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: (H S i) fatbaasında basılmıştır : 
• . ·ı : • Gecm ·ven yazı gerı verı me.z ı • • • • : .... " ........................ : 

imanlar Ostand mer ·k n h stanes n · bomb ladı· 
r- Bütün h sta, h bakıcı ve· doktorlar ö müşİ:ür· 
lçikada bulun n İngilizler im nl r karşı 

""Çetin bir mu'lıavemette buiu m kt dırlar 
~RANS DA, F K-MDiR 
'lMAN .A , DU G 
~ltANSIZ HUDUTLARINA YAKIN YERLERD 

K ZINE DOGRU 
ALM 
FIR .,. ~ AHLINDE ALMANY ANIN ME 

f '"iı d l t~t :- Al•aaya 15-2' Mayıs arasında 2500 tayyare Paris - Askeri vaziyet hakkında en son malumat : f Paris - Sovyet - Alman münasebetlerini ay ın atan ve 
l, " 1ttir. Almanya son kozunu f>ynamaktadır. Fransız resmi tebli· buraya gelen en son rekorlara göre, Hitler Sovyet Rusya-

11' ~t-~''111 lltO i avcı tayyareleridir ki 1000 pilotu ile b~- ğinin bildirdiğine göre Almanyanın müfrezeleri tamamen dan sakınmaktadır. Bu zayiyetin sebepieri de ~u?la~dır: 
~ •1:11ı.a edılmiştir. 1500 ii ise bo•bar4ıman tayyarele- iaha edilmektedirler. Almanya bu küçük zaferini çok pa- 1 - Sovyet - Alman ekonomik münasebetlerının ıfaıın-

il' t~~~r ?irin.le ü~ pilot olduğuoa gire, 4510 pilot daha llalıya öd"yor. dan anlaşıldığına göre Sovyet Rusya Almanyaya e onomik 
~'11 ~lfhr. Almanyaya mtitemadiyen yaralı trenleri gidiyor, yaralılar yardımda bulunamaz. 
~ 1 

- a. Pel Reyn• bugtin radyeda 111llıim bir Avasturyada yerleştiriliyor. 2 - Sovyet Rasya kat'iyen Al.manyanın zaferini tal'fllt 
J ~'ti •GyJiyeaektir. Fransadaki Fransız ordusu vaziyete tamamen bikimdir. edemez. Sovyetler 'bilakis Mütttefiklerin bir zafe-
•J ı - O t d L· A ·L h . Al t Almanlar beş gündür bir adım bile ilerliyemediler. Bütftn rı'nı' kendı' menfaatlerı'ne daha uyrun görmektedirler. t, 1 aa 8 "-1 merıK-an aatanesı maa ayyare- gayretleri Belçikadaki lugiJiz ordusunu muhasara altına 

ıL ''fırıdan llembalan•ıthr. aıtiin hastalar, laastabakı- 3 - Sovyet Rusya lsveçin Almanlar tarafı11dan istilaınıa ~ t almakdır. Fakat~ Almanlar logiliz hiicumiarına maruz kal-
~'. dektorlar ölmüştür. makta ye hiçte muvaffak olamamaktadırlar. kat'iyen taraftar değildir ve bunu Berline açıkça bildir-
~ılcall K.ııılhaç.ı, aldıiı i:.ir e•İr üzeriae, hastaneleri• Ren bavzesindeki bombardımanlarından korkmaktadır ve miştir. 

tlati Kıınlhaç kalthrılacaktır. r>aaik halinde Almanların merkezine doğru kaçmaktadır. ..-.-.-.. - ...... -.-.. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -..,-.. - .. - .. - .. - .. -

~OSKOVANN 
~lKANLARDAKI DIPL0-
":11.ATIK F AALIY TL RI 

KoTcoı - Litvnnyadan gelen haberlere göre Moskova ı AJAJTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI ı 
Lihanya hükumetine verdiği bir emirde Litvanyanın Sovyet ı H ı 
Rusya tarafmdan işgal edilen arazide bulunan bütün Al- ı tt ff it M ff .,-Ol b·ı · .,, E ti ı 
•anların oradan koTulmalarını_ istemiştir... i aga . a, erılS uva aı a ı ırmı .. YB ·i 

"t.tJar Na•zet gazetesinden : 

Stokholm-Oslodan gelen bır hallere gore 300 Avustur- ı::ı• _f6_ ı:ı: y AZAN-;-sı R R ı 5 A N L ı ııııı 
yalı asker bu şehirde hir isyan çıkarmışlardır. Bunlar ufak ~~·---------------~------

~~, '~P •ephesiadeki hldiselerin Balkanlarda derin bir 
~t, a ıle takip edil•ekte olduiundao şüphe edilemez. Fa
~~ •ikan devletlerinin aldkasmı çeken diier bir mesele 

ufak gruplar halinde idam edilmişlerdir. intizam G'eylp gaçmlyellm, intizam muvatfakl-
ew yet ve zaferle tetevvlç etmek lstedljlmlz bir 

11a
11 
"•rdar. 

l~, da, So•yet Rusyaaan, Cenubi Şarki Avrupası ve 
~,: dey(etleri hakı•da takip ettiii siyasettir. Balk&• 

ı._ ş •t •erkezlerinde dolaşa• rivayetlere nazaran, ceau'-•t •rlci Avrup,sında sullaün devamını temin •aksadiyJe 
'~t:~.lt.asya ile ltalya araıında müHkereler cereyan et
Ütt ır. Dijer taraftan Moskova ile ine~ arasında da 
~~~eler yapıldıiı ılylen•ektedir. Bundan başka, SoT
•,ı,, tıaetinia, Bükreı, Sefya ve Ankara ile de mfizakc-

"lt Japaaakta elduiu beyan edılmektedir. 
~--~b,, altlıiımııa ılre, '-• mlb:akareleria baolıca hetlıfi 
~"-J, ~ tar ki A n•paıı ı•lhlinl sailamlaştlraak ve Sevyet ._,ij •le ineç arıııutlaki ainaseltetleri iyi bir şekiltle 

lla •t•ektedir .,, 

ALMANYANIN 
-.ltNi BiR TEHDiDI 

l~ı·'liıı - Almanya bitaraf devletlere ticaret ıe•ilerinin 
' .,•r. ticaret gemileri kervanına iştirak etmemesi hl}.kkın
"~'~ttliii muhtıraya henüz. cevap alamamıştır. Bu müna
lt~d·d~ Almanya bu muhtırasını tekrarlamış ve bu kere 
~it,: 1 •nıiz tabirler kullanmıştır. Bilhassa demiştir: Eğer 
' k •f ticaret gemileri lngiliz kervanına iştirak ederlerse 
~~t tr9 an1 hedef ittihaz eden Alman tayyareleri bilhassa 

•f feınileri en çok takip edeceğini bildirmiştir. • 

~llrbin En Ruhlu Noktası 

MAKINEY 
Son dakikada alınan bir habere göre Kral Leopold bü

tfia na.ıırlarmın ve bütün Belçika halkının nefretle karşıla
dıgı bir emir ver r k Belçika ordusunun artık Alman as
kerlerine karşı mukeyemette bulunmamasını istemiştir. 
&mmrı&111aaı~~~ID:i~i3.?:i51!:~ •.:r.::~~~~ ~~" JR!lliiilD 

Harıeiye Vekilimiz Diyor ki: 
Ankara - H riciye vekilimiz Pari Suvar gazetesinin 

Aakaro muaaltirine yaptığı beyanatında ezcümle şuaları 
söyleaittir : 

•Tırk •illeti müstakim, ~adık bir millettir. Her ihtimale 
karıı 16.dlnii tutacaj'ını tekrar etmeme ltiıum var mı? 

Biz ıulha bağlıyız, fakat zubsr• muhtemel her haari bir 
laldis den korkao1az yoktur 11 

Fra s nın vaziy ti 1914 tekiae 
nazaran ço üstündündür 

Paris - (Övr) gazetesi şunları yazmaktadır : 
114 

Jofr 1918 Morn laarbını kazanmıştı ve biylece Paris üze
rine Alman akını durdurulmuştu. Fakat ejer hu Morn har
binde jofr muzaffer olmasaydı Fransa maavolunmuş mu 
sayıhıcaktı? Jofr'un tatbik edilecek başka bir planı vardı. 

Onun içindir ki bu üzüntülü zamanlarda takip edeceği· 
miz battı hareket şu olmalıdır : 

Nikbin ~örünmekle beraber gafil dananmamak, bedbin 
olupta ümidsiz davranmak bu saatlarda bir cinayet sayıla· 
bilir. 

Esasen bugünkü vaziyet 1914 teki vaziyetten çok üstün-
dür. Ordumuz yerind~dir. Yanlarımızda çarpışan Inriliz 
kuvvetleri de dalıa kuvvetli ve daha çektur.,, 

t,..h•tG11 - "Krisçin Sayas Maniter,, gazetesi, harbin en 
di~t, "01ttası Valansiya ile Manş arasındaki cephedir, de· 

""~ il sonra ilive ediyor: Burada bir buçuk milyon insanın Al T d d h k• • t 
ta_,,~clderatı tayın ediliyor. Frans zlar bu cephede mukabil . manya 08 8 8 B lmlJ e 
~İtillt~ttedir. Bu lıareketin netices Mlittefiklere harbin iddıa ediyor 

ati l safhasını kazandırmış olacaktır. 
~l.._ ''d• iki ordu 41 kiloaetrelik bir sahada diilişüyor. •elgrad - Pravda gazetesinin yazdığına g6re Haziran 
f't..h'llltr buradaki sahayı genişletmeüe çalıştıkları halde aymd bir heyet Sovyet Rusya ile siyasi anlaşmalar yap-
J- ~ .. a1r, ~ • b mak üzere Meskevaya gidecektir. 
t'll &cumları buna aani oluyer. Bu yerde vuiye azı Bu heyet yalnız Yugoslavya ile Sovyetler arasındaki si-

~tr ;•ı Ye bazı Almanlar hikim eluyerlar. Bununla bera· yaat 111eEelcleri deiil Tunn mesefesile Balkanlar meseleıini-
'--ıı. '••ıızlar burada bir yarma hareketine muYaffak ol- de konuşacaklardır. YorosliYyalıları alelacele seYkeden 
t\11ıı dtdır, iki taraf ta baradaki hareketleri hakkıada kü· saik Almaayaaın Tuaa lzeriade itldia etaekte olclu-

'•rınıyorlar.: iu baki•iyet hakkıdır. 

hayatın en bllyUk va ,a.maz bir nizamıdır 
İntizam yalan~ bir kaç eş- işte bunun içindir ki ha-

yayı yerli yerine yerleıtir- yatta muvaffak olmak baa-
.mekten ibaret dej"ildir, lelerinde itimad telkin etle-

1.tizamın faydaları yalnız miyenlerf~ intizama riayet 
her şeyi yerine koymak, her röstermiyenlerin uğradıkları 
işi vakit ve zamanında yap· ~in bir türHi zorlukları, aa-
•ak ve bu sayede her iste· rar ve .ziyanları dikkat na· 

zarından uzak tutmıyarak Ye 
nilen ve aranılan şeyi o cla-

bunları bir an bile hatırla-
dakikada bulmak i kanını rından çıkarmıyarak pek 
elde etmekten ibaret değil· milhi• bir şey değilmiı ribi 
dir. lotiıaa her şeyden ev- görinen intizama çok, pek 
vel bir adamın karakterini çok kıymet ve ehemaiyet 
sağlamlaıtırır ve her hare· veraeleri gerektir. 
ketinde, itimacl telkin etle•, Dosyalarıaı muntazam t•t· 
bir ahenk ve ciddiyet temia mıyan ve baaa emnıyet Ye 

eder. itimad telkin et•ek zerre 
intizama riaıet temin et· 

mediği için kütüphanesinde 
darmadağın, karmakarıiık 
bir halde bulunan kitaplar 
arasında aradığı bir kitabı 
bulamadığı için ikincisini 
satın almağa mecbur kalan 
bir arkadaş tanıyoruz. 

intizamla defterlerini tut-
madığı için binlerce cezaya 
çarpılan tacirler vardır. 

Vakit ve zamanında ve 
intizam tahtında aldığı sipa
rişlere cevap vermedikleri 
için birçok iş kaybeden, pek 
cok karlardan mahrum ola
rak bu kar ve ticaretlerini 
rakiplerine keptıran tüccar
lar da biliyoruz. 

Depolarınd ki mallarının 
hesaplarını muntazam tut
madıkları için bazı hırsızlık
lara kurban giderek sayısız 
zararlara u&"rayanları da ta
nıyoruz. 

kadar ehemmiyet ver•iyea 
ve y&loız. sermayelerine ri
veaeR bir çek İf adamlarla
rımızın da bu sermayelerini 
kediye yDklettilderi de •eç
hul deiildir. 
intizamsızlık ylizünden öde-

dikleri para) rın makbuzla
rını Hklamadıklarından do-
layı bu meblağları iki defa 
öd yenler de görülmüştür. 

Hele mektep hayatında 
büylik bir intizam ve bunun 
icab ettirdiği vakit ve .za-
manında vazifelerini hazır
Jamıyaa, derslerini öirenmek 
için ya dershaneycye veya 
imtihana girecekleri zamanı 
bekliyen talebelerin baıla
rına gelen felaketleri de lail
miyor, dciiliz. O halde inti
zaaı, muvaffakıyetli ve za
ferli h yatın en büyük Ye 
şaşmaz bir nizamı olarak 
kabul etmekte tereddtid 
etmemeliyiz. 

(DeYamı var) 



SAiflFE 2 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - Fevkalade vaz.iyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve 

bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sayılı ka
nun 27. 5. 940 tarihinde neşredilmiştir. 

2 --cı Bu kanunla vergileri arttırılmış olan veyahut yeniden vergiye tabi 
tutulan m ddelerden kanunun neşri tarihinde mevcutları bulunan: 

1 - ı thalatçılaı: 
il - T optnncı tacirler 
ili - Sınai müesseseler 
IV - ~üz kilodan fazla kahve ve çay ve on tenekeden fazla benzin mev-

cudu u an perakendeciler. 
Ticarethane, mağaza, fabrika, imalathane, an bar ve depolarında. şube 

'9'eya acenteleri veya komisyoncuları nezdinde veyahut sair yerlerde mevcut 
olan mallann cinsini, miktarını ve sikletini, pamuk, yün ve kıl mensucatta 
aynca bir metre 'rriurabbaının sikletini bu ilanı tnkibeden günden itibaren 48 
saat zarfında bir beynnname ile bağlı oldukları varidat id re,,.ine bildirmeğ 
mecburdurlar. Bu beyannameleri bilumum sınai müesseseler Alsancakta 
Cümhuriyet bulv rında 190 numarada kain muamele ve istihlak vergileri 
maliye §ubes.i tahakkuk şefliğine ve diğer mücssesatı ticariye de kazanç ver· 
gisi nok~dan bağlı oldukları maliye şubesi tahakkuk fliklerine verecek
lerdir. (Bunlardan sınaı müesseseler 2731 sayılı kanun mucibince İstihl.'.ik 
vergisile mukellef bulunmasalar dahi yukarıda zikredilen ekilde beyanname 
verecekler ve bu beyannameye gerek iptidaı madde halinde gerek mamul 
halde bulunan, gerekse hali imalde olan eşya ve mevı:ıddın kaffesini ithal 
edeceklerdir. Bunl rdan kanunun neşri tarihinde hali imnldc.- bulunan mad
deler beyannamelere iptıdni madde halindeki miktar ve siklete göre derco
lunacaktır.} 

(Halkın sesi) 

Fransızlar 
birleştirme 

iki 
• • 

ıcın c ' , 

orduyu 
ı:şıvor 

Nevyerk - Amerika ajansının bildirdiğine a-öre, Fransızlar Belçika ordusu ile birleş
mek ve Alman ordusunü yarmak için ark sı kesilmiyen taaruzlar y pıyor ar. Almanları• 
buradaki ileri hareketlerinin kıymeti kaybolmuştur. Şimdi Almanlar, Fransızların ana kuv
vetleriyle olan irtihatlannı kesmek hevesine düşmüşler, f kat muvaffak olamıyacaklarını 
ve bu yüzden pek çok zayiat -qereceklerini de anlamışl rdır. Çünkü Müttefiklerin bura
larda bazı muvaffakıyetler elde etmekte oldukları görülmektedir. u vaziyetten istifade 
eden general Veygand ise ağır bir hücum hareketi hazırlamaktadır. 

---------- UlllUlllJI 

CASUSLAR iT LYA 

Sivrisinek Müca 
GEÇEN SENELERE Ntlf' 

TEN ÇOK AZDlll. 
Belediyemiı bu sene p 

nek mücadttleslne çok \,uY · 
ebeınmiyet Yermiş ve f 
miihtelif yerlerinde bılb li 
Gü:ıelyalıda ve MekteP 
çayırındaki göl~ükler ~: 
tulaauş ve 500 metreb 
birkiutilerini dereye a1'~ ~ 
rılmıştır. Oeğirmentl•i111 1~. liğım ve görkuyularla il.,,,
dele ciddi bir şekilde de 
edilmektedir. • b~ 

3 -Hususi mfüıkirat iimillerile tütün ve müskirat bayileri de bu knnunun 
neşri t rihind~ ellerinde bulunan tütün, (tün beki ve enfiye dahil) ve raki, 
konyak, likör, şampanya, viski, §arap ve bira gibi inhisar altında bulunan 
madd eri etiket fı tlerine göre cins, nevi ve miktarını bir beyanname ile bu 
ilanı takıp eden günden itibaren iki gün içinde ruhsat 'tezkeresini aldıkları Tevkı•f 
inhisarı ridaresine bildireceklerdir. 

4 - Kibrit fnhisurı isletme şırketi acenteleri de 'kanunun n şri tarihinde 
ellerinde bulunan kibritler ile çakmak taş1arının miktarını bir beyanname 
ile hu ilanı takip edl'.'n günden itibaren 24 saat içinde bulundukları mahnllin 

edildi İT LYA VRUPA UKADDERATININ TAYİ-

Güzelyahdaki dere ıyi il" 
surete temizlettirilmiŞ ve , 
haft ütaıameo muıut ~ 
klilm ktcdir. Belediye b• 
mi Bı Süleyman ~orub ~ 
Güzelyali belediye mıo~:~ 
amiri B. Ahmed dllD .. lı,., 

inhi~ar idarelerine bildirmeğe mecburdurlar. 
5 - eyanname ile bildirilecek maddeler, gümrük tarife numaralarile 

a;,ağıda gösterilmi~tir. 
A) Benzin ve benzerleri (gümrük tarife numarası 695 / B) 
B) Her nevi kahve (gümrük tarife numarası 208) 

Budapeşte-Barada ecne
bilerin idare inde çalışan 

casus teşkilitına dahil ol
duğu anlaşılan 200 kişi tev
kif edilmiştir. 

NİNDEN EVVEL H RBE İR CEK İŞ ! 
Roma ---.. f el gr fo g zetesinin yazdığına göre ltalya yal

nız deoi:ıd. er'be~t olmakla kanaat etmiyecektir, O yni 
zamabdn toprakl rının genişletilmesini de rıyacaktır. O 
topraklar ki tabii şekild Italy y düşer gaı:ete ma
kalesine şöyle devamediyor: Her Italyan nhyor ki [talya
nıu harbe karışmak günü gelmiştir. Hatta artık ltalya harp .. 
te olmalıdır. Milletin iızetinefsi işgal edilecek birkaç par
çadan dahn büyüktür. 

sin k mantak larıncla • 
ma k d r ç.ahşmaları•• it 
vam etmişlerdir. Bu çalıt.",1• 
)ar ayes\ncle bu sene ·~f ~· 

C) Her nevi çay (gümrük tarife numarası 2 1 3) 
Ç) Ham kauçuk, her nevi lastik ayakk bı, çizme, (O on ve kalo~lar, V<' 

bunlann giıtaberka, balata, ebonit ve vnlkonitten ve sun'i kauçuk mamulü 
olanl~~·· ı·stik horu ve lastikten mamul elektrik levazımı, cereyanı dektriki
~e m~ tamel tel ve kablolar nakil vasıtalarına mahsus iç ve dış tekerlek las
tıklerı, kauçuktan yapılmı~ hazır eşya ( Gümrük tarife numaraları : 440, 

GENERAL VEJGANDIN 
HALEFİ 

ıinekin yüıde75 dorec•510 ~ 
azaldığı memnuniyetle gl' S}t 
m ştür. 

zabıta haberi•~~· ~ lç 444, 445, 447, 446, ve 558/H) 
E) Tnbaklanmı!I boyalı ve boyasız her nevi deriler, her nevi kösele ve 

un'i kö~ le. deriden yapılmış hnzır eşya ( Gümrük tarife numaraları: 75, 
16, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Ve 94) 

F) Her ncvı pamuk iplikleri pamuk mensucat ve pamuktan ynpılmış ha
zır e ya (gümrük tarife numaraları: 366, 367, 368. 369, 370, 371, 372, 
373. 3z4. _JJ~. 376, 377, 378, 379. 3so. 362. 383. 384. 385. ss6. 387. 
388, 3o9, 390, 391. 392, .39.3, 394, .395, 396, 397, 398, 399

1 
400, 401, 

.f02, 403, 404, 405, 406, 407. 408) (377 numaraya giren ve metre murab
baının sıkleti 100 gramdan yukan olan pamuk men uca tının bildirilmesine 
lüzum yoktur.) 

G) Her. nevi yün ve kıl iplikleri, yün ve kıl m<'nsucat, yünden ve kıldan 
yapılmı~ hazır eşya, (gümrük tarife numaraları : 102. 103, 104, 106, 108/ 
A. B, 109, 110. 111, 112, 113, 114/ C, Z, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, .~22, 123. 124. 1~5. 126) (106 numaranın B v~ C pozisyonlarına gi· 
r~n YW1 menıucattan enı 140 santimden aşağı olmıynn ve bir m~tresİnİn fab
rıkada top~ıpı aat,ış fiati, metre murabbaı 600 gram kadar olanlıırda 220 ve 600 
gramdan zl olanlarda 2:40 k1Jru5'U geçrniyenlerin bildirilmesine lüzum 
yoktur.) 

J:f) .t;lük~lmemi ham :ipek (Sun"i ve tabii) her nevi ipe!< iplikleri (Tura 
halınde, ınufredat uzac satılabilecek halde veya sair her neyi ekillerde sun'i 
ve ta6H) sun'i ve tabii İpek mensucat ile sun'i veya tabii ipekten ·hazır e~a 
(gümrük tarife numaralan: 129, 131, 132, 133, 134, 135, t36, 137, 138. 
139, 142. 143. 144, 145. 146, 147, 149, 150) 

1) B?har:ıttnn kara ve bevaz biber, yeni bahar, zence(j), knranfil tarçin, 
23;)'çın ~ıçcği (döğülmüş, döğülrnemiş) (gümrük tarife numarala~ı: 2;36, 

J> Terkip ırolu ile elde edilen, plastik maddeler ve bunların mamulıitı 
b~nlar seUüloit, gnlalit, hagnlit sun°İ reçine gibi maddelerdir. Bunların ham'. 
kulçe. levha, çubuk yaprak, şerit halinde olanlnrı, Üzerleri cilalı sırlı kabart
malı ... ilah cibi satıhları çalışılmış olanları ve bunlardan mnmtıl tarak bas
to~ ve §qnsiye başlıkları, sigara ağızlığı, tabakası, tesbih, elektrik m üderrid
Jerı ve emsali maddeler vergiye tabidir. (Gümrük tarife numarası: 261) 

K) ... Mobily.a~ılıkta müstameJ kaplamalık ağaç {yaprak, ve şerit halinde, 
kalınlı~ı 6 iniJımetreye kadar olanlar cilalı, boyalı, resimli olanlar dahil) 
parke tahtası ve kontrplaka tahtalnr (cilalı, boyalı kakmalı ve resimli olan· 
lar dahil) (çümrük tarife, numaraları: 285, 286) 

!_..) A:öajur kağıdı, kopya ve yazı çoğaltma kuğıtları, cam kağıdı, sinek 
it.ag!dı, tnmosol lcağıdı ve sair miyar kağıtları, yağlı, parafinli, mumlu glise
rınlı, zamklı, ~lalı, kitreli, nçineli. albominli, kollodyonlu ve emsali kağıt· 
lar, dıvar 'kağıdı ve mukavvaları ve şeridi ve sair kaplamalık kağıtlar, kağıt 
ve mulCavvadan mamul eşya (gümrük tarife numaraları· 3'6 330 33.::ı 334 
338. 362, 363) . - • • J, • 

M) ~'et~n, keJıdir. manili kendiri, jtit ve ı;air iplik imaline v~ya dokuma· 
ya elverİ!!lı nebati maddelerden mamul ve makara çile yumak zivana ve 
saire ııekinerinde müfredat iizer7 snt~l~bılecek bnle g~tirilmiş iplikİer (kasarlı, 
kasarııız, boyalı olanlar da dahıl) Slc,tm, ip, halat (katranlı, boyalı, madeni 
tellerle :lmlrettep planlar da dahil) paspa!l, her nevi keten mensucat (örme 
k.umaşLıa~ ~ da~i!) danteli, yapıftırm~, i )eme1er ve işlemeli harçlar ve şe
rıtl~r •. puskul, dugme, sa~ak, kordon, İşlemeli olmıyan şerit ve harçlar gibi 
~rıtçı Ve lC:aynatıcı ~fyası, keten kendir ve saireden mamUJ hazır e~a (gümr :.s ;a.ete J\Uniaralan: 4f 13, 414. 420, 421, 422, 423, 426, 42 7, 428, 434. 

0) - ~~\ ~rlMie .m•ba\ıs lino)eom. kaptolikao m~mbaları, dıvar, raf 
eofra veiDö}>uye Örtmeie ve kaplaınaia flahsu. mupmbalar, muşambadan 
mamGJ IUnl 'etya (aumrük tarife numaraları: 452, ıtS3, 455) 

P) ~ i'h _.oi"Mlenden döşemelik tuğla. banyo ve kurna, lavabo, i>Tclek, 
abdahane takımları, havan, kapeol, aoba ve ahaını, her nevi topraktan 8ll 

Mizgeci g ~ &in~ ve poıaelee•n sofra, tuvalet takımları, salon eşyan, 
heyJce1, Ç~efc'tıi( V~ Çiçek Ye sair mBJllU(at, çini Ve ponelenden elektrik alet· 
leri ve ~ <gümrül: tarife numaralan: 483 484 485 486 461 466 490) . , • • • • 

R) ~ d.~acana, kavanoz. ~na ve mataza camları, otomobn ve .a.ai
reye .Gıdi'au. emn"-et camları, ayna, fato~af camı, camdan l&mba kBTpMu 
ve abajurfa'tı, ~ie'rttri~ ampulleri, saat camları ve saat teıtibabnı haiz aair itat 
~mlaa c::amdtm; mineden ve camlaştırılmış porselenden düğme, boncuk, 
eaiara ,Mı.ı~. ~ilezik, küpe, tftlbih, yiizük ve sair qya sofra, tuvalet, salon 
Ye yuıliane için camdan; mam.U eşya ( gümriik tarife GıUDaraları: 494, '498, 

Roma - Stampa Gaıcte· 
sinin öğrendiğine göre Fran
sanın Suriye askeri miimes
sili general Maciye şark or
duları Fransız kumanda!!lı
ğına, general Veygandın y~
riae tayin edilecektir. ____ ,,,,_ 

Arkası dı vırmıı 
Loudra -:İngiliz faşistle

ri hakkındaki tevkif mese· 
lesi hakkında şu tafsilit ve
riliyor: Bu partini• lla~kaııı· 
nın tevkifi üzerine yapılan 
araştırma neticesinde elde 
edilen evrak partinin diğer 
167 azasınıa da tevkifini 
icap ettirmişti. 

Daha birçok tevkifatın bu
nu takip edeceği tahmin edi
liyer. 

FAŞİST İTALYASI BİR SÖZ SÖYLERMİŞ! 
Roma - Koriyera Delasera gazetesi: ''Faşist ltalya es-

kideaberi yalnız bir s5z söyler, o da filiyattır" cümlcsile 
başhyan makalesine şöyle devamediyor: Maarif nezareti 
bu yıl mekteplerin ,.ayısın otuz birinde kap nması e rini 
verdi. Bu emir ve Mare al Badoğliyonan Mussolioi ile.uzun 
mülakatı ve ltalyan Afrikası nazırı refakatinde olarak gc• 
neral Fon Epek Düçe tarafından kabul olunmalan dikkate 
değer hadiselerdendir. 

ITALYAN 
RININ 

GÖNÜLLÜLE
OP ANT 1 

Kornet - Rekondiye gönüllüleri burada toplandı. Fari
naci ve diier hatipl r nutuklar söylediler. ltalyanlar Alman 
zaferinden memnuniyetlerini tebarftz ettirdiler . 
Avrupa devletlerinin d&nyayı endişe ve tehlikeye dftşür
dliklerinde, esasen bu harbi intaç eden Danzig ve Poloaya 
meselesi olduğunu söylediler. . 

HARPTE MANEVIY AT ı lıislcımhuramuzr 
Ankara - Anadolu ajan

sına röre, Reisic&mbur İs
met İnönti tarafından ecnebi 

---------ııııımll!llill---------
A t 11 t i:ı r k 'ün, /amet /reöni'nün 2aferlerinde kuv11.tli 

maneoiyatın teıirleri. l 
Bal/can Harbi manerJiyat.ın mailubiy~t~, J.ttkldl 

harbi Je manerJıyatın zalerıdır 

Harpde mar1eviyatın maddiyata niabeti. üçün bire ni•peti 
· ile ölcülmelidir. NapQ/yon 

Harbi yalnı~ maddiyata i.tinat ettirmek deliliktir. 

Mareş•I F ocb, 
"Harp tam bir ilia ve 

fen olmaktan uzak, korkunç 
ve ibtiraılı bir faciadır.,, 
sözlUe _.itin ma1ıeY1 cep
hesinin ehemmiy~tiDİ de an
latmıı elayor. 

Çörçıl 

maddi amillere iıtinad et· 
tirmek, deliliiin en ytıksek 
dereceaidir." 

A!:::~~~rclZ,'~:~n:.~:: ~:. ı 

gazetelerine Vt!rİlmİ§ aiç hir 
mü'ikat yoktur. 

Elektrikli taauırı 
Tayyarecilik pek mühim 

bir inkılip arifesinde bulun
maktadır. Amerikada bulu
nan Curtis • Wrigbt tayyare 
fabrikaları başmllhendiılerin• 
den Diri sırf elektirk ile 
mlteharrik bir tvJare mo
törli imal eylemeğ"e muvaf
fak ol•uttôr. 

Al ançak Haziııel sok~. t' 
t Yunan tabaasından 'if tt 
kızlı Nikalo kııı Sofiye 
dolap meselesinden aralı~ ~ 
da çlkan kavgada f ır'İr lı 
kızı 35 yaşında Ru:ıeti d ~il hıı 
düğl\oden yakalanmıştır. ttldi 

1 İamet paıa bulyarı llat' 

Ali Aksu ıaraoılu~ • ~~~ 
sile Maıhar Görselı tok• tıfı ~ ~' 
döidüğlinden yakalaamıt ti' ~ t 

1 lkiçeşmelik »llotlar ~-, 
kalı da Garson Gemal~ I \' 
bindiii bisikleti 6 yaoı- " 
Hayime çarpbrara1' bal 
yaraladıli'ından yakalan 

tır. k~ 
i Karııyaka vapur it 

lesinde hammal Sefer t 
roz ile Zeynel Almııer ,ıl 
ha111malhk meaele.iudeD ~ 
larında kavıa çıkarak 
birlerini d&•diiklerintlea ~ 
kalaumışlardır. . ..lJ 

t lki9eımelik Hacıali ~J 
desinde A\amet Merca11, 
met Bircan •• Abaet Ç• 
adında iıç kiti, kalıved 41 
met Ali tşıeveriD kah•e 
girerek lıakaret edip ~ 
ları ktrmıılar ve yak.q.JP111 
!ardır. ·~~ 

§ Karııyaha Vapat i~ 
lesinde inik ftpara ateır 
Jerin4en Ahmet Efe .arhol" 
lakla ;p. azi Da 
hı1'art!t ttadea al .. 

Harp, bltün itinalı ha· 
zırhklara ve ince laesaplara 
rağmen, .. bek1enlnlyen " ve 
• umalmıyan " hidiıelerle 
deluclar. BazaQ eD •ükem
mel bjr barekit pliın, ya bir 
hata, yahud da bir teıadüf 
yllıMclea •kim kalabilir. 

ıım kunetleri ansızın kara
ya çıkbkları zıma•, ,mane• 
viyatını kaybetseydi, muzaf
fer olamaıdı. Bul.rarlar Yunan Hud.wr.e..,..; 

Na pal yen, 

Tahıidat Yapıyorl&J' 
Belırad - Bulgllrlann Yunan hududuna tam ~e~ 

aıkerlerledo1u trenler ıe•ketmekt• oldakları •• bu mey 
60 kadar da a;ır top balan.,iaa• ve l••kiyatJ9. bill.,.I .. 
Kırca A" civanna yaptY•fa lildiril•ekteclir. 

499, 500, SO'I, 503, SOS. S07, 51 O, 5 11 . 512, S 15) 
6 ~ MUBdetl 1c;inde beyanname vermiyen veyahut mevcutlarını noksan 

bildi\f~ll~ ~eY•-.nıaini vermedikleri veya nok.ari bildİi'clilderi mad· 
delerııt .Y.irgisi b~ k"t ı,ı}..Ue tahsil edilecektir. 

•Harpte, maneTiyatıa mad
diyata niapeti, 3 tin 1 •~
betile llc••k lktlllilir .• 
de•ittir. Çörçil de, 

İsmet loöDii, İaönilnde sa
yıca ve malzemece faik bir 
dit••• lııarıaaıada kalcbğı 
vakit, manevi kuvvetini mu
hafaza etme1eydi1 orada 
"miltetia makfıı talihini ye· 
nen" bUyllk kumandan ol· 
mak talih ve terefi11t kaza
namazdı. 

Balkan Harbi maneviyatı• 
matl•Wyeti, latilıdll laarbi de 
aanevi1at;aD zaferidir. 

YIRlll -il bllU tll- ı 
ıurllrtı llltllllları 

.. Harp siyasetini, yahu& ( Camlaariyet) 

•••••• 

MacJde 7 - ICarı~nun birinci muvakkat maddesinde ithalatçı, toptancı ve 
sınai mliealıeaelerle, çay, kahve ve benzin için perakendecilerin beyanname 
verme- -tddeti ilSnın yapddıitnm ertesi gilnünden itibaren kırk sekiz saat 
olarak Wi~ ,d~it bulunduğul[ldan bu müddet ilanın yapıldığı günü takip 
eden güpiin m'sai Matindeo başlamak üzere üçüncü günü sabahı mesai saa
tinde h\t~ektiT. 

Keaelik kibrit tirlreti acenteleri için de yirmi dört saatlik mühlet,, tayin .edil
mit 0~91ğwj~ ,bu cihet te ilanı takip eden giinün mesai saatinde başlıyarak 

Kısa Teleraf Haberleri 
Ankara ve İıtaDllulda ya

pılan yabancı dil bile• me
murları• imtilla•larıaa ait 
evrak Maarif Veklleti11e rel· 
mittir. Taınlff11e baılan& 
evrakı• tetkiki la&Dhtle"i 
laaftlt blte-'t • kan•aalar 

daha ~tesi Nün sabahı m~ saatinde bitecektir. .. 
ınh ı b«yileri ile müskirt t a~meri içT müddet ilanı takip eden suncle~ 

ib"bar iti gün olarak tayin edilmiı oldufundan bu müddet ilanın yapıldıgı 
sünü takibeden sün meaS ..alinde baflıyarak ikinci t(ln akıamı meaat na
tiDde bitııf.Mtif 

AJiıb\l'Ülarca \ilinfJ.k ~re jlln ol~u. 

Pariı - Blkreıten biWiriliyer : Demir •ulaafııJa,daa 
bazılaJıD.._ Al••DJ• il• çok ıi\pb.eli mtinuebetleri ve ıui· 
kalMIJ.nı ••Ydaaa 11kltl"llDlftls; 
.... ,. -' GHeral V..,,a*a• lafllia ör••taıı. bat k*-a•• 

daaıaı ziyaret •mittir. 
illa elnaaktır. 

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


