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. Birçok Alman tayyareai düşürüldO. 
lıra aaker dolu bir tren berhava edildi ,. 
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~!Weeti COmhur, Baş Vek1Uet, ŞOrayı 
.. asebat, lfttatistik, Devlet Meteoro

=:-aMIS\luJl!l-·.--..~m MUdUrlUklerile, Maliye Vekftleli 
K le sukut etmemiş ~ oop:eslnM- OOJlÇOSU•:f:yell 

Pa.ns, 27 (A.A.) - Son 48 saat 1 dane muharebelerde gösterdilden Ha r 1c1 ye ve k 1 ,. z ı· n ·sıit;i, Diyunu Umum•ye, GOmrOk ve 
ekatetlerinin bUdceleri tasvib edildi zarfında Ahnanlar fe.vka.LB.de azim mukavçmetten tamamen memnun 

Ank Hu u i muhabinmız 
den) ~ Büyük 1ılet Meclisi bugUn 

at ikide toplanarak bü~ mti
zakerelerine başlamış ve kanun 1940 
yılı m nfat.ı karşılığı olarak 
268.276 lıra knbul edilmiştir. 

zayiata. uğra.mıilardır. Düşman ta· kaldığııu bildirmiştir. •• h • b t 
rafuıdan sarf edilen bUyük gayret· Fransız askeri mahafilinde dti.n mu 1 m ey ana 1 
lere rağmen ;ımnmf w.dyett:e eleği- sabah bir emniyet havaın hissedU -
§iklik yoktur. mekteydi. 

d?:em:Ah::':1~~~2: "Sulha bağlıyız. Fakat zuhuru muhtemel Almanların bütilıı alika ve gay -
retlerini üzerinde tebif ettikleri ~ 
maideki müttefik ordular, dün Al- 1 
mnnlann Uç büyük hücumuna ma
ruz· kalmı§tır. Bu bücumlar, topçu
nıın, tayyarelerin 'Ve hticum araba
larının takviyesi l1e adeta bilyük 
mikynstabir tannuz ma.nzarnsı irae 
ctmcl.teydi. 

:~ =~=~· ı::::~ıe:u: bazı hadiseler de bizi korkutamazlar.,, Bundan onra nıasraf butçclcrm 
g ilmi ve Biıyük f llct Meclisı, Rl
) eticumhm B~ ckal t Şfırayı 
D vlet, Dl\·anı muh b t, tş Limi· 
ted, De~let M teoroloJı, Matbuat U
mum müdürlükleri btitçcleriyle Dı
) net İşleri llcisliğı, Mali~c Vckfıle
ti, Düyunu umumiye, qümrük ve 
lnhisarlar V ck:llctlerl btitçeleri t.n& 

vıb cdilmıştir 

faliyc" '<'k nd Ağrah bütçe 
einı.~ndn fi ıııu.ı·ifPllll~·~SU izahab \er
mı tir; 

.hizmet -

nıla.n kanun 
.,.....,'""'<q olan Mat
(Sonn 8 üncüde) Mali~ e '7t"Jcili Puat ~rralı 

llk taanıız Courtrai bölgesinde 
yapılmıştır. Alman ve Belçikalılar 

arasında cereyan eden ağır muhare
beler hücumlar vo mukabil hücum· 
lar şeklinde devam etm~ cc vaziyet 
tam bir istikrar ile nihayetlenmiş • 
tir. j 

Courtrai'nin cenubunda bulunan 1 
mevziler üzerinde diğer iki taarruz 
daha yapıma ve her ikisi de geniş 
b1r cephe üzerinde obnuştur. Bunlar ı 
da tam bir akamete uğramıştır. 

Belçika ve Framm kıtaatı tedaitli ı 
muharebelerde cweliai gün b!iyük 
muvaffalayotler clde etmiştir. Gene
ral Weygand, şimalde mUttcfik or
dularının yapmakta oldukls.n anu- 1 

ğini bildiriyor. Düşman hiç b.... tanr
nız teşet>büsünro l:iuhınnınm t r. 

Soınıne üzerinde müttefık kuvvet 
ler denizden Amiensc kadar bakim· 
dfr. • 

Amiensin garbında mlıttefik kuv
vetler tatlıirat ameliyeleri icra eyle
miş ve bir miktar geçid noktalan cl
de etmiştir. 

Dim Geceki Vasiyet 
Pıır.is, 27 (A.A.) - Saat 23.30 da 

Havas şu haberi veriyor: 
Askeri vaziyet hakkında ~eden 

sonra alınan malfunata göre, * 
den evvel vaziyette büyük bir d 
ğişiklik olmamıştır. 

Lys rnıntakasmda dün Belçikahla -
ra kar§l yapılan ve bütün gece de
vam eden Alman taarruzu bu sa
bah da devam etmiştir. Alınanlar 
burada bir çok vasıtalarla harekete 

(Sm u 3 üncü.de) 

Fransız akademisi nz.'lsından ••Je- ıımı. - -- - - - - - - - ....._, ~\L~\..L.A..LKLA.LZW.. ~ 
rome Tharaud,. (Pan Soır) gv.e- ;v- -
{esinin muhabiri sıfatıle Haricye Venı" vergı· zam ka-
Veklli Şükrü Saracoglu ıle goniş • • 

~-
Tilrkiyc Ifarıciye Vekılı ta.rnfın

dan bu sab:ıh ''23 mayıs, yeni ,An. 
karanın yepyenı bir binası olan Ha
riciye Vekiletindc kabul edildim. 
Kendisi elli yru ı ... nnda, tuvana vU -
cüdIU, blltiln mevcudiyetinden sade
lik ve samimiyet sezilen bır zat. Hiç 
bir mukaddimeye lüzum görmeden: 

•- Bi~m vnziyet:Utıizi biliyorsu • 
nn-ı, dedi. Açık ve sarih bir vaziyet 
Balkan antantı dostlanmıza yani 
Rumanyalılara._ Yunanlılara ve Yu -
goo!avlara Jcarvı bir takım taahbiid
lerim..ls var. trnnb, lraklı ve Efgn -
nisfaııh :komşulanmıza kn.rşı yine 

(Sonn 3 ıinciide) ...... 

t nunu meriyete girdi 
---<>-

ıçki, Tütün, Kibrit, Kahve 
ve Çaya zam yaplldı 

Fevkalade vOZJyet dolayısiyle ba
zı gıda ve inhisar 'c g1yecck mad
delerine y pılacak ?.anılar hakkın
da BUyilk Millet meclisi tarafın~ 
dan vcrllen karar dün Resmf Ce
ride ile ilan olunmuş ve bükfunet 
tarafından İstanbul Viliyetine tel
grafla tebliğ oliınmuştur: 
Bu tebliğata nazaran, toptancılar, 

(Sonu 3 iıncüdc) 

SABAHTAN SABAHA : 

l'ürkiye ve 
Yakın Şark 

ROoseveltin şiddetli nutku ·''Kale,, den sonra Paris? 
Amerika cumhurreiai bazı infirad taraftarlarını 

UUhin Yakmşark milletleri ken
dileri h>in nsırlardanberi 1auınu 00-
mert ~ harromnktun bir sa.niye bi-

körlük ve &ağırlıkla 
lf' ç.ckimncrni~ olan \C gene sırf Vaşıngicn, 2i cHususi) - B Roosevclt radyoda 

1 J,t•ndilcriuiıı ha) atım ,.e malım mü- söylediğı nutukda · "Körlere, sağnlnra, Amerikanın 
afaa l'tnı ı, İ!:in asırla.rca en çetin maddeten şımdıki nıza barbındc olduğuna saf dilıi.nc ina-

duşnınıılarla çarpısnıaJdan çekin- nan kimselere, fırkacılık hissile Jıcı ne olursa olsun hü-
111(~) en 'J'ürl.i) c gibi bir komşuya kümctın hancı sıyascti aleyhınde bulunanlara, paniğe 
ımılilj olmakl.L balıtiyardırlal'. yakalanarak artık Amenka ordusuna ıtımad etmiyen 

____ _J kimselere hucum etmiştir. 

O rta Asya ve Kafkasları aşa- B. Roosevclt nutkunda ezciımle şöyle demiştir: 
rak Şimali lran arazisinden - Noneç Hollanda, Belçıka ve LUksemburg ve 

g çer k, Anadoluya esaslı bir §ekil· Fransa.da sıvıl bnlkın başına gelenler hakkında n.ldığı
de ycı ı~.mı olan Türkler aradan mız inanılmaz haberlerden çok müteessiriz. Tavsifi im· 
geçen asırlar zarfında bütün Ya- Unsu: fclll.kctlennde derhal yardıma ihtiyacı olan ka
kınşark mcmlcketlerı ıçın kanını dın, çocuk ve lhtıynrlann namımı. size bir kelime söyle
cömertçc harcamaktan çekinmiyen memin yenndc olacağını zannediyorum. Bu adnmlara 
bir muhafız '~ rehakar hır hami ro- yardım edilmesi lazım olduğunu söyliy<.>ceğim. Birleşik 
lünü oyna.ıru3lardır. Filhakıka tari- Amerika&. hepınız bunlara yardım edecek vnziyetü
hin sayfalnnna bir göz atmak bu id- siniz. Rooscvelt sözlerine şu suretle devam etmiıJtir: 
dianın ne kadar doğru olduğunu is- Bub'ilııkil vaziyet, Amerikayı muayyen bir zaman
bata Wıdır. Arabln.rı, Suriyelileri da mUdafaa programını değiştirmeğe mecbur edecek 
ve dıger şark memleketlcn halkını §ekilde ıstihnle edilebilir. Hükumet yılda 50 bin tayyare 
siyanet etmek için alatllan Türk jnpsına karar vermiştir. 
kanlan Fırat ve Dicle nehrinin su- Roosevelt nutkunu eu sözlerle bitirmiştir: 
}arından daha çoktur Anadoluya Amcrıkn birle§ik devletlcrınin benimle birlikte bütün 
Türklerin yerle61Jlcsı malinn olduğu beşeriyette müşterek sempati halinde ten'ıenni ve rnu.n. 
veçhile Abbasilerin Halifeliği zama- catlan Allahın bc§eriyetin ~ ve kalbini §ifaydlı 

( Souu 2 illddQ) etmesidir.,, 

itham etti 

Alınanlar İngiliz sahillerine . 40 
kilometreye kadar yanaştılar 

J~~~.,.....~ 

Al••nlann iki ag •t1t1el Sili atlal•nntl•n biigük lnıiliz tleniı 
,-. Skapaflovg• katlar azalclıklon-.ı, hajii11 Nol"fJeç ve Fransız 
Mlıill•ri11.len lnıilltJre•• ae J.reu galclaştıklarını ~erir harita 

Yaz sı 2 incida 



Gündüz kü ah , g ca si;a :dr:r arasın a 

K 'lyu naziler ar asın a 
Macar nazisinin fikirleri 

Apartımanın 
sığınajı var mı ? 
~ 

-8-
Beyoğlunwı çok e.nteresan yerle

rinden bjri de 'l'~peb ında bir pasaj 
içindeki bir "lokantadır. Sırf et ye
meklerini sevenler için açılmış olan 
bu yer, muhtelif milletlere mcnşup 

şikemperver.lecin ziyaretgahıdır. Bu 
lokantanın müşterileri hep ayni şa
hıslardır. Fakat bunların ekseriyeti· 
ni Macar ve Almanlar teŞkil ederler. 
Bunlar burada en kuytu köşelere çe
kilerek kendi kendilerine biyaset de
dikodusu yaparlar ve hcp..,i siyasi 
ihtiraslarını burada biroirlerine belli 
ederler. 
Akşamın sekizi ... Burada iki arka· 

daş yemek yiyoruz. ·J..ıokanta.ıun on 
ber;ı masasın.dan ancak dördü dolu . 
Mütebakisi bombo§ duruyor. ~.,'ikat 
senvisi hazırlanmış, iskemleler de 
bu masaların komple olduğunu ım:ı 
eder bir şekilde eğilmiş. SağınııWa
ki masada iki kişi konuşuyodnr. I .. i
sarundan Tiirk oWuğu anlaşılan 
bir adam .kar§ısııldakı Macar kndı

nına: 

- Şimdi Macaristana mı brldecök· 
siniz? diye sordu. 

Kadm: 
- Hayır, ha.yır .. Vize alabilirsem 

Mısıra veya lrana gideceğim .. 
- Niçin Macaristana donmüyor • 

sunuz? 
- Orada ben yaşayaıvam. Ben, 

bir köylü kadınım •• Budaf'lc"l1.,.ıde ya
bir köylü kadınım. Budapeştede ya
ı-ıamak paraya mütevakkıf .,. e me:m
lekelimin dışında para birikth'mem 
lfızın:ı.. . 

- Peki oraıda sizi bekleyenler yok 
mu? 

- Annem, bal:>am ve hatta k~am 
var .. Hcı?si çiftçilik yş.pıyorlar. Ben 
de buradan her ay bir parça para 
gönderiyorum .. İdareleruti temin e
diyorlar ... 

Taksimde Talimhanede Çukurcı -
sine mensup .. Yani pf eilkreôzlardan. yan apartımanında sığınak ve lağım 
Alınan nazisi, .tanı bir Alman inadiy- olmadığı halde bunların bulunduğu 
le u noktada isr.ar ediyor: şeklinde rapqr verdiği iddlasiyle, be-

- :Ffejlkreiız M".acaristanda olil- lediye ıninıarlarından Supbi, vazife
me mahkiımdur. Şayed bunun kabil yi ihmal sucundan adliyeye verilmiş, 
olamıyacajP.ııl iddia edemeııiz y.anı - asliye yedinci ceza mahkemesinde 
hyorsunuz, gamalı haç Çekoslovak- muhakemesine b~lanmıştır. Suphi
ya, Polonya, Aıışelı.ış, Nol'Veç, Hol- nin vekili, .bu apartımanda sığınak 
landa, Belçika ve LUksembi.ırgda ve lağım :mecrası bulunduğunu $öyle 
dalgalandıgı gibi bir sene ısoımı. da miş, bazı milda.fa ~hidleri göster -
Yakmşarkın her köşesinde dalgala- miıPlr. 

Dün bu şahidlerden. belediye imar nacaktır, dedi. 
Macar ııazisi, :Ahnanm bu $0.zl.e- şubesi müdürü Hüsnü jle belediye in 

tine, havli ıiçerJem.iş olacak ki : şaat şubesinde mimar Nami Çeşmeli 
"· dinlenilmişlerdir. - Dese.oize, Kak.enkreb hege -

mony,a ilin edecek, dedi. İmar şubesi müdürü Hüsnü, bu 
Alınan homurı:lanarak: binanın inşaatında projeye ve yapı 
_:Söylediklerimi latife mi zannet. kanununa aykın bir .hal olmadığını, 

tiniz? kendisi mahallinde tedkiketmemiş 

Macar hidileUe yerinden k.a.lk.tı. olmakla beraber, 18.ğım ve mecrası 
önünde duran b'ü.tün yemek ııerv.is • da olınası Iazımgeldjğini, zira mec -
terini diğer bir roasay::ı. aktarma. e- ramn binadan evvel ;yapılmasının u
derek oturdu. Sonra Ahnma döne • sulden olduğunu söylem.iştir. 
rek: Mimar Naiın de, :ralimhanenin 

- Sbıd ·Ste seher ;politiecbeo. Bir- modern mahalle oldıığuıuı, :buralar • 
te geıhuı sie na.eh Teııtonia. Y~ni siz da, .Em.J.ak!.Şitketinin, evv,ela kana -
çok siyaseti ,seviy.or:sıuıuz. Ultfen lizasyonu yaptırdıktan sonra arsa
Teut:oniaya gidiniz .. diye alay etti. ları ifru eQtp sattığµıı, bina.eruıleyb, 

Fakat Alman biç cevab vermedi • bu binamı:ı da 18.ğım, ve mecrası ol • 
Yalnız Nazi ihtir.a.aiyle parlayan mak lılzım geldiğini söyledikten soıı
korkunç gözlerini 'Macara çevirmek- ra dem~ ki: 
le iktifa etti. • - Burada., bina yapıldi_ğı zaman 

• • • ~ sığmak vardı. Sığınak, binanın ze-

İki wWniıı .ayr1lmas:iyle lokanta
da bir parça sük.iınete kavuşmuştu. 
Macar elindeki Ma,gy.aro Nemzed ga· 
zetesiııi okum.ağa başlamıştı. Tam 
bu .sırada. içeriye bir .kadın girdi •.. 
Doğruca etk~ yanına gelerek na
zik parıpa.klariyle ıadamlll gözlerini 
kapadı .. Erkek bir kaç iaim saydı , 
Kadın: · 

- Nem" nem .. HayırJ hayır., di
yordu. 

min katmda ve kiraya verilen dük -
kanın al~daydı. Mal sahibi, biJAruı.
ra, • buraSmı, dükkana depo olarak 
kiraya veırmiş ıve i~e bazı çu -
vallar ~e saire konm.U3tuı'. Yoksa, 
sığınak, helisı ve sa.ircsiyle olduğu . ' , 
gibid~. • 

Muhakeme, gelıniyen şaltidlerin 

de çağrıfu.mk dlltlenilıneleri için baş 
ka güne k8.Jmış!:ır. 

... --..:...::. ..• _ 
DENiZLERDE : 

J>iiıı Sabahki Sis 

Vali dün 
Ankaraya gitti 

~-- ~ 

HOkOrnete yeni büdçe hak- Evvelki gece ::;aut yır.mi uöıtte.ı;ı 
kında izahat vel'ecek sonra, Ebussuur1 cadde::>ındc Yeni-
~ Aydın ote}ipi.µ alt ti\tında çıttiran o-

\'ali ve Belediye Reisi cloktoı Lfıt- tol roüstandeınlen, hirı$\nin Y\\karı 
fi Rıriliıt' dün a.kfınm Aılluıraya ha- kattnn so~,nğa dü"tü_ğ\\nü görnıüş
reket etmiştir. Vali Ankarada Dahi- ler, dışarı çıkmerı, bunun. dördün
liye Ve~letiyle yeni bütçe etrafın- cü katta bir odada ot,Umn Befraçla 
da temaslar yapacak \'e vekalete ba- ttitün eksperi ve komısyonru:;u Me-
zı lüzumlu izahat verecektir. Vali cid Aç1~~oz olcluğunu anlamşılardır. 
ve :Bclediye -reisi tabiidir ki bu .zi- Ynpıhı.n tahkikattan, hapis nin 
y.aret ~naaıruia diğer .Şehir mesele - ! ,şöyle olduğu anlal5ılnıı~tır: .. 
lerine de temas edecektir. Vali ve be- :Mecid Açıkgöz. ekıvnlan psışık 
lediye reisi dün hareket ederken be- ı denilen muadili ruhi sar' illetine 
lediyede kabul ~ttiği bir muharriri • .. .müpteladır. 'Oç sene evvel. gen~ ny-
ınize pasif korunma i§leıi için ami- ni otelde alt katta bır odadu nusıı. -
ral Muren t::ıorafından verilen rapo- firken, bu illetin nöbeti esnasında, 
ru tedkik ettiğini ve bu hususta hti- farkında olmadan, camlı odu kapı -
kumetle temastan ,5onra geniş malu- aından dı§arı fırlamL'i ve bazı hafif 
mat ıv~receğini söylemi§tir. varalat• almıştır. 

Diğer taraftan Aııkarada bulunan w Bu hastalığa müptelii ol::ınlar, has
beled.lye iktısad müdürü Saffet Se- talık nöbetinin bırsamlo.n tesiri al
zerı bu S:lbah ff,hriınize gelmiş bu- tında, bilmiyerek bir çok hareketleı· 
lunacakla.:rdır. Elektrik Şirketi Mü- yaparlar. Ha.tül. bu ha~taJardan, e-
dürü Ta.Yfur ve belediye fen müşa _ liııe bir balt:ı alıp, hiç bir kasdi yok-
viri Hulki de yarın J;>abahki trenle ken ve farkında olmadan önüne ge
~hriın.ize gelecekleııdir. lene vurınnk suretiyle yedi, sekiz ki-

şiyi öldürenlere bile tesadilf edilmiş-

iKTISAD ·şLERİ : .. 
iş yerlerindeki 
f~zla me:sai fekli 
tatbik ~diliyor. 

Sanayi müesse::ıelerinin iş saatleri 
hakkındaki V·ekiller rHeyetinın ver
diği kararın tatbikine bu haftadan 
itibaren başlanmıştır. · Sümerbanka 
bağlı bilUm.umı.fo.brikalar, Darphane, 
Damga Matbaası, hususi ipek ve do
klıma sanayii fabrikaları yevmiye i 
a saat fa.zla mesai yapabileeekh~r • 
<lir. Bunun haricindeki Tesm:l ve 
hususi müesseselerden isteyenler haf 
ta tatili yapmıya-Oak.lardır. 

tir. • 
Mecid Açıkgözde, evvellô gece, o

da kapısını killtle)ip yattıktan bir 
müddet sonı'a, birdenbire üzerine 
gelen bir buhranla, kapalı :ve prdesi 
inik bulunan pencerey~ f trla~, 
perdeyi koparıp camı kırarak, per
devle beraber ı1ışarıyn çıknus ve 
sokakta, otel duvarmdan üç metre 
ilerille yere dü~müş, derhal ölmüş
tür. 

Cesetli muayene eden adliye dok
toru$alih lffaşinı. bu bnstalığıo nö
betine Mecid Açıkgöıün .kurb:ın git
tiğiııi tesbit etmiş .,ç:ömillmesiııe izin 
vermi§tir. 

Cesed, Bafrada bulunan ailesinin 
gelip alması ve defnettirmesi ic;in 
hıfzedilmek üzeı·e morga k:ıldırı1msı-
tır. 

İngiltereye yaklaşmak, Fransayı 

mat etmek ... 
İngil\ereye yaklaşmanın gayesi 

de İng'ltereyi t~ .ıııcobW' et
mektir. Bunu.n için Nis~nıl}. hafta
sında Norveç baskınını yaptılar ... 
Bu baskın İngiliz büyük deniz üs· 
lerine Alınan tayyare ve deniz vası
talarının uzak1,ığını yarıya indirdi " 
Şöyle ki: 

Alman hava üss.ü olan SUt ada • 
sından Skapaflova .kadar ı.mesaf e 800 
kilometre idi. Norveçdeki büyük ha
va ~ü Stav~ngerden İngiliz üssü
ne kada.r mesafe ilOO kilometredir. 

Garb cephesinde l8 gün evvel baş
lıy::ın Alman taaruzunun iki nişan· 
gahı vardı: Biri Kale, öteki Paris •• 
Evvela Kaleye teveccüh ettiler. 

Burası 1ngiliz topraklarına ~aban
cı memleketerin en yakın noktası ·• 
dJr: 35 kilometre. (Kale) den karşı 
sahili dövmek bile kabildir. Fakat 
Almanya Kaleyi alarak hemen İn
giltereyi topa tutacak veya en ya -
kın hava üslerin.den lngiliz sahilleri
:ııc akın yapacak değildir. Nasıl ki 
Norveç sahillerine yerleseli bir ay 
olduğu halde İngiliz bahri üssüne 
nkınlar te,·ali etmemiştir. Mesafenin. 
yakınlığı baskın :m.a.sraflru:.ını ve 
engellerini -azaltır; .fakat tehlikeyi 
değil.. 

lngiltercnin cenup sahillerinde bü
yült deniz üsleri yOktur; hepsi şi

nınldeclir. Almanya şimdi elde ettiği 
Hollanda ve Belçika sabiJlerinden hı
giliz sanayi :merkezlerine akınlar 
yapmakta .güçlük çekmese bile ayni 
derecede İngiliz tayyarelerine ya
kin olan kendi sanayi merkezlerinin 
hücuma uğnimasından korkar. Bu -
güne kadar iki tarafın da askeri ol
mıyan merkezlere baskın yapmama
larına hakim olan korku daima mev
cud olacaktır. 

- Peki sizi kocanız kıskanmaz 

nu? 

Kadın ellerini $ekiıice erkek ye
r.inden flrlayarak kwiıru.n elini ı_.Öp· 

tü. Ve derhal garsonu çağırarak bi
ra getirmesini söyledi. Bir müddet 
b~ba.şa vererek usul usul konµ,şi:u· 
lar. Kadın büyük bir dikkatle mu· 
hatabılllJl fısıldadığı .şeyleri dinli
yordu. 

Dün SAAah limanı kalın bir sis ta· ı----------:--===========----------

· Fakat Almanya Manş sahillerine 
inmekle, hele Kaleyi ele geçirmekle 
düşmanlarına bir çok zararlar ika 
edebilecektir. Buralarda kurulacak 
deniz ve hava üsleri Manş ve Şimal 
denizlerinde seferleri yarıya indire
bilir. 

Kadın erkeğin bu sualini yüksek 
bir kahkahayla karşıladı. 

- Bizim erkeklerimiz <le tam güt
Uiklerl siyasete benzerler. Yanla -
I'Jnda bulunduğumuz müddetçe bizi 
sivrisinekten bile kıskanırlar. Fa
kat bir parça uzaklastık mı derhal 
göni.illcrden siliniriz .. 

- Peki dUnyş kamıakarı§.!k .. 
Garbda ka.i1 gödeyi göt:iirüyor~ siz 
y.alnız başıruza .seyahattan kork mu-
yor musunuz'? . 

- Nem nem Soha .. Hayır, hayır! 
Asla ... 

- Peki memleketinize karşı bir 
tehlike ummuyor musunuz? 

- Nem, nem .. Almanlar bizi ih
nıaye etmek mecburiy<!tindedirler . 
Macaı•.istan, SovycUerle Almanlar 
arasında Dir asma köprüdür. Bu as
ma köprU yıkıldığı. takdirde bugü.ıı
kli bar:bin daha fedi doi;'<lbilir .. 

- Fakat, bugün Sovyetlerle Al
manlar dost değiller mi'? 

- Evet.. Fakat bence bu zahiri 
bir do~tluktur. 

• • • 
Ortadan lokantayı ikiye bölen 

duvarın kuytu bir kö~e::.inde iki 
kişi konu~uyor .. Fakat bu bir konuş
madan ziyaüe kavgayı ancltnyor . 
Dikkat edince da.vaDln çok mi.ihim 
olduğunu anlamakta gecikmedim .. 
Hakenkrefız ve Pfeilkı·eUz dav.ası ... 
Yani gumalı haç ve (oklu) haç .. 

Bu iki ltişiden şişınan<.,"tl <>lanı Bu
da pe~tedeki Hakenkreı1z paı:tiRine 
mensup yani nazi, diğeri ise aslen 
Macar olup gene .Macar Nazi parti-

r 
ieniSahah 

t. -
ABONE BEDEt.1 

SENELiK 
a AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLıK 

TUrklye Ecnebi 

1oıt00 Kurı.ıı 2700 Kuruı 
150 • 14!0 • 
400 • 800 • 
160 • aoo 
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'359 RebiQl'ahır 20J t356 R. Mayıs 15 
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Gün: U9 Ay.S Htı.ır ı 23 
.- tD.aIU l!iaat 

gUneı lS~le ikindi otıne.ı tlOI• 'kindi 

Alman nazi başını çevirip kadını 
görünce hafif bir seıam verdi. F.a. -
kat kadın bu scla.ına mukabele et .. 
medi. Alman ı~erledi ve derhal ye
meğini yanda bırakarak şapkasını 

alıp çıktı.. Şimdi Macaı· erkekle ka
tlin Almanca konuşuyorlardı. 
Kadın yarını yamalak bir Macar

cu. ile adama: 
- Serelenı Magayari, TU.tka, 

Francia, Orsak, nem screteın Ger
nıania Orsak. Yahi Macaristan, Tür
kiye ve ~Tan.sa hUkômetlerini çok 
seviyorum. Aimanlan hiç, dedi. 

Tam bu sırada içeriye giren es
mer, orta boylu bir adam kadına yak 
!aşarak elini öptil.. Adam bir kere 
daha garsonu ı;;ıığırarak: 

-Bize üç düble bira getir, emrini 
:verdi. 
Kadın garsonu çağırarak kula

ğına bir ~yler fısıldadı. Biraz aon
ra radyo a~ıldı. 

Tzigan orkestrasının tatlı scnfo -
ııileri lokantaya, pasajdan geijp ge
çenleri davet ediyordu. Dlltkat et
tim. Gelenlerin hepsi işsiz gü.çsüz 
insanlariiı. Arkadaşıma dfüıerek : 

· - Acaba bunlar nasıl geçiniyor • 
lar? Cliye sordum. 

Arkadaşım: 

- Bunfar pııra.zit ge<;inenlerdir .. 
cevabım verdi. 

Saat tam on bir buçuktu. Artık 
evlerimize dönecektik. 1'.,akat .2ihnimi 
kurcalayan bir şey vardı. O da biraz 
evvel Hakenkreüz'c mensup Alma -
nm; 

- Gamalı baç pek yakında Ya
kınşarkın her kö~esinde dalgaJana ~ 
caktır ! yolunda.ki balapervazane ke-
lıanetfüru. luğu .idi. ' 

". Ç-iıuen 

Temizlik .an1elesi jçin 
yeni bir koğuş · 

İstanbul beleriyesi temizlik işleri 
müdürlliğU Si.Ueyınaniyc medreselc· 
rini tcınizlcteı·.elt temizlik ameliyesi 
için güzel bir ~·attıklıane haline koy
muştur. Buraya 60 karyola konul -
mtı5 ve temizli!~ amelesi için ayz:ıca 
bir aşhane vücude getirilmiştir. A
meleler buradG. 1ü kwı.ışa. yemek yi
Y,ebileceklerdlr. 

~~~e=· i:=n ~:~ Jtirkiye 18 Vakın Şark 
miştir Sis sabah wı.t..5 den itiba-
ren gayet kesif bir surette başladı

ğından saat 8,30 a kadar vapur se • 
ferleri ·yapılamamıştır. İlk. vapur 
Köprüden Kadıköyüne 8.30 da, Bo -
ğazic;;ine ae '8,45 de hareket edebil -
mişt:ir. 

Denizyollan Ta..lebeleıi Lon.dmya 
Vardılar 

Devlet Deriizyolları hesabın~ de
niz inşa.iye mllhendisliği tahsili için 
İngiltereye gönderilen uiıebelerin 
yolların ~sı yUzünden Pa
mte kal<liklannı yazmıştık. DUn 
Deriizyôlla,rma gelen malUm.ata na· 
zaran talebeılerin lngiltereye gide • 
:rek LODdraya rvardıkları anlaŞ1lmış
tır. 

Bir Motıör Köpriiye Çarptı 
Dün sabah Lköprü ağzında bir de

niz kazası olmuştur: Kerim kaptan 
idaresindeki Sürmene limanına bağ
lı 25 toıilUk ''Rizayi Bahri,, motörü 
köprü göİıönden çıkarken m<rtöl'de 
bir arw.a. olmug ve diimeıı tertlbatı 
bozuhnuftqr. .\Bunun üzerine motör 
sür'atle Şirketin Boğaziçi iskele • 
sindeki heWann bulunduğu mahaJ.. 
le çarpmış ve tamamen. yıkmıştır. 

Müsaaeme neticesinde motör de 
ehemmiyetli ha.sara uğramıştır. Mm
taka T .jm an Reisliği hft.dise ha.kkında 
tahkikata başlamıştır. 

( Radyo Programı . ) 
28/5/1940 SALI 

12.30 Pı-ograın ve memlekeL. ~;aat ayarı. 
12.35' Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Mıizik. 

Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fahire Fer
san, Fnbri Kopuz, Refik Fersan. 

Okuyanlar: Melek Tol-:göz, Sadi Hoşses. 
13.30/14.00 Müzik: Karışık program 

(Pl.), 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Konçerto (Pl.). 
18.30 Çocuk saati. 
19.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

nıeteoroloji haberleri. 
20.00 Konll§Zll8 (Çl!tçinin saati). 
20.15 Mti2:ik: Ankara radyo"u küme 

ses ve saz heyeti. 1dare eden: M~d 
Cemil. 

21.00 KonuJDla (iktısad ve hukuk aa
at.i). 

21.20 Mütlk: :Mesud Cemil tarafından 
Viyolonsel solo ..(Bach - suit). 

21.40 Miiz.ik: Küçiik 'orkestra (Şef: Ne
c:ib Aşkın ) soprano Bedriye Tüı.ünün{ 
ifUr.akile. ' · · 

22.50 Müzik: Cazbanıd (Pl.). 

(Ba§ taraf~ 1 incide) ı 
nında çok kuvvetli bir hız alntış bu
lunmaktaydı. O zaman müsliiman
lığın sür'atle int.i,şarı ve yayılması 

Avrupa katolizmini. büyük tela&a 
düşürmüş, Kudüsün jstirdadı ·yolwı
da, hakikatte, bütün müslilmanları 
öldürmek ve müslümanlığın kö
künü dün.ya.dan kaldırmak gayesile 
teşekkül eden 8 Ehlisalib ordusu 
bu mıntakalara görülmemiş bir şid
detle hücumlar ya,pmı§lardır. 

lşte TUrklerin Anadoluya ,Y.erleş
meleri ve or{ld;ı. kuvvetli J>ir h.Ukfı -
met kurmuş olmaları bu ~lılisalib 
ordulııri_yle çarp:wmak vazifesini ilk 
önce ı:mlara Yiikletmi§ti. Türkler J:>ü
tlip. bu müddet zarfında inanılrmya
cak bir şöhret, a;z:im ve kahramanlık
la bu müdh\ş $aYletlere kar.§ı koy
~u,şlıa.r ve J:liltiiıı Şark milletlerinin 
onunla beraber müslümanlığın da 
yeryüzünden kalkmasının ~nüne 

geçm.iilerdir. 
llk Ehlisalib ordusu Anadoluya 

pıldı. Bütün bu akınlarda gene ·a~ıı
maz bir sed gibi Tiırk ırkı göğüs 
gerdi. Bililhara g:ırbden gelen Cer: 
men akınlal'ına, §imalden gelen 1s
la v akınları da karıştı. Fakat bu a· 
kııiların hiçbirı muvaffak olamadı . 
Asırlarca dt"vam eden bu :,aYlet, 
Tiirk kanı bahasına akim knldı. 

Osmanlı imparatorluğu-nun sÜku -
tunda ve par~laıımnınnfüı., bu. asır
lardanberi de\'am eden çarpışnıalar 

neticesinde ytpranman.ın mühim ro
lü vardır. Ktiyüıı, erkekleri hayat
la11nı cephelerde geçır:iyorfor. Bu 
yüzden köy kalkmanuvor, yeni ye
tişenler cahil kahyQr ve memleket 
irfanında umumi bır tedenni hıı.sıl 

oluyordu. 
Umumi Harbde de. 'Türkler kan

larını ,ge.n.e Şark -nıomleketleıini si
yaoet için aklttı\clr. A \rlrır\lanberi 
kendi canı ve karu bahasına hayat -
!arını ve mallarını koruduğu &mk 
memleketlerinin bıuulat•ı ııe kadıır 

acı .bir tecellidir kı hıu:~bd~ !rürkloı·in 

.,geçtiği zaman 950 bin kişilikt~. Bu I aleyhine döndüler. DüşmHn onların 
ordu bütün Anadoluyu geçmege ve sınırına vasıl otluğu zaman kurşısın

biıahara Kud~üde zaptetmeğe mu- ı da bir mukavemet g i>r1oedi. bilakis, 
vaffak oldu. Şunu da kaydedellm ki bu memleketler müstevli dtl<1manla. 
950 bin kişilik ölan bu ordu Anado- bir olaıak Türklerin üzr·rinc hiiı.:um 
luyu geçerek A.ntakyayn dahil oldu etmekle teredClli<l g<lst('rmcdiler . 
ğu zdman, yani Türklerle meskfın Yani netice itnwriyl" Yeown çiil!e-
mıntakayı katettikten sonra sadece rinclen Caliç;ya oval.ırına kadal' her 

Hele Manş Denizinde Fransa ile 
İngiltere arasındaki seferler tama -
miyle tenlikededir. Bu tehlikeyi İn
giliz ve Fransızların nasıl önleye
ceklerini bilmiyoruz. 

Almanya, umumi bir tahmine gö
re bundan sonra J>arise -dönecektir . 
İııgiltereye geniş mikyasta, yepyeni 
vasıta ve sistemlerle baskınlaı yap -
mayı tasarlayacaktır. Bugüne ka • 
dar elde ettiği muvaf akıyetler ona. 
her şeyi roümküıi görmsk cesareti
ni ver miştil'. 
'Düşmanını iyice ölçroiye engel 

olrm bu cUr'et, geçen harbde Alıiian 

yaya milyonlarca insana, toprağa ve 
paraya malohnuştu. Bu har.bin ge
~1 s<'Jerkinden farkı yoktur. Ge
çen defa on sekiz güpde bütün Bel
çika İ1?gal eclilmiş, Alınan orduları 4.0 
kilometn"' kadar Parise yakla§mış
la:rdı. Bugün henUz Bclçikada harb 
oluyor ve Almanlar vakıa İngiliz 

sahilleriM 40 kilometre yaklastılar. 
F:ıkat geçen sefer Paris~ yakınlık, 
onlar'a ne kazandırdıysa, bugün İn
giliz sahillcnne yakınlık da fazla bir 
şey kazandı.racak de<Jildir. 

Do.vn, küçiik kürda değil, büyük 
kardadır: B~ı topraklar.ı ve şehir

leri ku.za.nnıakta d~ harbi ka.zan
maklaı.lır. 

-50 bin kişi kalmıştı. 900 bin kişi A- taraf Türk kaniyle 8uln.ndı. Taksim heykeli bozuluyor 
nadoluda Türk kılıçları karşısında Tarih devam etti. Barb sonunda 
mahvolmuştu. Anadoluyu geçmeğe öldürülmek istenen Tiırkl.YC k•.;ndi 
muvaff.ak olan kılıç aı hkları hiç öz benliğinde ÖZ \'C dili~ bır cu.mhu-
bir mukavemete uğmmadan, elleri- riyet olacnk yeniden kurnlıJu. Q 11a-
ni, kollarını salbya sallıya, Kudüsü mandanbcri ger·en lıcr seuc bu genç ' 
zaptetmeğe mu\•affak olmuşlardı. milletin mnddi \ e mnn~vi kuYvetini· 
Milteakib Ehlisalibcilcr Anadoluyu artbrdı. 

bile geçemediler. Milyoıılarca kişi T1:1.rılıiu ne kacl.ı :- gntıb bır cil\(o-
Türklerin kuvvetleri önünde can sidir ki işle Cihaa Hurbtııcten bil" 

Taksim abidesinin yer yer çatla
ması ve b0zulması üzerine belediye 
vaziyet hakkında heyke1i yapan mi
mar lfanonBmya müracaat etmiş -
tir. Enuonika gelip heykeli yeniden 
iyı bır Ş"kildc tamir etmek teklifin· 
de bulunr.ı11ştur. Belediye vaziyet 
dol.ıyın.le şimdi t~ .. mir ettin:miyece-
ğın i lıcykeltı·aşa bıldirnıiştir. • verdi. Nihayet bilindiği gibi yedinci cevrdt amr sunra Türkiye g<;ne Ya-

ve sekizinci Ehlisalibler Kudüse var· kı;ıfjark ınenılcl;.cUcri i~•r. siyunüL e· kalmıy:.ıcaktı. Türkiye tarihi vazi-
mak için yollarını Mısır üzerinden diı-ı relıak;ır bir re•! oyuamo.ktadır . fe::ıini µpıyor. Kuvveti yenilmez 4 

gitmek üzere değistırdilcr. ~tu;:;ul pertro1lc.rl:1c, ''livrys füınalı- li~ı ve av.mi sayesinde Şarka doğru 
.Bittabi bu korkwıç akmı durdur- nu, Nil ov:ı l arwa, Lübnau iJ .. hçclcı·i- akm3 k istiyeıı müstevli hırsları dur-

mak, sayısız Türk bahaUırının ölii- ne ve ı.li_;er Yakmşn.r!;:ın l"Jtilıa 1,c- duıı.ıyor. Bütün Yakınşark mfl!ctlc-
mii ve temiz kanları)U akıtması sa- kıci mıntalrnlaı:.w.a dikileıı huris ri kendilerı iç.in nsırlardanberi kanı-
yesinde olınu§tur. gfü~ler geıı · knr~ıJnnnde. b~il.Üu bu nı cömertçe harcamaktan bir snniye 

Türkler bundan sonra Anadolu - cm\'ileı u1in taimin olumnamna. ma- bile çekinmenuş olan ve gene snof 
dan son gayri Türk unsurlB;r çıkar- ni olmak üzere ku~·-retlı 1'i.i.xkjyeyi kendilerinin hayatını ve malını mü-
mışlar, birahara teşekkül e,den Os- go"ffiel.tcdlr!er. dafaa etmek için asırla<-':! .en çetin 
manlı imparatorluğu ıı;m.y;ının· . bü- E~r bugfüı '.J:.'tlrk!ye ı~k'.TUd o~mn rl~maıılaı•la çarın~aktau 9(!Kin -
yük bir k~nuna sahfö olmuştu. O.:.ı- saydı. blitiin bu y l'ier, btitfüı Yu· nıeycn böyle bir k mr.ıuya -nıallk ol-
mallıi im.paratorluğ11 zamanında ela kınsark, çoktu:1 kan ve &füm seline 01!1.kla bahLıya.rdır-lar. 
Şarka doğru yüzlerce akınifU' yn - .. boğ ulııcak ve beiki rl~ ta.-ı bt.~nde ta~ ( . • •• 
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müphiş zayiat veriyor 
(BG§ taraft 1 fftdtee) 1 MALTADA ALINAN TEDBlRLER 

g · erdir. Almanlar takriben 40 Malta, 27 (A. A.) - Muhtemel 
kilometrelik bir cephede hiÇ dur- paraşütçü tehllkeaine karşı bir mli
madall bllyt\k IDAn klltlelert:tle top dafaa tedbiri olmak ilzere bugün 
QBl'llllft hlmayeaiade taarruz et- Malta valisi saat 23 den 5 e kadar 
melitieiirler. ışıktaruı IKSndlirWmeaiııi emretmie • 
ilk ~ .. erttnn vehemet1 t!r. 

erttt Bu cnıre itaat etmiyenlf.r "111ııl· 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter: İyi m:ık tehlikesine ınarm.dur. 

haber alan Londra mahfillerinde bu SABIK A.LMAıH VELtABDI 
ıece huıl olan kanaate göre Fran· CEPHEDE öLDtt 
sanın ıimalindeki vaziyetin vahame- Bertin, 27 (A.A.) - D. N. B. bit -
ti a.rbmfbr. diriyor;. 
lqUla Ta11arelerinla llava.ff~ti Sabık Alman veliahdının. 13 ma-

Londra, 2:l (A.A.) - Son 48 saat yıs tarifinde cephede ajır surette 
ı.arfmda 1ngilit hava kuvvetlerinin yaralanan bllyiik oğlu prens Vil • 
yapmış olduklan barekit haldan - helm, bu sabah cephede bir RTfU 
daki resmi malUm&tta. AJmanlann hastahanede iSJmilştllr. Prens Vil -
Rotterdam tayyare meydanı Uze • helmin cenaze merasimi, pek muh -
rindald AJman teaisatuun. büyük temel olarak bir gQn Potsamda ya
bir kısmının taLrib edilmig oldugu pacaktır. Ost teğmen prens VDhelm 
taarih edilmektedir. Bir çok yerler- bir piyade bölüğtlne kuınaııda et -
ete ıiddetli yangınlar çıkml§tır. nıekte idi. Kendisi daha 1939 da de· 

i@jtrla-drnan ce1'1Vvıvda mühim mir haç nişanı .almış, ~u • 
ı • ;::r "17"" iZ BESllJ.~· pa. ı1w 11ırma _.'1M ~ hli-

mwm ,.. .. ,.,_ P>t!f'.: 'bir ioak ~ı > ~ 11 lll!lf"!' ta • 
t ! *tho .ilüet ... Wi'* o lıelplljl: 
1ilf&r ilfNa' -~lrL 1" IPL· ı· He •t ' r, Şilllll .,_... 
eamu yaflUl Ud bcımbadD tanateısi • Mftlill lllllltakw aftew1e1d M
hndllerinl zor turtarabllmi31erdlr. çlka ordUUll• ceplae&iDe • ıu et-

Belçika asker nakleden bir çok mlllenlir. 
tren mebsul bir BUl"ette 'bombardı· l.pll& kıWan Aire - .... • • 119 
man edilmiı ve mtıhlm basarata uğ.. mmtakawMe adeclell listtia lllr dit· 
n.tılmJlbr. Şurası katiyetle ııayte - maaa m•n.ffakıJetle tun......., 
nebWr ki, bir çok vagondan mııte - lmllr. 8oJnme de hava bnetlıe.rlll 
tekkil uker yWdü bir trm tama - mieuir hllmJflll altmda banlllı& e
men imha edilmiş ve Almanlara mil· dea kıtaleımm bul lllM'll ......._ 
him zayiat verdhilmf§tir. ~rl parlak Wr S11Ntte ..,. ı ata. 

Diler' bir fllotllllnm raporundan Alsae'la pıkmda di\tmM .......... 
da, ini baskına uğratılan uzun bir tauim etmittlr. Evvelki pee' ..,_ 
Alman motorize kolunun tamamen byaa topçu ve piyade -~ 
imha. edildlii bildirilmektedir. günüıa büyük bir lgemıw'a de'nım et 

)(ele Bll& Fnw=hma EDnde mlsdr. Bu muharebe düpm= ı--
Londra, 27 (A.A.) - Bu akpm liabJ' ....... tur. a...... mn 

~ 1 • ..,, .... ,.... ..~ ....... = . 
weı """ 11 as•• -: •••· -,. kil Mail& ellmh+drda&tıeııı .... AIMAN uw.aoı 

...-n Sllve e~· Füttrin ..... i kanrgilu Z1 ( 
~ cerey8!l ecleıı .,_ttha. ) - Alma ordusa 1-P•••='M-

llll!llr ~ -WtJt* 1'ir llia - lığı bildiriyor: 
yıtatzbkla askerlerini ve malzeme - Flandıealerde le Artoll'• ......_ 
!erini israf eWklerini g6stermekte • nauz, hilelnmılarola deftlD ..._ w 
dir. Flandel'ealere de tatbik edilen muhasara altmdül • .,... ........ 
tabiye bir iftihar mahiyetini almı~- rmı daha ziyade cerBeMlmlll' ... 
tır. Ktıttetikterin Valensi~ mm· Mea.ID'la ....... n&ıde ...... eep • 
takaİRBdald taarruzı&n Alman pi • lleal üarlDde. Yprn cımn- laMlar 
yadeslnln inıbası i1e neticelenmll • deıia bir gec1lk acıım- mafllfWl ol 
tir. Alman tayyareleri tarafınde mqtur. 
Ca1alse yapılan bir tek taarruz es - ~ giinlRde oWala &ili •" 
nasmda topçu, bava dafi batarya , ordusua JIRllSUP p biiJlk eld • 
lan eve mGttefilderin avcı tayyare- ......,., garbda ~ lflUnk 
lerl O dl§DWl tayyarClll dllttlrmtif. etmliler ,,. ordum Berhre • ' u· 
lerdlr. lay~. · 

Yeni vergi zam ka-
nunu meriyete girdi --···-' çki, tutun, kibrit, kahve 

ve çaya zam yapıldı 
( BIJf tarafı 1 incide) 

tacirler, sınai ve ticaret müesse
seleri ve ellerinde asgari 100 ki
lodan fazla kahve, ~.ay kakao ve 
saire ile 10 tenekeden fazla ben
zin bulunanlar 48 saat zarfında 
bu madelerin mevcudu haklnnda 
hükfunete beyanname vermeğe 
mecbur tutulml! .cadırlar. 

Beyanname vermek mecburiyeti 
bulunan maddeler IUJllardır: 

Kahve, Ç&J, ham kaoçuk, 118 -
tik ayaklralw, boçuktan ya,lllllml 
her De\'l laıraak =attciltı, IA8tik 
borular, elektrBıc lenmnı, suıtl 
kösele, demirden yapılmıe hazır 
etJa, her nevi yün ve kıl iplilderl, 
yQıı mensucat, büldilr.pemif ham 
ipek, her nevi baharat, tarak, bu
ton, eemslye, bitUa inhisar mad
deleri. 

DefterdarhP teblifat ya~ 
Dl iSjrenen but perakendeci satıcı
lar dün beyanname verineden el
lerindeki malların fiyatlarını der
hal ylbeltmiflerdlr. Bn vui)'et 
bl1ba88& cıpra, kibrit, rakı, kah
ve ve çay tmerfnde g&ilimilftilr. 

BalbuJd kanun hükümlerine gö
re satıcılar ellerindeki maUann be
yannamelerini verdikten sonra fl
yatlanm ____, ieall e.ıtmetfe 
olcluiu maJftmdur. 

Bu it1bada .. mMtekjrJer clUD 
Hıhinle ~ kilarit, kallı. ve 
çay maMphrllll ---Uft'ato 
ne bir kanii. 20 para farkla aat
mıeJarchr. 

Alikadar makamlar bugtlıı aa-
tll yerlerini sakı bir kontrol& WJi 
tut&caklardar. 

Kauua h&1dinllerine göre eDe
rindeld maDana be1U"amelerinl 
vermeyenlerden talıakkut edecek 
ftl'llllll .. mlali taball ediJecek
tir. Adalar, BeJQ ve civan be
yann•melıerial maJmüdOrlOklerlne 
diğer mahaHer de beyannamelerini 
maliye §Ubelerine vereceklerdir. 

Bu kanunla, tiltlbı ve içkiler -
den 2480 &a)'lh kaıwn mucibince a
hnmakt.a ola mf>d•faa verpi art
--'--w 'D ' 'fW'1ıdRa-1 t 7 J.I 
----- 2 a 
para, çalnnaJr tqlai'I da ~· 
1 kurut mi1D m8dafaa vetgW 
tabi tutuımqtur. 

Kanwwa ildDci muakbt mad
deallle göre, ti1WD. .. mrwlrirat ba· 
yiJer1 ile hmml mOılldrat AmHJeri 
kanunun DfJll'I tarihinde eUerinde 
bulunan tltlbı ve içkllerle kibrit:Je.. 
rl, maUJ9 dairelerince yapılacat 
t1lm taklb eden gUaden itibaren 
Od gtln içinde ve K1brlt tnhkan ı,. 
letme Şirket1 acenteleri de tmertıı
de blJhman kibritleri mezkiUo ilim 
tüib eclen gUndeıı itibalen 24 saat 
içinde mahallerindeki inhisar dai
relerine bir beyanname ile biJdir. 
meğe mecburdurlar. Beyanname 
vcnne,. veJ& mm:utıanm nok-

Hariciye ve .. kilimizin :'~':r~-
Sayın vatandaşlarca bilinmek tı-

he yana tı it~: ;doşonoyor 
"Sulha bağlıyız. Fakat zuhuru muhtemel ..!.. %1 (AA.) _ ........... 

bazı hadiseler da bizi kOrkutmazlar ,, =:.. n:-:.:.: = 
(Baf tarafs 1 ~) erz k ambannı alt Ust etsinler!... t5bll t.eakll etlgeldlcJir. Termemetn -

mühim 

bul taahhildlerimiz mevcud. Dığer Bu sözü söyleml?kle Bay Scan.coi- a1Ul tipi 1'lncJeki clva sütmunuul. 
tarafdan Bilyilk Britanya ve Fransa 111 bana milhim mrla..-ı if,a ebnil ol- blnketia ...., ylkBelmeei1e illlp 
ile de anlqnuılar imr.a etm1e bulu • mıw ordu, çt1ııld1 bu mütalea ve mil· pktağı gilll gıersiallk de ..,.. ..,. 
DUJOnıa. Tl1rk miHeti meni ve vefa- ll azalar her gUn Türk .-.tbuaUııca maa ua11p :cola'mıkta+-. 
kir' bir millettir ve hangi vaziyetle tef r ve aerdedilmektedir. Ancak O..telelde alnks ''del -+elo
karlalalırsa ka.riılqsm sözlinll tuta- bunlara müstesna bir alika izafe lerba çwkmtıNM, veya CUDi& gW 
cajını 116ylememe bilmem lüzum var eden &ey bunlıırm TUrkiyc Hariciye 
.mı!-Bia.hlr lıaqi bir millet kadar Vekili tarafından çok mudn, Wdıı o Kat C•m AnRatlllk iKlleılae 
wan. ~ fabl sll1tnl muh • ııisbette de azlmklr bir eda De lftde hitaben eiyledlil -*'* gibi, hillWit 
'••ol lie,.,•aıı.ı*• Mai •t• emrmesı Wf, 111ç tlpbe 'J'Glda tı -. .-.. cwgtzlk ......... _...,.D bade ft ~ •• 
ı.tmllV 8arlcıDi1D n t' tM

llla.dajrudan dojıU)& veal bir 
~ marus bolanduğmıu mı -
W11ıemettadir. Allllanlar ~ • 

Jah1ara •ldnmaJrla ne hnna'.bl • 
Urler ~- Bmnenler es11.ıer bde 
petrOl Jm7u]armı tutuetm'ma1& va
kit bulıNJeeekler, Almuı,... da hlQ 
oJmı- bir batak leD8 Bum.en pat. 
rolln.den mahrum bJacaldanhr. Al
...ı.nn pek .,.. muhtaç balmı-
duJdan mn1ıteUf maJwallsl t.eda -
rlk etfflrlerl YugoaJ&YJ& igia de &Jlll 
mDJlht• ftl'dlr. BheymJeyll niclD 
y ...... ,,.,. lalloma ...... de ... 

,.....,_ 1lir ....,_ mı••le 1ilı -.._ 11.,11' ' ._.llMlslala-
hmajOrtlam. • Wdrl, ı..,_ llMl'8 Pdlll tak • 

• • • .._v.•• • ..,. ... lıııtıetlf 
lrfiltealab gllnler Anb.ramn mu- lstmıeWcrlal emeW t1rflı-ethn 

tava&81rfikir ve kanaatlerlnl abat- ................ cUıl hl*nt 
tiren guetecllerle, aıebulaıta ve • • prglliql dıellltlt rl1er9ır .. 
alehtllt barjuvNarla ctktlemel fır. 
atma nail oldum. ft:lttftia blltUa 
j1kırdllar hep blrlblrinla apl idi. 
Rusya ha» mda ve ba devletlR Al • 
~..,. J&pabllecell lkb8ldl JU
dunlar etrafmda llDrduJum _,... 
aıa.ıa cnablarm hepli bum llatt
mal verilmedJCl ve lnwnJm_.. ... 
bllnde top1anqonl& 

lnlnD ee..W bir gazeteye 
mDllkat vermedl.L 

Aalalra, 2T (.L\.)' - 'Dldoha A
jawmn W. ....... ...., .... 
...... ı... lıallll tardmııllll .. 
.... bir .......... IPINht 
~. 

B. Millet Meclisinde büdce 
müzakereleri başladı 

(~taraf• 1 incide) habnın da bu sene içinde inşaatına 
buat Umum Müdilrlüğtıııüıı his • başlanacaktır. 
metleri arasına alman radyo l§letme Gene bu yıl içmde açılan Sivaa a· 
hasılatı da illve edilmek suretiyle telyesiniıı, memleketin mUnakali.t 
varidat muhammenatmm umumi sahasmdalrl ihtiyaçlarmı kaqplamak 
yektlnu 268 milyon 481 bin lira ola- hU9111Pmda lıai& olduğu bU.yUk e
rak tesbit edilmiştir. ı hemmiyete ipret etmek c1emiryolla-

Bu mıktann 1939 bütçesine nau- ra alet maruzatımı bitirmektedir. 
ran fulan 1 milyon 412 liradaa lb&- Fevkallde tabalat programında , 
ret olmakla beraber lMO eme *ıle &tinle asfalt yolu iJe Trat;pda ya
muhtelif deftirin yeni hlzmetllrl ve pdacvak muhtdf 101 inpıhna ve 
ihtiyaçları için illftten temla edD- Tunceli mmtakamndaki ısJAhat ve 
mil olan taluôsat 32.981.000 na,. imar l'1erine sarfedllmek fbere Na-
lalli ohnalrbdır. fi& Vetlleti Jnamma aynca 2.931.000 

-Bunun nerelere teni edHmlf ol lira konulmqtur. 
duğumı aeağıda anedqim: Erzincan zelsele muıtakaıumn u-
17.'Jfft.OOO lira ~u 11m11Wiye muml kalJnnma faaliyetini kolay· 

bUtçeaine ili.ve ediJmiltir .. Bam ıa lalbrmak lçin muhtelif ihtiJaçlar& 
milyon lirUl lngiltse ve J'ran·h urtedUmek U... pnctilik IS milyoa 
temba ohman 25 mil1on SterJiDCllt Ura tonulmqtar. 

~ 

teat•bat ve 15 milyon sterlinglik allm Kmlay kurumu tarafmdaa ifleti
.lstikrazlariyle, kliriDc balr&Juml len maske fabriba imallb, iakAıı 
taafiJeye mah81J8 illtlkrulana ft illeri Te .bbra Tıb l'aldDtelli ınp.-
10 milyon st.erliDgUk ticari ma1 ı ı atı lcla Sıhhat ve içtima Kmmmet 
krediatntn faiz ve amorti....ı.n Veklleti lnamma ceman 4 ~ 
brlabP:lır. Baıa,.l c1e lılr be ... lira 1mmı14utu lflıi petrol sondaj)&· 
enel kabul baJlll"Cluiwıu Jram rtna da elde ettfii BOD muvaftakıyet
mucibince eski tebDd ve yetim ._. Je, denmh JMllMntn kıJmetli ne-
aelarma yapı)ması ~ - • tlceleriDdea llbiDi daha gördüğü -
lan ve mevcud lamalardan ft -- mtbr maden tetkik ve arama endu.t· 
JlıMrehlerdea &JID .,.,.,., .... ıtd llatiya.ç1arı lcln 2.a.000 lira, 
Jet Uçlarmi.~ ...... .. t&nOr ha'f'i"!l!D birlelt1ril· 
telif tstiplere lr............ mmi halr1EmdıtJd kamui muclbince 

3,107.,871 lir& mwif 'blt"'1e 1Qllwk tectiyat içJn de 1.200 000 
Jlive eculmiltb". a;;nllmltır. 

Killl müdafaa b'-tJeıiDdm aı1I Şarttan beeJ•mak üzere ihtiyaca 
bütçe dahilinde ............ bit • pn tedricen :paptmlacak hilkfl • 
edecek mahiyette cmlar içla 1llr met lroeaklen için 5 mil)'Oll liraya 
llÜlfOD 868 bia lira .... edilmit, 118- kadar taahhnde glılgmıeğe ID8EWU· 

hassa I09e ve ~ inpıfma Jwt w bmm brphğı olarak da 
tah8la edilmek iirae nafta MM;lll 1 mn,_ lira JEonubiwttur. 
ne 1.718.839, memleketin dar.Dl _. Oa.amtmdeld. .meye aid fevblı-
ni,et ve uaJll hfmetleri iÇlıı J1m- de tahslwt JlyihHmm esaslan buD
danaa ve eumlJet bitçel d8a lardua lharettlr. Bu tahsisatın kar -
L891.009, Jmmu bam mnud 'al • 111J1ı ytUmet meaJise aynca takdiin 
ftWJe dahil dak9lerin ....._. •mit olaa bir bnim llyiha&iyle 
ihtiyaçları ve mulıtellf JUdnn karla- akdine mezuniyet istediilmlz mu
hklan olmak üzere mali;ye bntçeRne vakkat mahiyette bir istikrada te-
1. 7:50.000 lira, ~ ~ miD olnacaJrbr. Merkez Buakaaın-
7'6.624 lira, sıhhat ve içtimai mm- dua ,aplacat olan bu istikraz aJ .. 
ftllet bfltçesiae --· adliye ... ta terhhıl auretlyle temin edilecek, 
...... -- .... ı--.ı ,,_. - • ....... alllaetl Ja.tıe 30 ~ 
la. ~ bltırıdaı aauoo., ,...as ,.,..... hlmıt llU'ti)'lıt ba elbn -
maa mukanw notu •Jlllll ....ı lar mtıbNHnde icabı halinde ban
lan ~ istatiatik umum mUdllrlttll kaya emisyon aalibiyeti ~k • 
blitçe8ine ~7.000. ticaret blltcz d • tir. 
130.000 Ura .konulmuetar. s..,ı ı.-t 

Matbuat Umum mDdürliJii '*" GeQ1D ... kabul bllJ1ll1IUll ol· 
oeaine :J8P1""1 olsa 80G.OOO Dnl* dujamı bir kunta Slbwlauı • 
11111 radyo, turimı ve illt1hliarat Jat.. Jaa ......,_ 100 milyon liraya 
metlerinin bu WDDlll mUdtlrllbe BrMt ectihnll balmunaktadır. Avnı
toplanmam dolaJ18ly!e mevmf.ıehfa pt.Dlll balihanr valyeU 1939 proğ
~ mttteaıı.t ollnk muhtelif bit- ramma clehil bir Jmmı ıe., tadil 
çelerde mevcut ta' sf ı ıuı or&Ja ll8t ve teftilerhı tahakkukuna tnıkln 
llDdm ve posta ve t.elgraf ~ - vermemle oJma1rla beraber saaayi 
den devır alman radyo Taridab Dm· programJanmn tatbikatı meamuııi
kahflinde unnnnl ~ yeaJdm yet verecek plrilde inlripf etmekte
tahsisat konulmq ohn••ndan mllte- ctir. KlllDell ialemeğe ıı.1ıun11 olan 
velllddir. KarabUk demJr ve çelik fabrikala-

Yukanda arr.ettiğfm. kısımlar ha- rmm btlttbı ieletme üniteıeri lHO 
ricinde kalan ı 381.000 kUsur lira1ık da faaliyete geçecektir. İkinci kAğıf, 
tahsisatta meYCUCI bıımılar lcalll karton ve aelllllos fabrikalarmm da 
olarak teallnk ettiği tertiplere to- 1940 da ifletmeğe açılmasına ve Si· 
nulmak üzere muhtelif bütçeler a- vu Çimento, klor, hamızı kibrit ve 
raaında teni ed•hniitir. .Uper fosfat fabrikaları tesislerırun 

Masraf bütçesi hattındaki maru- de ikmaline çaheılmaktadır. 
za.tun ndan lbarettjr. Varidat tah Madea İ§leri 
minlerim zin ızahına geçmeden ev- Madenlerimizin tesisat ve · ı tme-
vel yüksek meclise ayrıca takiHm terine aid programların tııtbikine de
edilmiş olan f e ·kalide tahsisat liyi- vam edilm ktedir. Kömilr ıstıhAAIA .. 
hasının esaslarını da hülisaten.vz· tımızı t.anzim ve te\•si i in havzamn , 
edecegim tevbldidir. 

1940 m ~ ı in tasvibinize arz- tmkln \"erecek kanwı li ı ge-
ettiğimlz ı de programın ye- çen gün yUksck m • kabule -
tUııu 109 922.000 liraya bal ğ olmak dilmiştir. Diğer taraftan Hav anın 
tadır. Derhal tasrih eyliyeyım Jd genle mikyasta.ki istihsalituıa esas 
bu yektlnun 72 800.000 lirası, yani olan 'bl1yUk elektrik s:ı.mr lımn tc
Uçte ikisi lli mUdafaa hizmeUerine sisine başlanmıştır. 
tahs edlJmiltir. Bu suretle 1940 Su İşleri 
mali yılı 1 in adi bUt.çede ve fevka- Memleketimizde zirai ,; e · di 
Jicle PNfP'aDlda sırf milli müddaa- kallnmMnm balhca mesnedi olan 
ya aynlaa tabai11atuı mnmoı yek6 • au itleri nmanen bir program dahi
nu UiO mil,en liraJ1 ~. inde stır'atle inldpf etmektedir • 

._.. 

tarafından yüksek meclise t 
edilmif olan llyihadald tamm, 
mall yıh 8 aylık Uhsilit raka.mlal• 
iatiııad edlJmif idi. Bütçe endmıe 
ninde tetkik ve muzakere .ııdilıil'lnl 

elimizde niauı ayı itibariyle U 
lık talnriMt mlkts.rlan m~eud 
lundağundan, var·c:ıaı muhamm 
bu miktarlara ıöre eacümencl 
den ltialea ~ ve bu 
ne varıbmlbr'. • 

Dokul QdaMeri devam. et.nıald 
ola Avnıpa harbi tabii o1ank 
DAhgiW a•dele hacmini 
imi ve bumua neticeai gümrük 
taUl1 obmın vaıidabmıata ehem 
miyetli bir teneaU1 huulüne 
biyeıt Yermiftlr. Mali yduı ilk llÇ 

yuıda bir ilMuk milyon lirayı m 
caviz bir farlıhk temin eden bu. 
riılabnn• eyUll aymJan itibaren 
8 aylık devre içinde 21.llG.OOO 
ralık bir t.eneaWe ...... blıllUll:lıl 
'1'eneaill DJ8beti hartıta Dk •)'lana 
daklne nazann hilihara bira 
Jeaıi1 olmakla berablr hemen 
yerde Wtfh•H11 J'l.Vltlı•ı• 
ta ve navlun bedelleriain ytuıtllelııDMI 
~ artmuı, h&rb 
,.. mend ihneatmuı ... ft 

sı1aruma ~ Wll 
velhull-Jaer tarafta harb -. ...... 
ıılıı icablarm& uym- izbnn 
..... öntlmlbdeti mal )'dd& 

buteneallllin devamına intizar 
meal .r.arurl görWmfll ft bunun 
varidatına olen tA!l8iri tahınialerill .. 
de uzan itibara alılumtbr. aı 
beblerc:Ur Jd, htlldDnetçe alman ~ 
!&mlf tedbirlerine rağmen 
nbı tevzini için bul vergiJıere 
yaplmpmı Te bul m.ff&ddm 
Wı vergiıdne tlbi tutulmuı RN 

tiyle pçlrmekte oldaiumuz fı 
de umanl&rm unirl lQldığı bir 
daki.rlıla vatandqlan davet 
mecburiyeti lıaaıl olnıupr. 

Bu 8U1"etle cOmrWderde 11 
arfmda hull olduğunu demin 
aettijim mmınn 14.000.000 
)'& ,aıaa ............ 
Jebllmilfir. ...... ,._,eti 

Hazine vazıyetiqılz aenelerdlenll• 
devam edm intig.mmı ve sağlam 
lığını muhafaza etmektedir. 

Geçen aerıe, tatbikine ı~U1A1111111 
••Ullm 18 mil,. İngflis 
ticaret ve teelıhat kredilerinln mi 
hlm bir kumu m&Jfmı ahvalden<» 
ğan mu kWlta ratnıea muka; 
re baflanmllbr. Bu kredilere iJA. 
veten ngfltere ve Fransa hüküm.et 
!erile iımalanan anlagmale.rla 

25 milyon İllgiliz liralık 
malzeme kredisi 

15 milyon lngi.liz liralık altın 
tikl'Ul tem.in edİIDlİi ve ticari 
badeHtJmıan intizam ve ilıkipf'Jllii 
yardım etmek üzere lnglltll!IW~ 
iki milyon liralık, Fran•nm 
"264.750.000, franklık ticari b 
istikraz yapahm§tır. BUtb bu 
razlann ta.bitleri harici bo 

d ~ ~bimize uygun ola 
rak, Türk para.sile ödmeeek ve 
malı ıhra çsuretıle tranafer 

ktir. 
25 milyonluk askeri mcul.-LV 

diain.in mühim bir Jrısmınm, 
nıldıgını. l5 milyonluk a1bla 
raz anla§JDaBI hlikümleriıda 
getirileeek a1tmlarm CUmh 
Kerkeb BtınJrawn• depo 

cari mlinaaebetlerimlzm 
na mühim bir mini tetkil etm o 
lan İngiliz ft l'tallslz ticari BA&e• 
lamuı da tiCUl" fstikrazlarla 

temhl lfiııl memıalllıiYled 
~ 

Ywbllt1e ta' i I• 20.m.ooG BUyUk su felsi için yilksek meelisill 
...._ dem:iıJoUan -- -ihtiJaç- imbat fiyutdaju 31 milyonluk ka
larma tefrik edUmllffr. Mevcud ka- nuna mUst:enid be§ senelik prQgra· 

nuna mtiateniden Sina - Erzurum ma dahil havzalarda halen teahhüde 
iatikrazmm öntlmbdeki aene Çlka- bqlaDarak tatbibbna geçilmiş o
nlacak son traapna temin edeceji lan '1eriıı tutal'l 22 milyon llnyı ı. 
5 buçuk mllyoa lira da bana D&va maktadlr. üııerinde almnnt olan tedbirlerin 
edilecektir. Nühl V:alyetl befuıi ~. 

llattıa Enunımdall Uzunahmed.. Naldd vaziyetimjzjn pyam ıııem -ı Dünya 8iJul bullram heblD 
llıi'e kadir olan a-ın da ihaleli JIUlliyet olduğu rakamlarla sabittir. dakl mevduat mıttan tiJJerine cSo 
JIPll•ıpar. D1yarbeJaNaıı Irab Varidat 8"'e11 airini gôst$'mekten haJI 1tallnarıılJI 
dolru sldea battıa t8lbit -,,. 19'0 maU ydı bitçemlzin varidat tır UM _...nde 202 milyon 
(ll'Glna deh•llncle ı ı d:M deVIM Jaamı 288.481.000 lira olarak tah a daD ~ tedr'aa )'ilkseleli 
~. ~ bJNl ... eılfJmil baJlmnudrtadır. l938 4e 811 mu,.. DuJamt 
Jlll'd8lmms bir tı._ &Cin P'z'I: llunf Jnsmını aiti izeJaa.t _,.. • mmluat 118t 1;abjm 1* Dibı._1:1 
dua '9111•• tandlıildıla Va w da uwttijila ntbile hlh6nlli .. 280 milrou. imnit "'1.~ 





Def Is anhul rdarl ğından 
Sınai ve Ticari Müesseselerle 
Erbabının Nazarı Dikkatine 

'lurnu,...,. 
1 icaret 

t dol yı ile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve b:ızı 

C\ uuna alının ına d ır olan 3828 sayılı kanun 27/5/940 

arttırılmı~ olan \eyuhud yemden vergiye ttıbl tutu
nc,..rı tarıhındc mevcudları bulunan; 

kahve ve ç<.1y \e on tenekeden fazla benzin mevcudu olan 

ı ğ , fabrika, ıınaUıthune, ambar ve depolarında, ııubc \eya 
omı yon ul rı nczdınde -vey hud sair )'erlerde mevcud olan malla
nı "C ıkl tını, 'pamuk, yun, \e kıl mensucatta ayrıca bir metre 

let nr bu ılum t k.bcdcn gunden itibaren 48 saat zarfında bır be
ıle ın mue c !er. Galatada Balıkp:ızarında Muamele ve İstihlak ver-

r ke ube i Tahakkuk şefliğınc; ıdhalôtçılar ile topd:ıncı tacirler ve yuz 
l k hve ve ç, y ve on tenekeden fazla benzin mevcudu olan perakendeci-

1)_,''ergı noktasından bağlı oldukları Maliye şubesi tahakkuk şeillklerine, 

-xı koy, Beykoz, Sarıyerdeki mukelleiler bu kazalar malmudürlukleri
e<:burdurlar. 

sınai mue c eler 2731 sayılı kanun mucibince istıhlak vergisile mü
lar dahi yukarıda zikredllen şekilde bevanname verecekler ve bu 

eye gerek lptidaı madde halinde gerek mamill halde bulunan, gerekse hali 
n e :> a \'e me\ addın kliffcsıni idhal edeceklerdir. 

l'd n anunun n n tarihinde halı ımalde bulunan maddeler beyannamele
nıactde balındekı mıkdar ve sıklete gore dercolunacaktır). 

liusu ı muskirııt aınıllcrıle tutiın ve mu kirat bayileri de bu kanu!Nll neş
___ de_ ellerınde bulun n tütun ve (tonbckı ve cn!ıye dahil) ve rakı, konyak, li

nya \ 1$kl, ~r p ı:e bırn ıbı tnhısar altında bulunan maddeleri etiket 
g e ın , nevı \ e mıkd rlarını b"r beyanname De bu lliinı takibeden giın-

teı ı ı gun ı ınde ruh at tezkere ıni aldıklan 1nfti arlar tdaresine bil
ır. 

b Itıbrıt İnhisarı İ letme şirketi acenteleri de kanunun neşri tarihinde el
Ulunan kıbritler ıle çakmak taslarının mikdarta1 bir beyanname ile bu 
~en günden itıbaren 24 saat içınde bulundl*ları mahallin İnhisar 1da
Ucıırrneğe mecburdurlar. 

Beyanname ile bildınlecek maddeler, gilmrütc tarife numaralarile mmgıda 

~ın ve benzerlerı (Gumruk tarife numarası 695/B) 
lf. ~ ne\ kahve (Gumı uk tarıfe numara ı 208) 

er- netı çay (Gumruk t:ıri!e numarası 213). 

ilam kauçuk, her ne\ ı lli tık ayakkabı, ç.ızme, §OSOf'l ve kaloşlar, \ e bunların 
balata ebonit \ e 'olkanıttcn ve sun'i kauçuk mttmül olanları, ll'ıstlk bo
kten mamül elcktnk levazıır.ı, cereyanı elekürikide n ustamel tel ve kab

l \a ıtalarına mahsu · iç ve dış tekerlek 'l&etikhri, kauçuktan yapılmış ha-
'l' <Cumrük tarıfe nun aralan 440, 444, 445, 441, ttl. 168/H). 

b klantl'~ boyal 'e boyasız her nevi dertler, ıı.r Dft'i kimele ve sun'i ko-
14 clen yapılmış hazır eşya (Gumruk tarı!e nı.imaralMI 75, 71. 71, 78, 79, 81, 

85, 86, 87, 88, 89; 90, 91; 92; 93 ve 94). 

iter ne\ i pamuk iplikleri, pamuk men ucat ·ve pmaaldaa 1'8Pl1mıl ham' ea
tarıfe numaral•m: 366, 367 388, 369, 370, 371, m, na. IT4. 375; 371, 3'lT, 

380 382 383, 38.ı 385, 388, 38'1 388, 389, 39t, •ı. 3ft. -. ... -. 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 4-06, 407, 408) (177 numara

\'e metre murnbbaının sıkletı 100 gramdan yukarı olan pamuk mensucatın 

11 
lne luzum yoktur). 

er- nen yün ve J,ıı iplıkleri,' yun e kıl mensucat, yiınden ve kıldan ya
ya (Gumruk t, rıfe numaraları: 102, 103, 104, 106, 108 A. B. 109, 

112 113, 114 c.z 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
lal lOi numaranın B ve G pozısyonlanna giren yun mensucattan eni 

aMı olmayan ve bir metresının fabrikada toptan ..U, fi7atı, met-
600 ~ama kadar ol.aWarda 220 ve 600 aramdan wla oww:rda 240 ku

IDUdlrılıneaine 1ilmm yoktur). 
:--.ı~tioı ham ipek (Sun1 ve tabı!) her nevi ipek iplikleri (tura baUnde, 

tılablleeeek halde veya sair her nevi şek.lllerde sun'l ve tabü) 
ıpek mensucat ıle SUTI'ı veya tabii ipekten hazır eşya (Gümrük tarü"" 

12». 131, 132, 133, 134, 135. 138. 137, 131, 139, 142, 143, 144, 
147 141, HO . 
ratt.a. kara e beyaz biber, yeni bahar, zencefil, karanfil, tarçın, ve 
<I>ögühüf ve dlStillmcmış) (GumrQk tarife numaraları 236, 239). 

~ elde edilen plfı tik maddeler ve bunların mamulA.tı, bunlar 
~ lılet.ılt sun l reçine gıbi maddclerdlr. Buolann ham, killçe. levha, 
:-~•k ~ hal nde olanların, üzerleri cıUllı, sırla, kabartmalı... ilh. gibi 
~ olanları \ e bunlardan mamQl tarak. baton ve temafye blllbk· 

......., tabakası te bıh, elektnk mucerridleri ve emsali maddele!" ver
. 'Gi.lnuillr. tarife numarası 281 ) • 

~~&IUr.'9 mu.tamel kaplamalık ağaç (Yaprak, ve şerid halinde, kalın
,--.~ kadar olanlar cilAlı boyalı, resimli .a.nlıu' dabD) Padce tab&a
~ı (Cıl4lı, boyalı. kakmalı ve reslmU olanları dahil) (Gümri.tk 

alan ~). 
ı. ... r k.Ağıtt>, lcopye \ e yıw ~ na kiığıdları, cam ktığıdı, sinek kagıdı, 
-rıdı, vesair miyar ~dları, yağlı, p.'lra!inli, mumlu, gliserinli, zamklı, 
tli, reçine)l. albanıinli. kollodyonlu ve emsali k.Qıdlar. duvar kt~ı ve 
1 'e şeridi vesalr kaplamalık kağıdlar, k1'ığıd ve mukavvadan mamül eş-

1-M9 .....ıan: -. 33t, 333, 33, 33' - 313). !--: ._..., maalla kendiri. Jut ve sair lpllk lmillne v979 dokWDQa 
~tl maddelerdCll mamül ve makara, çile yumak. zivana vesaire şekille

at uzere satılebilıecek hale geürılmış iplikler (lt~lı, kuarS1%, boyalı o-
dahiı) Sicım, 1P halat (katranlı boyalı, madeni teJl•le mü~b olanlar 
ı.~ı>as, her nevi keten mensucat (örme kwna;ılar da dahil) dantelfı ya
~eler 'e işlemeli harçlar ve şeridler, püskül. düirne. saçak, korlian, i.c

an Şerıt ve harçlar gibi şeritçi ve kaytancı 4llYlllt keten, kendır vesair .. 
hazır ~ (Gumruk tarıfe numaraları; 413, 414, 420, 421, 422, 423, 426, . .,,. 

~e llermeğe mahsus lınoleo, kaptolikan muşambaları, duvar, raf, sofra 
•-..-.. "- k~ia mahsus muaambalar, mupmbıdan mamül haı.ır 

--~ .... - tarife awnaraları: 452., 453, 455). 

ve PO.r.Jelııtnderı düşemelik tueıa, banyo ve kuma, larnbo, ördek, abdest
ları, havan, kap ol, soba, ve aksamı, her nevi topraktan su suzgeci \ e 

ve porselenden sofra, tuvalet takımlnrı, salon eşyası, heykel, çiçeklık 
'&air mamullit, çını ve porselenden elektrik Aletleri ve aksamı (Oümruk 

-. 484. t85, ... 48'1, 48$. 490). 

~ kav om, ayna ,._ majaza capılar, «*mobil vesaireye maha>us 
~ Mejraf camı, camdan lamba karpum ve abajurları, elektrik am-

CllrJ\Jan, ve saat tertibatını haiz alAt camlan. camdan, mineden ve eıım
.. ~nden du me, boncuk, sigara ağızhğı. bilezik, küpe, tesbih yuzuk 

Bott-.a, tuvalet, alon ve yu.ıha e ıçin camdan mamul eşya (Gilınrilk tari-
494, 498, 499 500, 501, 503, 505, 507, 510. su, 512, 515). 

~ içiftde beyanrıame verm'yen v..,,..._ mevcudlannı noksaa bll
~ beyannamesinı 'ermedikleri \ e~ n noksan bDdlntiklcrı maddelerio vergi.si 

lasue tahsil edıl«ektir. 
~ kabulü i in tayin olunan müdddleriıı hesabında qacıdııki 
~ehal nazarı itibara alı.nması ve beyanumeleri.ıı bu mucldet iÇCM"i· 
'8i. lhınıdır. 

ff:ı tacirlerle toptancılar ve sınai muesseseler çay, kahve ve bem.ın sa
iler ıçın veı ılmi olan 48 saatl!k mühlet bu illnın yapıldıtını taklb e-

ltıes.;ıı aatinden ba laınak ı.izere uçuncü gürıö sabahı mesai sa•tinde bite-

"W~b&..r hayılerlle u kırat Cımılleri ıçin ~in edlllllif olan iki IÜft mücWet 

-.....,_ ~ eden gwıun mesaı aaatindm illlılh7arak ikinci ıünü alqa-
-~ biteeekt r. 

sblkeU aı:cntelcri için 2t saatlik mühlet llAnı takib eden günwı ...., 
~811Qanık dab3 ertesi &ilnu sabalu mesai -timle blt~tir. 

rca bılinme ~ uzere ıhin olunur. 

Ş. DQa»pamaJariıı ~ ve silinti«kn Ad olarak makine ile v-.,a .a
rnle normal eb'addaki kaiıdlara y~ıbnuna " aNdaki nümuneye 
.......... dikkat elunmalıdlr. 

l'E~; SABAH Sayfa: 5 

İSTANBUL DEFTERDARLIGI DAN: 
Sıra 

No. 

MGkellefın adı 

ve soy adı Işı 

1 Mehmed oğlu Ne:ı'et 
Turgayli 

Kom urcu 

2 > > 
3 > > 

4 ismaiI Bürlıan 
Giiler 

5 Leonida 
6 Ali Rıza Hugul 
7 Fazıl Alkır 

8 > > 
9 Duşan Velyenovıç 

ve ortağı · 
10 > ) 
11 Şükrü oğlu Cemal 
12 İbrahim Ferah 
13 Makbule 
14 Ahmed 
15 Refik Arta:ı 
16 Vergin Bursalıyaıı 

16 İbrahlm Gürsoy 
18 Nıµi Ate& 
19 Ali 

20 > 
21 Abmecl Çeyrek 

> 
Bcrbe~ 

Terzi 
Lokantacı 

Kah\ecı 

> 
Sut\;'il 

> 
Komurcü 

Ekmek satıp 
Bakkal 
Kahveci 
A:ıçı 

Bakkal 
Kah\eci 

Ekmek satıcısı 

Kundura ta~ 

> 
I Sebzeci 

22 > > 
23 Mustafa 
24 Mebmed 

> 
Otomobil levazımı 

25 Anastas Madencloğlu 
26 Yasef 
27 Yorgi Karabaşidis 
28 Ali Kırık 

Kahveci 
Dcmırcı 

Terzı 

Hazır ell*ıe 

Me~haneci 
29 Ali Kınk > 
30 Noray Halfa !ağıd hurdacısı 

31 Yani oğlu Vasilyoır M!iskirntçı 

32 Mibal oğlu Yani Yal imalathanesi 
33 Madam Polina Şapka tmnircisl 

ve, kocası 
34 > > 

35 Mehmed Akan Kail\ eci 
36 > > 
37 > ~ 

38 7.qnel oglu ibrahinl 
39 Veli Hasan 

Kofteci 
Çörekçı fırını 

40 Jak Bekin Kuli 
llQman<WıÇ 

41 
42 
43 
44' 
45 
46 

•7 llibll 
... Nlkola Birilto 
41 tbrabim oflu Yusuf 
H BaUd Apk 
51 l'edt 
l!" PllDQ9t oğlu Yani 

Banyo le\·azımı 
deposu 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

Doiramacı 
Tuccar terzi 

Tatlıcı 

Kah\'ecl 
A çı 

Tabutçu 
Uımba im. 

~akkabıcı 
Koltukçu 

Kundura tamırcisl 

53 Fuad Selim Kodaman 
M Dımiyel Bratk 
56 Ahmed Ser 
56 Ali oi1U Recep 
57 l'eUah oilM Ali 
58 RUııen iletin 
59 • Salın Kalkan 
tO > > 
fl Pannak Serk.iqaa 
a Setfeddin tpek 
63 > 
64 DJmitri Saıropolos 
85 Jılustaf• Y8bel 
86 Ali oihl SaUb 
67 HllılQia Anlanotkl 
81 Blkmet-. 
69 ihbarı-.. Dede 

• 70 DlmobılaoüiıS 
71 Almıed Arcan 
72 ŞQlaü .. llanadl 
73 > :t 

74: Vehbi otlu llebmed 
75 > 
78 Keiaılt TorOI 

77 11ü8e7iıı K\llban 
78 MlnM ollO Ardaf 
'lt Jlebmed AkkoO'Wl 
18 Şerlll 

aı --- Dayı 
12 -il Yorıd Bikopolo 
it Beıımi Mayer 
il Basan Çavdar 
• Ahmed 
l'1 Vtsil Avraın og1u 
a Serope, IOrope. 
• > > 
.. > > 
11 K~t > 
• Mehmet 
88 llehmed oğlu Ali 

ltab\.Cl 

Kalaycı 

Caliılı lokanta 
> 

Berber . 

Jt&nOrdl 
> 

BallAe 
ICahved 

Uıııstik döküm
hanesi 

.Kunduraa 
Kömürei. 

~ 

> 
Terzi 

> 
O.telc:1 
Llntk tamiri 

Kahveci 
> 

'Berber 
BaUAç 

Dcılramacı 
Umumhaneci 

Jeala7Cl 

Kahveci 
Doğramacı 

~ar tersi 
il> 

> 
AAÇI 

Balıkçı 

l\fanav 

Mahalle i 

Hacı Muni 

> 
> 
> 

> 
MQt'yyet zade 
Hacı Muni 

> 
> 

> 
> , 
> 
> 
il 

> 
> 
> 
,., 

• 
> 

• 
M. Zade 
Müeyyet zade 
Hacı l\liıni 

Mueyyetzacle 

> ., 
> 
:. 

Mueyyetza<M 

Hac Mimi 
Mueyyetzade 

Yeıııcami 

Hacı Mimi 
Yenıcaıni 

Hacı Mimi 

:Mueyyetzade 

Yerucami 
Hacı Mimi 

llueyyetzade 
Ymııe mi 

lıUieyyetzade 

> 

Bacı l\lımi 

Hac Muni 

> 
> 

-.,.yetzade 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

Bıcı ?.limi 
Yen cami 
lliieyyetzade 
Bacı ).timi 

llueyyetzade 

Yenıcami , 
Yen cami 
Hac Mimi 

Yen ami 

' 
Adresi Sokağı 

Kumb rncı yoku~ 

, , 
, > 

Necatı b<'y 

Tulumbacı Sıtkl 

KemeralU 
Lülecl Hendek 

> 
Necati bey 

Necati bey 
Karaba 
Necati bey 
Necati bey 
Boğazkesen 

Sıra kasablar 
Dibek 
Necatı bey 

> 
> 

> 
Karabaş deresi 

> 
ltemeraltı 

Karaoglan 
Mandra 
Kemer altı 
Necati bey 
Necati bey 
Necati bey 
kadem sokak 
Necati bey 
Büyuk Millet han 
Yükşel{ kaldırım 

Yüksek kaldırım 
Serçe 

> 
Necati bey 
Yunca 

Kurşunlu han 
> 

> 
Tersane 
> 
Kurşunlu han 
Tersane 
> 

LillecnC'r 
Fermcneciler 
Necati bey 
Sıra kasablar 
Necati bey 
Kemeraltı 

Yüksek kaldırım 
Karde ım 
Karabaş 

Sarı~ül 
Karaot:;lan. 
Yeoiban 

J'eımenecller 

Fermenecıler 
Kemcraltı 

Necati bey 
) 

Bcyazıd 

Beyazıd 

Arap o&lan 
Karabaş dereal 
Sıra kasab1ar 

Ala Geyik 
Sarnıçlı han 

Kemeraliı 

Zllrafa 
> 

Demirbaghan 
> 
> 

Necati bey 
Kemeraltı 

Sıra kasablar 
Fermenecller 
Necatı bey 
Karabaş deresi 

Kaval 
Kumbaraet ,.Muşu 

Lüledle 
Lüledler 
Pennenecilff 

> 
> 

-Kvkaf han 
Sıra kasablalt 

> 
Hara«t Ali 

No sı 

10 

10 
10 

247 

a 
56 
26-28 
26-28 

257 

257 

275 
207/l 

9 
8 
2 

279" 
203 
303 

30I 
M 
44 

20 
19 

8 15 
99 

113 
113 ,. 
ıroıı 

5 
27 

188 
22 

22. 
23 

283 
(11 

,(13 
31 
32 

63 
32 

63 
34 
39 

193 
19 

237 
3 

17 
52/1 
99 

... l 
38 

102/5 ,06 ı 

> 
43 

10 1 

17-a/J 
45 
9 

36 
9/11 

19. 

ll 
JI 
2 4 
2/4. 
$. 

1 Jts. 
13 
ıo 

• 
47. 
31 
J3 
z 

25/27 
25 
34 

144 
144 
144 

ll 
4 

M trah. 

120.-
120.-
10.7.50 

103.50 
170.00 
12&.00 
120.00 
120.00 

48 00 
84.00 

72 00 
72.00 

135.00 
315.00 
150.00 
27.00 

270.00 
198.00 
7200 

7!.
f2.00 
12.00 

%25.'fJÔ 
96.00 

36.00 
360.08 
3"'.90 
39UO 

12.J>O 
405.00 

48 .• 
27ttılt 

Kazanç 

9.99 

6.84 
6.84 
24.81 

11.30 
13.69 
10.35 
17.43 
17.43 

6.04 
10.9 
7.59 
0.94 

12.20 
29.90 
32.26 
2.70 

81.55 

1.G2 
H.W 

a.12 
t.U 

18.111 
25.20 

' 

7.19 
20.11 

117• ..... 
7 •• 

79.119 
11.29 
29.22 

90.00 31.50 
90.00 31.50 
90.00 14.87 

300.00 2.88 
l8Cı.OO 8.73 
180.00 8.78 
54.00 00.55 

·····• .............. ..... 
18.00 

840.00 
3i00 

> 
72.00 
63000 

45.00 
72.00 
ıtıo.oo 
225.00 
180.00 

44.00 
.4800 
360.00 

1150.00 
13.50 

aa.oe 
24.00 

70.00 
70.00 

120.00 
405.00 

99.00 
60.oo 
135.00 
150.00 
60.00 
ıno.oo 

15000 

120.00 
60.00 

48.00 
...,.00 
150.00 
150.00 
150.00 

1350.00 
330,00 
Sl82.00 

66.eo 
540.Ge 
18.IO 

220.00 
210.00 
135.00 
45.00 
45.00 

2t0.00 
200.00 
200.00 
205.33 
108.00 
180.00 

0.89 
3H61 
14Jil 

1.31 
2.68 

252.00 
13.50 ,.,,.., 
54.00 
13.59 
42.50 

10.86 
8.05 
40.05 
3UI 
2.47 

1093 
Ut 

3.90 

5.36 

26.23 
10.11 
17.97 

19.20 
14.40 
23.67 

21.68 

9.98 
17.07 
40.08 

3.81 

9.00 
4.f 6 

4!.66 
'1.4! 

59.17 
82.21 a 
sus 
lt.25 
23.JO 
... 41 
il.il 
41.H 
J&l.50 
27.47 
15.06 
6.58 
0.94 

•.-rs 
29.09 
14.77 
9.85 

12.05 

Buhran hm leneel 

2.00 

2.28 
2.74 
2.07 
3.49 
J.48 

1.52 
0.18 
2.M 
6.911 
6.46 
0.62 

~.11 L• 

... ... 
19 
1.M 

6.30 
2.93 
0.58 
1.75 

0.51 
0.18 

85.70 
SJrl. 
0.21 
o.51 

50.40 
2.70 
S.S'1 

10.W 
2.72 
8.50 
2.18 
L61 
8.01 
8..93 
0.41 
2.19 
1.81 
G.71 
5..25 
2.02 
3.5t 
J.84 
ı.a 

uı 

4..H 
1.09 
3.41 
8.00 
0.71 

1.07 
1.80 
O.it 

8.5J 
uı 

10.17 
16.ff 
6.83 

18.45 
4..62 

41.81 
2M 
8..8'1 

31.71 ..... 
a.oı 

1.32 
8.11 

lT.16 
ıuı 

\ 

1.80 938 -· -· -

1.23 > ........ ... 
> 
> ••••• , ... -

1.88 
3.14 
8.14 

1.00 
8.18 

00.00 
00.00 
fl.20 
00.00 
14.88 
2.2 -
---._ 

J.57 

-
-G.32 

0 .48 

5.02 

2.45 

I.94 

93'1 
938 
937 
937 
937 

> 
956 
93'i' 
937 
938 
936 
938 
938 

988 
·• P37 

931 
937 
938 
P38 

938 
937 
> .. 

> 
938 
~38 

P87 

ısı 
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31 telQiz komlsyQQU. 938 ......._ 

Yukarıda isimleri yazılı ve ,·er&i mikdart. go,,terilen T~z komı yonunwı 938 smesin!' .a1d 30/l/B40 tarib 860 ~ılı karan Maliye Tahakkuk şubesine ald m~ 
kelleflerin ill:ametglh ve tkeretgab adreıleri .. • bulunamadıfı 7apdan ar tırına ve poli u hkllcatı ile nl, ılmakla 3692 No. lu kanun mucibince teblil )'erine lecmelt 
ilaere UAn olu.nur. (4433) 

MuUlletio tube 
Bl&alt No. au: 

.......... , .. bul T•ıkkuk Şeflliha• 

ı.ı.,. ,, . ................. 
'Beyannaınerunl 1 Devlet Demiryolları hanları 1 
Verıld ti truih --~----------------------------·Muh mmen bedeli (3700) !ıra olan (100) çift kJııa kooçlu ve (300) çilt uzua 

...... bulun 

..... mahal: 

Ad,..ıl : ········-.. -·· ..... 

Y!ln ve pamuk 

nae"ıucatte 

metN lllwreia• 

"""" wlati: 

T1cmri ffllN aire 
... 111.ıarı: (Met,., 
itll.tne.He4v-"'4 

io mlkdar 

MQ~e aid imal&tbane, depo, tnaiua ve y zıhanemle sair ye!'lcrde 

iarib!Dde mevcud buluwm iltUılak wreishıe •ı maddeıedııı ~ıda m 

ıa.tallm4 oldujunu blJcltdrieı .... 
. I. J ... 
redaWe 

MOetaeee ....,..._ açık hllvlyet ve ......,: 
1 - Busust müskb'at ~rine, tlitüıı ve ınus ırat bayiled we idbrıt ınh.isarlan 

işletme tlrket.i aceo\alarının k\illaı akları beyann eler tnhisnler İdattsınre 1'tb ve 

ihzar edilıni.ştir. AuıiJ, be7.i ve ı:ıcental:ma nıe&kür d relerden tıadarik suretılır bu be-

konçlu lastik ı e (14/6/1940) cuma günü llaaıl (10.30) on buçuk\a H ydar~ 
..- birnM;ı dlıthilmdekı komuıyon tarafından açık ebiltme muliJe .ııabn alınacaktır. 

Bu ıse gırınek ıstiyeıılerin (277) lira (IO) kuruf1uk muvakkat temınat ve kanu• 
DUD tayf eıtiji vecaıkle birlikte elrslltme günQ Matine kadar kOOUSYona mura~ 
)an lbımdır. . 

Bu f§e aid prtnamelel" kem~n s--z olarak dajıtılmaktadır. 

••• 
~ 'e den z yoDaruıda muteber müşterek bileUer: 

(4354) 

1/6 l!H.O tarf ınden itJba.reo Bandırma yollle tstanbuldan, Balıkesir, So a, Akbf ... 
n "c izmlr i t yonlarına veya bu istasyonlardan 1 t nbul seya .. 
demir ve dewa.yOllannda muteber mtiştettk gıd. e ıı d - cM; .. 

:nkbr. Fazla ufailit için mezkfir iııtl!s7onlara \f~ den ~oUarUUD 
entaıaruıa nauracaat edllmıeJidir. (2527) (4 9-1) 

, ... 
Iılubammen bedeti 15000 lira ola ~ - Bilecik - Lk!lf!h r - Ankara 

We emprDUDr taıi ata l~/'i/1'40 cwna sOnQ 1&at 15..30 da kapab zarf lu le An-o 
karadd ldıue ~asmdıt aatın ah elrur. 

B u ışe aırrnc iatiynleruı (U:ll) Urabk muvakkat teM 
ettiği '\: kalan \ e tekll&rinl ~ pn saat M.30 a kadu Jl:oı 
IQeleri :ıa:umd&r. 

Şartnamclu ~._.. eMınil -"" ' ...- ' ilk a.tralnden H yd rpa,ada ~ 
Dil •e H'l:k .-.U~ea ~- (twl 

• 
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B•lik ve E~ Bankamadan: 

Salllık lrad getirir ernllk 
Mo. Y•Bl ~ llft'l Mgı ,_ l>i&ıaıMıfll 

c. Jf Gmla IClbç ~ IDllb. Clpllk tMOr.- ot *PO - - ..... .................. ~ ..... ~ ......... -
7a1Dia". 
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