yapı. - zım ır. 
ket olur. Fakat çocuklarım1zrn ~ır 'luı~oye rek?ru tesı 1 muh k_ rem.ıyoruz. Onlar yaptıkları -~ş- Kumandıımmn Bir J~-ti sını~ temeğ b !adıl r. mı olan mübayaalar, o~uz. bın 
bugünkü derer C'rı b ı neti k le cle::.ılsc de tim 1 .r. hılınde !erden bızc bır hayır gelecegıno Harbi Umumide Bulgar ordu- B t 

1 1
,, • d liranın he bına idhal edılmiyo-

drr d kl .. h 1 d 1 azı gaz<' e er man. e.ı nıı e •. 
leri mukayese cdersd~ yine ı C'~ • ınan ı n gun ır •• arın an çı - }arına kumanda eden meşhur "B 1 . t h kk t 11 ~.ı c ktir. Kcznlik ver,gıy ubı ol-

Ft:ncrbahcelilerin U7.::tkta olan - b 1 u garıı:ı ın a ın cc ı 'L-ue-
aşagı knlınay.ız. ·• dınrlar. Lülnn onl::ı.r a. l::ı oy e general Jekofun sesı coktanben - b .. .ı·· d . d mıyan sın i müessescl ı en yapı 

üratc'i frfanlan ve futbolcu Me- bir gaflete düşmemısleı '"" hi"- d 1 d B ı1 t" k cegıne ugun uun en zıya e ma-
1 

.. b an.l b" 1 Dört vtlz mst cd lr • O!lun . • . .. " uyu muyor u. u ı ıyar as ·er 1 1 . kt ruı mu ay ar. ccrıc ı mem e -
.l .. • ~·· n' 1 rı geldı"i talcdırd mu. aba - • d"" , k d B k .. nıyor,, cum (' eı mı yazma n- . . . r Oaş tarafı 1 inci sah fedc] 

Yaptıgı- 51.6 :ık '\':ık:t ... .zım Go- f klı bb. ti 1 k hır zaman uşmı) ece ler ır. 1 Alman zafcnnın tahakkuku uze- tndırlar keUerd n ıdha.l edılmı olan ma1- ve gore ı \ ından 65 ~ acnna. 
kavı ar U' ne cc ı e azana- ·--'· k n d · · · • - "' .,. rene hiç bir vakit t !'ıLKc o1 maz. • ak b tt t1 . t.i ak ı:.1ı5u.n.ıA, usanmıyaı-a ga 1 ı- nne hır Alman dostu sıfatile ye- S 

1
_ kt U _ H b .h- lar. memleket dahilind kı tica - kadar herkes bır sene ı:ıniı ldetle 

cnkları f at u a r ış r -1 da · h k'"k'" ·· k • e_ anı e murnı ar nı a - . 
Bugün rokıbsiz koc::ın Galntasa- L_., '. • kd d l( rt 1 mag ar şup ·o ·unu açma niden orta va çıkarıldı. t• d . 

1 
··ı.a k trethnn !erden yapılnnş olan miı- a kcri knm}Jlarda t 1m gormı>;e 

'-"Oemedıklen ta· ır e u u u - 1 d k" u · d d • ye m e rnıza anan mu re ena- . . '"'b 
yın dört yüzcüsü E !kanlarda. - . yo un a 1 gayre erın e evam Bulgar hükumeti bu askerin .. .. . . • bayanlarda otuz bın lıranın hesa- ın cburdur. 

RUn, San - I..acıverd karşısında d. "d kl rCI me hukumlerı ll'lafına olarak Al{ -· . 
endişesiz bir \'MIŞ d lı:ı lmzann- · 1 _.,ik ld e ıp gı ec e ır. aöğsüne Almnnlnr tarafından d . . B 1 . t N "d 1 bına dahıl degıldır. A:mcrikn ciirnlıuri~etleri ıu.riciye - . epey şans ara mcu o ugu nn - Gelecek makalemizde İslam b •• • . • enızın u gamı an oyı ro.- . _ 
caktır. 800 de yın St:.ı ntnJ·osun l sılm ktndır Neticede yine ls- . . . . . - 1 - • takılan buyuk bır salib nışanına patıldığını ve Bul•"tri tamn o 3 - Bınaenaleyh 1 kanunu- mnzırları 1oplanı~ or 
l.58.9 luk dercccsı ''e onu pPk .. ~··bu: caruniy. onu F"ncrbabçenin .Aru,ı_klo~dısmm ılmı :"e slaı~.ı aid olduğu hükümet t ırafından zamn Fransa ve ı~·gilterc tura- sani 1940 tarihinden 1 Uazir:ın H.io - De - :Janeiro, 21 (A.l\.)-

k d ~- kib . ..:ı ı ı 50.... .....ıı .., r- c 'rmı hıyetı hakkında bırkaç soz . . ' n • 940 t ·ı · k d , 1 ya ın nn ı..: . t.'Ucr:< .: ~·:müsabakayı kaza.n?-ca~ı tuhmin sö·lı ·eoc~ız ven.lm~ı.mutad nıua~en par.a fındaıı aldatıldığını (Zora) gaze- l: .a~ıııne a a~. )anız ver- "G cetn de : ıticias, ın veıffği 
yapan G. hm ıs hızını ıc .n buy lk cdihnckte ise de çeki.,,.., enin he- • ; g · hcdıyesıru Alın_ an. salıbı ahmen- lesinin ba makale sütununda ·va- gıyc tabı sınai mu .. ss relerden bir habere göre nmenk Cum -
t hlik clirlc .,.... E.-,ref Edib B 1 .J ld kl b nl e ·e r. v 1ı olacağı muhakkal.tır. ""°' ne hedıye ettırdı. u gar gnze - zan Gospodin Krapçefden baljka yapmış o u an mu ya nnrı lııiriyetlerin n Hnricıye N ırlnrı 

A~fl!t sb<ly unda ~u der: - • ecan Davet M hl L • ·k· telcri generalin bu jestini Al~aıı (Utro) gazetesinde hukuku dti~ mikdan otuz. bin .~rayı gccenler Rooseveltın teklifi üzerın Rio -
~elen elde etmclt 't!ı.l dire değ - UiıaJ Spor .. bil Ge.ncl Sek- U e~ır 1 1 lara karşı beslenen sempatiye vel profesörü Genof ile (Mır) ga- VC'yahud aynı muddet zafınd,ı De - Jane:ıodn t lunncuk rdıı:. 
'inekle bcrabc!' Rıza. Maksud bu reft•rliğiıı f'n: o • 1.. bir nişane olarak tebarüz ettir - zetesf bas muharriri arzıt.sof ya- vergıye tabi sınai müe seselerc Ame.ril"a • tlfillili üdaf 
atletlerden hiç de asacrı kalacak Klübümüz 3016/1940 pazar enur uccarı mektedir. zılan afuılerdenberi Bulgar Yıl- yaptırdıkları imalatın mikdan o- JırofTrtunı lln.zıtlı~or 
bir lmbiliyct d ğıldır. Bil.:kis .glinü saat 11 de Erenköyündcki T k.f d"ld" Esase11 Her"Hitleriıı münnse- dızııunb en nihayet doğmak Üze- tuz bin lır:ıyı teca;vliz edenler ve. Haydepaık, 21 (A.A.) - ~ev 
~piyon~ ~ec.cn ~ene hu klüb binasında fcvkaHide bir kon ev 1 e 1 1 bet düşürerek Bulgar de~•let rica- re oldug~unu kayda tahsis edılnıiş yahud ayni müddet jçınde mü york: 
ık· tlet:e g ...... a ..... ;.,.. <ıldug~ halde l" bedi tti" - · · 1 b.. b t · aı· tl B R ' t :ı- +,.,...._ 1 a: =ı~ .. · ~ 

1 
grt> y:ıpacakt1r. Bu toplantıya fBaş tarafı 1 inci sahifede] ı~e . ye e . gı .. n~.şa~.ar_ı.n u- bulunuyor. yaa. v: ım a an <Y? ayrı · oo eve. t gaze W'...r ..vı' 

bu sene Mısırda .en ı) ı : unanlı klübe yazılı bütün :ı.z.·ı:rnı lütfen sinde muhakemelerine başlan _ yuk hızmetl~rı gorulınuştur. Bul Bulgar gazeteleri 'Vers::ıvcla otuz bın lırı~:yı ~ese bıl mec lantısında. Jlanameriaken, i ttı-
ve Balkanlı rnkıbı Stı ata.kosu t:.:r'Cf Yc.ımelet i .rica olunur mıştır. Bu demir tacirleri, Küçük garlar (Yenı Sabah) n evvelce de •A 1_ 

1 
tarafıı dan • . muu .otuz hın lıra.dan fazla olan- sadi teşriki me ai programının~ 

·ş b .. 1 sekiz vi.iz met . ~ . d - f .. F"l f h""k- .n.uııan ar ı yere scrı- 1 . k h . d k - Ud-" .. geçmı ve ?Y eee "' .. - r..unuı.me: Bcd::n Tı>r':::vesi kn- pazad.a Çeşme sokağında 12 nu- yaz ıgım pro esor ı o ~ u- len haksızlıklar düzeltilirken ar yem ·anun muvace esm e as en nı •.uJı.a programı mut 
reye sarıldıgı bıkdirde kcndısı· nunu bu".küml"'rine ;n~•"ak isi marada !Prodromos Yosifidis ve meti iktidarı ele nlalıdanberı to- Bul . ta; t 1nıa - toptancı olduklannClan bunların mimi olarak hir ikt1 tli müdafaa 

· ·· k k b" f . . L " :. • • d - 1 garıs nın unu u vucagını . .. .. 
nın yu se ır por ormans ) apa.-

1 
Unkapanında kaı:akol arkasında talıter devletlere ogru o an te-

20 
yıld be . h ki • .... 

1 
1 temmuz 1910 pazart.t>sı gunu programı tazammun ettiğini -be-

cak atlet olduğu~u .gbstcrınistır. iki Amerikan gaze- 22 numarada Garo 4,1ehteryan - mayüeUerini tnm mana.sile açığa ~e 1 lı.,. ~ .r.ı b a. r f gtırul~~ akşamına kadar birinci muvak- yan etmiı=ı \C ittihazı dü ünill 
3000 metrede ycru 1unun rekoru! t · . Al d dır. vurmaya başlamışlardı. Parisin ~gar .,a 0enış 1d1

- n? ~ a . kat madde mucibince bl>yanname tedbırler, nısıf kıireıniz sulhünün 
yapan Mavraposto1osun 8.52.6 o- ecısı manya an Zabıtdan anla§1ldıb'1na göre, sukutu ve Fransa hükumetinin rı ası zamaıu ge ıgını )azıyoı- lcı:ini vconelcri ve -Oeflerlcrini munzrun bir k ru)ncu u olma.ya. 

lan ~~k? bizim ?"'J:orırmuzdan çıkarılıyor cürmümeşbud şöyle yapılmıştır. sulh talebi üzerine komşularımız lnr. . • _. ·ı:ı tandık ettirmeleri ·cabeder. Bu matuf ve mil'\ nzen i bozulmu 
çök 1yıdır. Fakat Rı7.nnın d::ı. de- . Bedin, 21 (A.A.) - D. N. B. Demirci Ali ülvi emniyet kaçak- ~-\: elkı ~?ktubumda da 1: ~re~ suretle toptancıhklıın taayyün beynelmilel 'azİJCtin t r.ı.tına 
dit:ıi ,gibi şu bizim 3000 r~koru ajansı bildiriyor: çılık bürosuna müracaat ederek mtş, Prodromos parayı veröiği ledıgım gıbı I3ulgarl~r bırıncı edenlerin ellerinde 1 kanunusani karşı hızım ve dıger Amcrıl 
çok kiydi. İdmanlarında Tilrki-I Newyork Tribune muhabirleri, Prodromos Yosıfıdisin, tesbit e: sırada memurlar .tarfı yakala derece?~ Do~~cayı ısterleı ken 1940 tarihinden evvel, vergiye cümhuriyetlermin iktısadiyatını 
ye rekoru üzerinden sıkıntısızca Amerikan gazetecilerinc1ctı R.alph dilen azaı~i fiyat 25 kuruş iddia- mışlar, elinde.ki parayı da al Akden~ kat ıyen ~nu~u.)lorl r. tiibi sınai müesseselerden müba- himaye etmek i b bir -v ıt.:adır. 
geçen Rızanın Mavrapostolosd ... n Barnes ve Rosscl Hi1l 24 saat zar sına r::ı_b'lllcn demirin kilosuna 33 mışlardır. Akdemzı Bulgar ~~gerlerını şı. ı- yaa edilmiş veya onlara imal et- Am rfüa · libialın ıum 
aşağı olmadığı muh.t.kkatır_. 1500 fında Alman topraklarını ter - kuruş istediğini bildirmiştir. Mahkemede, Prodromos. da hu reı~ hava?ın geldıgı yer olarak tirilmi mallardan stoklan var- Jngiliil •re !fel>erriili 
de Mısırda bu atlet.ı. ~am~_ıyonu- ketın:y~ davet ~lmişlerdir. j Emniyet ka~kçılık bürosu me diseyi bu şekilde nnlatmu3, Gnro ta'ı:sıf e~ıyorlar.. . .. .· s~ •. b~ stokların da~i. muYakknt I..on~ı~. 21 (~.A.) :- ~~-
ınuz 15 rnctrc.~eçrnıştır. G~l~ at-f Salfı.hıyct sahıöi malıfıller bu murlarından Üsküdarlı Reşad Melıteryan, Garorıwı kenfüsinc . Bulgaı komşulaıımız umı~I~ıı- bırmcı madde mucıbınce beyan- kruı salibınhnıe,.ı, llJ"ll.?: s.alıbıulı 
nıada 14:~· ~~setke 180, ~ bın.~e gazetecilerin rapor ve makaelele- Erpençe ile Said, Hammal kıya- telefon ettiği Yakit muvazaalı nın tahaklruku za~am gdcligın: namelere bağlanacak olan envan- merile "S.tınt Jıgııs Ambıılanoe,, 
15.56 hızım ıçın ~rUk her gun rini Almanya ile diğer devletler fctine so1m1arak Prodromoswı bir satış için demirin kiloswıa o ~erece kuvvetle ınanıy~rlar kı tere geçirilmesi lfızımdır. teşekküli.inc 100 bin sterliuklik 
Yapılım derecele~ır. Ancak Yu- arasındaki münasebatı bozacak dükkanına Ali Ülvi ile beraber 35 kuruş istemesini söylediğini, musta~bel A'\Tu:_>~ harıtasmda 4 - Yeni kanundan evvel, mu bir tcberrüde bulunmuştur. 
nanlılarda .son musaba~~yı ka - mahiyette yazdıklarını beyan gönderilmişlerdir. Ali Ülvi ~ yoksa, parasını 25 kuruştan ala- Bul~taı:ın yen cok mutena. amele Yergisinden muaf iken. -0 

zanan .G.utisdcn daha ıyı olarak eylemişlerdir. • yüz küsur liralık demir tarttır - cağını söylemiştir. olacagını. soylemekten~ ç?k er- yeni kruıuııla veı:giye tabi tutul- POLiSı"E : 
en az ıki koşucu vardır. Tokyoda mDdhış zelzele mış, Reşadla Said bunları araba- Müddeiumumi, ma1.nunlann, ken dahı olsa.. çekı~mı):orlar. muş olan sınai mü ~lerdcn mü- Mer.divenden .d.UştU 

Nihayet Razgazoswı 18000 Tokyo, 21 (A.A.) - Tokyoda ya taşımışlar, Prodrornos kilosu sureti sevklerine göre milli ko _ Hep bu hedef ıcındır.kı, llu~ar havaatta bulunmuş veya. bu mü- Beyoğlu A ınahme ciddP Ce -
nıetrcyi bir saat dört dakikada. bir zelzele olmuş, ayni zamanda 38 kuruştan faturayı hazırlamış, runma kanunun 66 ncı ma~desi dostl~ kom ulnrındnn z. a- c c elere imalfit yaptınnış olan nıil eokağında 46 ııumarada otu
alınası gayet cazıl> hır Pcrfor - siddctli bir fJrtına çıkmış ve dü- bu sıra.da, mcıtturlar faturayı a- mucibince tevkiflcıini istemiş, de, buyuk totalıter de\letlere çok Ja.nn 1 l•fınunusani l9-10 tarihin- ran lzak Kıhcak, dün, ayni so -
ln dır. Vaktile Nurminin bir sen yıldırımlar bir çok yangınlar lıp zabıt tutmuşlardır. ~ahkeme, tevkiflerine karar ver- daha fazla yakınl !':mış guruyo- d"n 1 haziran 1940 tarihine ka- kakta Zehranın .11 numaralı c-
saalte 17 kilometre kornıasının çıkmasına sebeb olmuştur. Prodromos, bu demirleri kilosu miştir. ruz. tl.ı.r olan mübayant ıve imalatı o- vuıde durnr sıvalannı tamır e-
Çok takdir edild.4,ftinı hatırlatır- lki kişi ölmüş ve 1-08 kişi yara- 35 kuruştan Garo Mehteryandan Bundan sonra, Emniyet me- Jiü e~ in Çe-:nıeci tuz bin rrnyı geçmiş olduğu tak- derken çıktığı merdi\ enden dü -
sak bu rekorun kıymeti an!aşı - lan~. a!ıp 38 kunışa · sattığını söyle- muru Reşad, Said, Kenan ve de- -<>--'-- d•rfü bunlar da toptancı vaziye- §erek belinden yaralanmı • Bey-
hr. lzmirda ihtikarla miş, .Mchteryan hakkında da cü!' mirci Ali Ulvi ş~hid olarak din- Otomobil çarptr t:· d< bulunduıda.nndan muvak _ oğlu hastahanesine k:ıldınlmış-

Yunanlıların yaptıkla.n bu de- mücadele mümeşhud yapılması için terli- lenilmişler, mahkeme mahallin- Şoför Mchmed Celalin idurc-' J.at bırmci nmdde mucibince be- tır. • • • 
:recelcıle biz birinci adamlarımızı İzmir, 21 (A.A.) - lhtikarn. bat alınmıştır. Prodromos Meh- de demirler üzerinde keşif ya - sind ki 2218 numarnh tnksi oto- ) ırı aınclerini vererek defterle- Cihangırdekı iY4Dgın 
Ölçtük. En büyı.ik deı d"miz obn meydan verilmemek için alınan 1 

tcryana telefon etmiş, demir is- pılmasına ve bu tacirlerin clef , mobili dün Gal:ıtada Nec. tıbey ı •l!İ tasdik ettirmeleri icabeder. / Dün gece saat 21.30 raddelerin 
ikinci adam me5e1l'Sini rilıayet kat'i kararlara uygun olarak te- teğini söylemiş, yine, lıammal kı- terlerinin tcdkikine karar vere- caddesinden geçerken gaıson • Te t• - Yukarıki izahata göre, 1 de Cihangirde :Anahtar ok ;;ın
iki sene zarI;ınd:ı halledeceğiz. şckkül eden fiyat mümkabe ko- yafetindeki memurlarla Garonun rek muhakemeyi 27 haziran per catibey caddesinden geç rken l-iuıunusani 1940 tarihinden ı d:ı Bingöl apartmanmımn ;nltm
Şanıpiyonlanmızın arkasında. 11- misyonu faaliyete geçmiş bulun- 11dükkanına gidilmiş!..ir. Omdn. da şenıbe gününe bırakmıştır. garson Necib Okumusa çarparak haziran 1910 tarihine kadar o - daki dükkanda yangın çıknus ve 
fak kategorilere mensub büyi!!:: ıualrtadır. Bii..>ı> çalışmalarının 178 liralık demir tarttınlmış, Prodromosla G:ıro 'Mehteryan kolundan yaralanmasına sebc- lan mübuyaat ve imafüt.lan otuz itfa.iye vaktind6' yetişerek a a-
ltlet ordu~ vardır. . . . müessir olması için her türlü ter-

1 

Garo Melıtcry~n bir zarf üzerin-, tevkif edilerek tevkiflınncye biyet v~rmiş, yaralının tedavisi 

1 

lıin lirayı bulmıywilar, birinci partmana sirayet etmeden sun 
~ 1ı4uanıafih yalnız bırıncı a~::ı-1 tibııt alınmıştır. _ de kilosu 33 kuruşt.'ll1 hes:ıb ya'!l- gönderilmişlerdir. 

7 
yapılmış, şoför yakalanmıştır. muvaklmt madde hükmüne gir - dürmüıtür. • 
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ı · Yazan: Mücella YAKAR 

Meşhur bestekar Ahmet Sa- kadaşım Seniye idi. Bana o bü
ımin ölümünden sonra'o<-lu Nec- yük yalanı öğreten arkadaşım, 

det çalışma odasında 'babasından kendi saadeti. için benim terte - 1 

kalan kıymetli escrleıi gözden miz sevgime göz diken arkadaş. ! 
geçirirken, eski bir notanın yap- Halbuki o beni senin e\'li oluşuna 
ııı.klan arasında hır mektub bul- ne büyük bir safiyetle inandır -
du. Necdet, evvel:l zarfı bir hay- 1 mıştı. Ona, o günlerde ne yük -
li eskimiş olan bu mektubun, sek bir hisle bağta.nmı.rıtım, fakat 
18.nletta}in bir kimseden geldi- bugün, insan his1erinin uğradığı 

ğini zannetmişti, fakat, içini a- bu nankör tecellilere lanet edi
çınca tahmininde yamldığıru yorum his ve hakikat ne kadar 
gördü. Çok eski bir tarihi taşı- bambaşka şeylermiş mcğ r. 
yan mcktub, babasına bir kadın- lştc Saim bir zabanlar yüzü
dan geliyordu. Necdet, §3.§kın, ne "Vefasız,, diye hnylrırdığın 
bir kaç dakika sessiz ve hareket- Merih sana bugün geçmiş bir 
siz durdu. Zihninde bir sual bir hatırayı en küçük noktasına ka
tırtıl gibi hiç durmadnn lmTa- dar anlattı. O hunlan neden yaz
nıyordu: dı? Senden bir rey mi ıstiyor, 

"Yıllarca babamın bu kadar hayır sadece "Vefasız,, damga -
büyük bir itinaya mazhar olnn sını yüzünden sıyırmak lfızım. 

bu mektubun muhteviyatı acaba İşte bu kadar ... 
nedir.,. Mektubumu burada bitirirken 

Her geçen dakika genç erke- senden son bir ricada bulunaca
ğin tecessüs hislerine bir darbe ğım, bir yalruı yüziinden yıkılan 
indiriyor, ve her inen darbe ile saadetimizin mcsulü olarak sa
de Necdetin okumak arzusu kın Seniyeyi tanıma, onun hiç 
artlyordu. Nihayet, dayanama- bir günahı yok, bütün kabahat 
dı. Çok eski bir mazinin yine çok bende. Ben inamnıyacaktmı. 
eski bir hatırasından bahseden Mukadderat, her insanın önünde 
mektubu okuma.ya başladı. eğileceği büyük bir tabiat kn-

"Salm, nunu. Bizde riayet edelim, ,.c 
. 12/Mayıs/19.... artık son defa olarak unutalım 

Sana bu mektubu yazmam doğ biribirimizi. Sen unut Saım, ben 
nı mudur, bilmiyonım. Fakat do unutuyorum. 
ben bugün yazmak, anlabnak ar- Kalbimi kendi ellerimle parça-

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 
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tar ve aksanıma mani olur. 
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reyvatı ı;nyılıruısı, tifo ve aıtma 
lıastnlıklnn ~hisl, idrar, bnl
grım cerahat, kazurat ve su tatı
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zıısu ile yanıyorum. Geçmişin lıyorum şimdi. 

1 1 ··--•-•---- - ın·· k ı tatlı 1 I Askeri ik işler~ uuı.ıuAuüAgom up aano TiYATROLAR , ______ ..._ __ _._ 
gilnlcrl, bugün tekrar dile gcti-

:~n=n~~::m~= ~ RAf~ ~~~~NC:':t::osu ın•~::kt:u::~::~ ::b::e:a~et 
mek istemezdim faknt, haki.katı Be;rlcrbeyt - .. 1:ıketc tiyatrosunda 1 - Şubede kn,yldlı olan ı arb nuı-
anlatmak mecburiyctindeyiİn. Be Ve ı ı n ı n ç o c u ö u lüli.ı sub bi.zznt kcndllcri ta-
ni affet sevgili... Yodvn ;ı><:rde"' rabnd 1 tmıl ~ilı:ıı Ozcre ~. 
Şimdi ben en çok uzak • öksüz, dull:ır ~ubesinden nmnlanna 

matbu ccdvcller g~r. 
lardayım ve fa::k:at göruüm yine e• v d 2 - Mczk1lr ce<{vclleri kendi el >ıı-
sonin gönlün 'içinde, şımdi, ben 1 r ez ne ar ir.ılnrllc yazınalnrı llizım geldiğt bil-
scni yine eskiSi gibi gülen göz- dirllınJ~. 

lerinle karşımda goruyonmı. k "f' b • 3 - Mcz.ldU' cedvellerl nİıp pek ya-
Amm~ o ne, yüzün birden de· a 1 1 aranıyor kin znmnndn im1A etm~ 940 se-
ğişti, ve sen o son gilnümüzdeld nesi beiyye ikromiyelerlndcn mahnmı 
gibi insafsız oldun, neden, ne tiirltçt bilin~ daktilozu 5erl k~dan 1nı hususun aöz ö-
tçin ... O gün beni vefnsızlıkIA it- yazması, ayni uımaııda ke!alet ver- nüne getirilerek ona göre mua.mcl.o 

....ı l yapılması i!An olunUT. tiham etmiştin halbuki, benim m~, ı;;ırttır. darmüze milrncaat. 

yapbğmı vefaımlık değil, çok dU
rilst bir hareketti. 

Yazılarımı okuduktan sonra 
belki haklı bU1aca1ı: ve bel.ti de 

ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

bir an olsun bana acıyaeaksın. btr.!pt.ol(()k, lstamoı.ok, pn6mo
kok, koli, plyoaiyanfklcrin yap-

Bak d.Jnle; ~ çiban, 1ıu-a. akıntı ve cild 
"Hatırla o son gününüzü, seni hUtal.ık.larID2 kalp çok tesirli 

kaııpmda göriincc ne büytt.k bir --- taze apıllr. __ _, 

• • • 
Y.erH EmintinU Aa. ~ubuhwt11t: 

Evvdce yapılan ilftn mucibtnee 
30 H11Ziran ™o nihayeUne kadar yok
lnmıya mQracant etıniycn.lerln mo.nı.
caatı katiyen kabul olunnn;racaıtı gl
bl haklarında 107G No. lu knn.unun 
10 uncu maddedııhı para cezası tnı

bik olun caiı DA.o olunur. 

heyecan geçirmiş, nasıl şa§Jl'Dll§· ====================== 
tmı. Sen de, ben.im bu birdcnbi- ı t bul 
re değişmem.den bir şey anlama- s an Fiyat murakabe ko

misyonundan: 
mış yüzüme baka kalmı3bn. 

O sonsuz heyecanın büyük bir 
sebebi vardı. Bir gün evvel en 
sevdiğim bir arkada§U"dan eeniıı ı - 3'180 numaralı miD! korunma kanunu ~ e ıaw numıarıW 31/6/HO ta-
evli oldnV.ınn ogrenmı-· ·.,,.+.;-. ~- rihH k~ göre tcşekkfil eden konıisyonumm n~daki mad-

-a- 9"'"" ~ deletin ııat&ş D:ptbrmın ~medar olmak Uwo mnUyet fiJ'aüa-
ninle artık konll§Dl.ak, seni ~ nna llQ'ri Afi Jı:Ar olarak ummını muhik ,;:irüqti azamı yüı:dclc-
mek hakkım değildi fakat sen - ri Uln ve UtıUI eder. 
den aynlmak için bir çare bul - ZeyUn;,olı toptnncı 

mak --w: ve bu ~reyı· de ba- ade.Jal toptancı 6~........ 8ahun ikinci el 
na arkadaşım Seniye öğretti. E- Pirinç toptancı 

.~ 6, yarı toptancı %8, perakooded %10. 
% 5, Yan toptancı %8, peralı:cndecl ~15. 

~ 5,~ %111. 
4Jf 4, Yan taptım.o ~ J)er'Bken. %10-12. 

ğer dedi, Saime evli olduğunu 
bildiğini söylersem o katiycn iti- Diler zahire ve kuru sebzeler için a;rnl ni!bet kabul ecmmlof.lr. 

JWtnönQ, ~ Bqoilu gllrl mertc.eı. ~e bulunan pe:ra-
raz edecek ve seni oyalamak için, kcndecl bakkallar ~ kabul edilen ~ 10 k6r ı:ıkboü, nakli)" masrab. 
yalan söyliyecek, halbuki sen o- plynsa merkerlerlno ruwıran daha :yiikselı:: o1uı ve clrolnn az olan 
nu görünce artık onu sevmediği- semtlerde 1'12 ye ltadnr çıkablllr. 

ni söyler, ondan tamamile ayn- 2 - Beher sandık llmoaun azamı toptan ve ır;ıeraken<W satıtı kltr msbetleri 
hrsın. Arkadaşm>uı fikrini o gün ıözllnilnde tubalarak 22 HaslT&n ~ tarihinden .muteber olmak üzere 
çok makul bulmuş ve seni içim 490 lık aa.ndıkJardan bir tek limonun 100 paradan ve 420 1lk san-
a.na.nık "Seni · artık dıklardan bebn' llmonuıı ~/-!l. klm.ııtaıı fm:Sayo satıbnaması takar-

y eevmıyorum rür etD1~tir 
beni unut,, <liyo aldatmıştmı. s _ Toptruı f~~ Ticaret VekAleU t1ınlfuuhıa n&Vilcriııc eöre lll 
Sen sözlerime bir türlü inanmak 125.5, 130. lwnıl berin4e.n tesblt edilen ve S0/6/940 tarlh v~ sM3 
istemiyor, bana. yalvanyordun, numaralı kanım mucibince tahsili ıtwıngclen munmcle '\'erglsinin 
bu mücadele ne kadar devam et- D.avccile Hl, HU, 1"2 kunııa halli olan kahvenin tatanbul tehr:\ 
ti bilmiydhım, bir aralık yUzilme hududl:ırı dahDlndeti perakende azamı fQıatlnn li~· c519h 

"Vefasız,, <liyc haykırarak ben - KUl'UI 
ğını bu 

Çiğ kahve yan toptancı (zablred) taro1ındmı 14& 
den ayrıldı gün gıl>i hatar - > > pcrakr.oded > 166 
byorum. Kavruhnu~ ve atQUlhnils :<Perakende olarak) 190 

Aradan aylar gcçm.lş ben o 
ii.mansız dcrdiındcn daha kurtu
lamamı8tım. Her gün benim için 
yazdığın ''Tangoyu,, piyanoda ça. 
lar, ağlar ağlardım. Bir gUn nh 
iı1le o gUn Jpr türlü unutamıyo -
nım. Senin evlendiğini haber al- ==========-============ 
dun, uğradığım aaeJonlığın cJc.re. Emniyet umum müdürlüğünden 

\"l!A~I SABAH 
= 22 HAZiRAN 1940 

Satış ilıinı il İstanbul Belediyesi ilanları 
lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: '-------------·----' 

Ahmed Macıd tar:ıfından Vnkıt Paralar tdarcsınden ~ ikraz nu- Bakır.köy - Kazlıçeşmc yolunun e a lı :ı !alt ttımiratı açık ek.siltmc-
marosile borç alınan para~ mukabil birinci derecede ipotek. gösterilmiş ye ı.onulmuştur: Keşı! bedelı 7787 llrJ Gi kuru~ \ e ılk tcmıntıu 584 . lıra 
olup borcun bdenmemc _ınden dolayı srıtılmnsın:ı karar verilen ve tamamı- 8 kurustu~. Kcşıf ve ~~tnnml' zabıt \'C muarr.('lcıt mildUrlugu ltalemınde 
ruı yemınlı be ehln-uku! t afından (6000) lirn kıymet takdir edılmiş o- gonılccektır. lhale l/ ır940 p:ıı<ırtcsı gumı saat 14 de daımi cncumende 
lan Eyupte Ccı:rı K:ısunpa m:ıhallesinin Aknrçcşme ve Çöm.ekçilcr soka- Y pılac:ıkt.ır. Talıblerın ılk temin l mukbuz vcy<1 mektubl ı ı, ihale tarl
ğındn cskı 5, 7, 9, 11, ıı yem 9,9 No.lu on tarafı Aknrçcşme cııddcsi, sağ hınden '8 gGn evvel ::arıa ınud.ırlu,..uı e muracaaUa l:ı .. ki rı fenni chlıyct 
tarafı Ay,enın dukkfını , c Ahmed Nazi! diıkk4nı ve Nıko.la zevcesi dük- ~e. 940 ~na ald üc.ırct oda~ı H· il, 1 rıle ıh.ıle gunu muayyen aatte 
kAnı \e Çomlckçıler c.ıddcsl, su) taralı Eminin hane ve bahtesi. arka ta- aımt Encumende bulunmaları. (4956) 

rafı Meluned Rasid karıSl Emincnin hane ve brıhçcsıle mabdud clyevim 
yekdiğerıne mnklUb \'e derununa cari nısıf mnsur.ı mailczizi havi bir bab 
fınn ile bır kıta arsaıun evsaf ve mes<ıhnsı aşağıdn yauhdır: 

İsbu gayrım~kul 9, 11, 11/l taj No. lu wg ve sol ve arka hududları 
kendı arsası dalUlinde iki. kapılı kfırgir fırın olup .• 

Zemin Kat: Zemini taş doşcli bir taşlık U7erfnde bir tezgfıh mahalli 
ve bir ekmek :fırın ocagı \'e bir korıdordan nrkndakı ars;ı..ıa tıkılır bir 
kapıdır. 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 
ü udar ceza evi mahlrnm v me .. kurtarıııın 1 11/941 tarihine kn
d<ır bir ~lik ekmek ıht..y:ıu olarak 90000 k ıo· tahmin edilen bi
rinci nevi ekmek içın J0/6/940 tarihinde ynpılun lk ıltmede tekili 
edilen bedel komisyonca hndcll l.ıyıkinde görulmediı;lnden y niden 
kapalı ~r usulilc el:sıltıncye konulınu tur. 

Aıma Kat: Mozaık mcrdıvcnle çıkılır zemini 
bnmur yoğurma dairesidir. 

renkli çiJJi dözell bir 2 - fhale ?8/G/940 günü saut 15 de Ü küdar C. M. U. lıgı makamında 
yapıbt:aktır. ..ı 

Birinci Kat: Yine mozruk merdl\enlc çıkılır büyük bir llOJ'.a Ozerlnde 3 - Şartname Usküdar ceza e\.°l miıdilrlüğüııdeıı paıasız \'erılir. 
bir harman ycrl ve cebhede yanyana iki odadan ibıı.rcttir. 4 - Taliblcrin o gün uaat 14 de kafüır tekit! melttublnrıru ya blzznt ve-

UmumT Evsafı: Gayrunenkul kArgir, dış tnrafı sn·nsızdır. DISı;cme tn- )a post.-ı ile t:ıah.tıüdlu olarak OskUdar C. Muddciumumıüt,'lllc \crm<:-
vanları volto arası potrcl kemcrhdir. lçlnde elektrik ve K~ suyu leri vc1a ı:ondc.-mclcri llızımdır. 
vardır. Fırına muttnsıl arka tnrartıı sıvnsız ufak tek katlı Urglr bir ahır 5 - lhaleye l,.,o;tfnık edeceklerin 691 lıra 87 kuruştan ıbnret mm ııkkat te-
lle blr hclD. movcuddur. Fırın h!llen Jeıırda ve isler bir halde olup g{inde miruıt m:ıkbuzlarile sirgiılerıni teklif mc-htublarını b:ı~lamalıırı şart-
alb ağız ekmek Ç'lkarma ·tadır. tır. (4850 

McsahHı: Tamamı 500 metre murabbaı olup bundan 13.:5 metre mu- ===========.::...==================::.::=== 
rabbaı bina miltcbakiBl arsadır. ~-------------
~~~~::~~a;af ve m~ıısı yazılı gayrlmenlrulOn t:am:ımı Dt"lk 1 İstanbul Vakı lar Müdürlüğü ilanları 1 
1 - işbu gayrimenkulun arttırma ~artnamcsi 1/7/940 tarihiaden itibaren 1

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

834/1456 No. ile İstanbul 4 cü lcra dairetıirıln muayyen numarasında 
berkesın görebilmC'Si itin açıktır. tlftndn yazılı olı:mlardan fazla maHi
mat almnk istiycnlcr, ~bu ~aıneye ve 934/1456 dosJ• num.-ırnsılc 
memwvctimize müracaat etmelidir. 

1 - :Arttırmaya iJtirak ıcın yukarıda yazılı kıymetin yüzde 'i..5 u niııbctm
dc pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde: 124). 

1 --. ipotek sahibi alacnklılnrla cliğer nlAkadarların ve irtifak bnkkı ııahib
krlnin gayrimenkul Ozcrindcld haklarını, husuııile fah ve masr.ıfa 

dnlr olan iddiııbrmı işbu llfın tnrihinden itibaren yVm! ciin içinde 
evrakı mtı.biteleHle birlikte memuriyetimiz.c bildlrmdai lcab eder. 
Aksi halde haklan tapu mdU ile sabit obnadıkça sabi bedc'linln pay-
1.nsmasından barit" knlırlar. 

t - G<SstcrUcn günde nrttırmnyn iştlrak edenler arttırma ~esini o
kumuş ve Ulnunliı malfunat :ılmış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olwmı·lar, 

G - Gayrimenkul 1/8/940 ınrihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar btruıbul 4 en ı u mwrluğund:ı tıç defa bağuaJdıktm aonra en 

Beyoğlu ve Kadıköy Vakıflar Mudurluklerı tcşkılaund.ı rnunhnl {20, 
15, 10) lira asil maa~h memurluklarla(lO) lira asli maa~lı ŞUe Vakıl 0.
man Cibayet Memurlugu iı;ln 27/6/940 perısembe gunil aat 10 da Çem
berliltışta Vakıl'lar Başmiıdüruhıgu,de taluıri ınusabaka ımtıhanı yapıl. -
caktır. 

lsteklılerin daire dol.."torlub'llncı:ı yapılac .. k muayeneleriııde sıhhi arı
zaları olmamaları "Ve (20) lira maaşlı memurıyet için en az liseden ve dı-. 
ğ<'rleri için orta mektebtcn mezun \'C ınenıurin kanuııuııd.ı nrarulan evsafı 
haiz bulunmiları ve bu hususta "er<:ceklcrı dılekçclcnnc aş.-ığıdak! ~ 
sıkaları bağL'.ııruıbn U'ızımdır. 

l - Z:ıbtbc:ı musaddak: lıüsnüh!ıl vurakası. 

2 - Mektcb şnhadctnamcsı veya mus.ıddak sureti 
3 - Nüfus hüviyet cüzdanı > > > 
4 - ClXi eb'admda dort lotoğraf. 5161 -~ 

=====================::========..:;::===================-~ 
İstanbul defterdarlığından: 

çok nrttınuı!l :ihale edilir, f.ıncnk ;ırttırma bedeli muh..,..,..... kıymetin I) Muharrik kuvveti ı •• ı bcygırı \C ılsçı sayısı m(la l c salıib1 ile l -
yCW:lc 75 ini bulm:ız \:eya aa~ lstiycnin alo~ ricbanı elan diğer 

·' a\ncaklılnr bulunı.w. da n-ı ... l bu~ bu gayr! nıeUlı1 De temin edil- lıktc beşi geçmj,y n ve yalnız Uır mııı'tcrı hcs ... bına 111' !At yapmıymı al • 
mi$ nlacakl:lruıın m~~ .fazlaya çıkmaz.ııa m oolı: arttıranın müesseseler nnJ kanun muclbıncc munmele \ crgislndcn n:ıunftı~-. B ıM ... 
truıhhüdli baki kalmak lW!re arttırma 15 ll daha tcmdid edilerek enalcyh 'bu ~~c:1". namına, )c~I kanµn m.erty t mevkime gınncde~ 
18/8/1940 l::ırllitnde CUma 'gµnü sanı ıl df 10 ya kadar htaıı.bul 4 cü evvel IHO m:ı.li yılı ıı:ın tarhedilrnı olan vcrgılcr terkin olun.,caktır. 
tcra mcmıırltı~ odasında, arttırma qMcıli s;ıbs ~ alacağına 1 .. 2) Yubrıkl rut~ yazılı şartları haiz ols<ılar d thl !i.m~l ?iı\ veya ; 
ruchanı olan diğer tılacnklılıırın 6u gayri menkul ile tanin edilınis hibınln mnrkamu havı şişe, kutu vcsalr ambalaj tnaddelerı ıçındc sa a 
al.ılcaklnrı mecmwmdan fazbcya cıkmek ve nmham"""' la:tmctin % c.ıkanlan ıruımdllerl yapan sınat mües eselc~." trikotaJ, muccvherat, p 
75 şlnl tutmak prtile en çtık arttır~ına ihale cdlllr. Bö71e lılr l>edcl el- tik eşya, l!istik ay:ıltkabt, kundura kalıbı, okçc, ç m şır mandalı ı ..ıl 
de cdilm ~hıuız. Ve satıcı 2280 No. ıu kanana tevfikan eden. her .uevl .m:ıdcn kaplaması, boyama, ~prc, k arlamn isleri ynp:ı~ı,, 
geri bırakılır. ~ sun'ı veya tabii ipek, ipek menuc:ıt, ıpck çorap, kese kfığıdı, karbon ku~ 

ğıdı, ternl'i; 'baskiil imal .çdcn ırı:ınn t mucss eler \ c deba!:n t mucssescl"cy 
t - Gayrimenkul kendısine ıhale oluııaıı kimse d('l"hal v~ •erilen ınilhlet yeni kanund:ıki muafiyetten istifade edemez • 

!çlnde ~yı venne2.SC ihale ;k:arnrı fezholunarak krndislnden evvel 
en yüksek tckillte bulunan kımse arzetmiı olduğu bedıelle aJmağa ra- Bunlatd:ın yeni knnunun mcriyctc girdiği t rlhlen e\ \"el 3535 sa~ ı1' 
zı olurıın ona, Tazl 9ımaz, veya buluıınınzsa hemen on bel "atın mild- kanunla maktu Yergiye t!ıbi tutulmuş olanların 1940 mııll yılı vergileri, yc
dctle arttı.rmnya çık~p m çek ıiı'ttuann ihale-edilir. ru a.aıe ara- ni kanunun r.ıuvakkat bt.~incl maddesi muclbtnce, yine maktu olarak alı
smdaki fıırk ve ıeı:en gOııle- içln y(lzd 5 den besab ---.ıı: :ıaız nacaktır. :Yen! bnunWl, 27 ncl maddesi hiıl mum~ (iÖrc bu muc~cl~ 
ve cliğer zararlar nyrıcn hUkme hacet kalmaksızın l)ıet1mlzcc luıkkınd3 mattul)'ct usulü talbık cdilemiycceğinden, 1941 m~ .yılından 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde: l33). iUbaren bunlann lmallt ve muamele dellcri tutmalan ve vugılerınl rıylı'k 

beyaruuundcre mQstenidcn ödemeleri llzımdır \ e bur.un için de 1 Haı.ı .. 
ran 1941 tarihine kadar defterlerini tasdik cttınncleri lcabcder. 

7 - Alıcı arttırma bedeli hnricirıdc olarnk yalruz tapu ferai laarcıru, yir
mi sen.elik vakıf tııviz. bcdclini ve ihale knrdt p.allarma verm~ 
Jnttburdur, 3) Yubnkl 1 ve 2 No. da yazılı olhnlnı· htırlcinde kalıp da muhrıı rilt 

Müterakim v~ imVD'llt ve ıanzuat ve dellAli,.e nmlnden mü- kuvveti bes bqgiri ve işçi sayısı mUessese snhi~l ıl~ bırlikte onu c çmıy~n 
1cvcllld 'beled1y nbum Uterakim akıl J ared Ucr.:ra ald 1_ .sııial mil~, yeof kanunun merlycte gırdığı fanhe kadar mnktuı-

artt:no..e ~ m 
1 

v c 0 
yet usulilnde ergi veronlerin 1940 mali yılı :-elleri kezalik yeni kn-

mayıp ıenzı.ı 0 unur. nunun muvakbt IM!Şnci maddesi muciblnct, yıne m tu olarak film. :ık -
:labu gayrimerikııl yuk.anda ıöstenıen tarihte litanbu1 4 dl Jcra mc- tır. Bunlardan 1941 mali yılında da maktulyet usulünde \ergi 'ermek 
:murluiu odasında llbu illa ft ıa.terilcn arttırma ,..laMneid daire- istlyenler, yeni bnunun 27 nci mnddesi mucibince 31 kanunucvı. el 1940 
5inde satıla<:ağı llAn olunur. (5116) tarihine laıdar bu istıeklerlni istida ile muamele ve ıstihliik vcrgilc-ri ıner-

kez şubesi tahakkuk: ııenlğlne Lildlrınek mecburiyetindedirler. Mczktir 
tarihe kadar bu isteklerini bildir~ler 1941 mali yılından itibaren ıkı sene 
müddetle maktu vergiye tfıbl tutulurlar. Bu surcllc t.uleble bulunmılar 
tarlıcdilcn vergiyi kabul ederlerse ikl yıldan e\ vel tnlcblcrlnden dönemez
ler. tki srncn1n blb.mında maktuiyetten çık.ımık- ist ~ c ılcr, isteklerini ayni 
sureUe ve ikind mall yılın hululünden evvel gclcn takvim yılı başına 

kadar ynpmalan lAz.undır. Ynpmazlarsa miitcnkib i .i yıl içlrı maktuiycti 
1 kabul etmiş sayılırlar. • 

1 
31 Kçnunucvvcl 1940 tnrlhlne kadar m .tuiyetı ıstcdiklerini bıldırır.i

yeriler Haziran 1941 tarihinden itibaren dc.fkr tutmağa ve her ay yaptık
' ları muame!deri beyanname ile bildirmek surctile vergileri ödemcge mec-
burdurlar. I 

4) Muh.:ınik. kuvveti beş beygiri ve isçı sayısı onu ı;cçmcmekle bcı n• 
bcr ~imdiye kadar beyanname usulıle vergiye tlıbi olanlar yuknrıki ikıncl 
fıkrada yazılı sanatları yapmıyorlarsa, bunl:ır da yem kanun hükınun• 

lnhı·sarlar u. Mu-du·· rıu·· .., un·· den ·. göre maktui1ct usulünü istemek hakkını haizdirler. Boyle bir talebde bu-
1 lunmak lsti)'t1tlcr, keyflyctı 31 k4nunucv\'cl 1940 tnrıhıne kadar merkez 
tahakkuk GUbesi şefliğine istida ile bildırmelidirlcr. Bu uretle talebte 

ı - Kesif şarlname ve pllnı ıııudbince idaremizin AnJmra Umum bulunanlar 1941 mall yılından itib.lpcn ikl sene muddetle maktu \Crgiyce 
müdürlük binası babçeQnln "1lan ve teelsnlı 41 kapalı ad UIUlile ek- ttıbi tutulurlar. Bu suretle talebte bulunanlar Uırhcdllccc-k maktu "crgiyi . 
autuıey konmuştur. kabul ederler ise iki yıldım evvel taleblennden donemczler. fki ,ılın 

ıı _ Keşlt bedeli 11019.30 lira muvakkat teminab aıl.45 liradır. sonunda bcyann:ıme usulüne donmcl: istıyenler, kcyfıyeU ikincı m.ıli yılın 
ın _ Eksllhne 5/VII/940 cuma günü saat 15 te tstanbüda Kabataş- hUlQlündcn evvel gelen tnkvim yılı }.laşın:ı kadJr bıldircrck ddterlcı·iı~ 

ta Leva.um ve Mtibayaat eubcslndeki alını, komisyonunda pp.ılacaktır. hı Jık ettirmt'ğe mecburdurlar. 

IV - Şartname sozıl geçen Lcvaz.ım şubesi veznesinden ve lzınir, Bu fıkrada yazılı mükclleiler; maktuiyet usulUnil istemezler ise ~im· 
~a başmüdllrlilklerlndcn (55) kUrtJia alınabilir. 1 diye kadllr olduğu gibi defter tutmak ve her ay bey<ınnamc \ermek urc-. 

V - Münakasaya glrcceklcr m!lhilrlil teklif mektuplarını kanuni tile vergi ödemekte devam ederler. Moktui)et u ulunu istedlkleıini 31 
veı;aiktc % 7.5 güvenme parru;ı makbuz veya banka temin:ıt mektubunu Klınunueı;vel 1940 tarihine kadar bildirirlerse 1941 mali jılından ilJb ren 
ve p.rtnam.csinin (F) !ıkrnsında yazılı vesaiki ihth :ı edecek bpalı zarfla- maktuiyet usulüne t!!bl ol klarından o tarıhc ndar yine dc-!te .. tut• 
ı:uıı lhalo gilnil eksiltme saaUndcn bir sanl evveline k::ıdar (soı:ıt H de ka- makta ve bey'nnnamc \ermekle dernm edoccklerdir. 
dnr) m<:UtQr komisyon baskanlıtına makbuz muk::ıbilinde vennclerl lfı- Alt.ikadarbrc:ı bilinmek uzcrc ilônolunur. (51GJ) 
zımdır. ( 4976) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden 
Deniz lisesi ikinci sınıfına girmeğe istcklı okurların müsa.baka sınavln- 1 

n 24 hnzlrnn 940 pazartesi günü saat 9 da yapılacaktır. llu tarihe kndnr 
kayıt ınuamclcslni ynptınnıs olan okurlnr beraberlcrinde siyah mürekkep- ~ 

ll k.nlcm, cetvel, minkale, pcrkel ve lA.sUk olduCU halde okula milrncaaUan. I 
<f932, 1 

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

Bahçıvan aranıyor 
cesini takdir edersin değil mi 
Saim? Seni evli bildiğim halde, 
Jıir ikind defa evlendiğhıi du
)11ll1Ca çok §8§ll'Chm. Ortada bir 
§eyler dönUyordu amma, ben 
anhyamıyordum. M.aa.mafih se -
bebini aravf;mnaya lüzum yok -
in kL Evlendjğiıı kadın benim ar-

Polis kollejine talebe alınacakhr ==========================================:;:=:========· 

Bostnncıda, bir köşk bahçesine bakmak üzere tecrübeli 
bir bahçıvan aranmaktadır. 'l'nlıb olnnların Ankara caddesin
de ( tnkılib} kitabevine müracaat etmeleri. 

l - Geçen yıllar oldulu gibi bu yıl da lise dercces1nddd :Ankıın polis 
koJlejinln b1rind sınıfına talebe nlınacoktır. 

' - Kayıd ve kabul r;artlan her mahallin emniyet müdilr ~ya Amirlik
lerlnde ınevcuddur. Talib olımlnnn bu &artları öfrcnmek ve ona göre 
müracaatta bulunmak Qzere keyfiyetten bilgi edlnmclerl ilAn 
olunur. (2868) (4924) 

lstanbul · defterdarhğından: 
Hocapaşa Mal.iye ıubesi mükellefierınden Letafet ban 1, 2 No. da 

U'ıW Kdmil ve Fazlı zade Bnhaeddine: 927, 928 mali yılı verginiz hakkında• 
ki 23/3/940 gün ve 57707 sayı lı itiraz komisyonu kararı ;ılcyhiııe % 201 
zammın kaldırılması dolayı ılc şubece temyızcn ttlrnz edilmiştir. 

Keyfiyeti tebliğ yerine geçmek Uı:ere f15n olunur. (5157) 

------------------------------~ - - "" . . - . . l~ . . . 

Sahibi: Ahmed C~mııleddin SARACOCLU 
Neşrıyıt Mudwrü: Macid ÇETiN Baı:ıldı(jı yer (Yeni S:1bah Matbaası) 
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M ~ON MEYV A TUZU inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, 
· Barsak T ewnbelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında Müferrih ve Mi devidir e:mıllyetle lruJlanıJabilir. lılİDE ve BAltSAALAIU temizler, alı§lırmaz ve Y,Ormaz MAZON isim ve HOROZ mo.rkasınn dikkat 


