
(Her Un çckar 

'it AÇIK 
~ Hamburg baş- lngHte e üze-

) •n Türki-1tan başa ha- rı d h va 
~den ne rap olmuştur f aaliyetl 
l&tiyor ! , __ ~ 

illa• •rlan matbuat 
be 112

"'illeriae yaptığı 
,;.~'•tıııda, Lavalı 

~ L. ' IÖlaede bıra· 
Olt J' 6 

''hJ 11
•• kullanarak 

. '-tiıt~,rö~lere çıkarmak 
' 0 tyı Je yerlerin 
' ••Çır ... L 
111, d -e.: uzu ve 
~. 61111&ttiir. Dünkü 

'' doıtları hak· 
"'fett'"'· ~ ıgı ıözlere, 

ti1'., ıi1aaete tarih 
t'1t lımuaıi efkirı 

1_ ;" ,~~~tu vermek~en 
i~- J>. tir. 

~., •laa l•giltereye 
~ ••iıe kapıl.!aca 
"fl: Türkiyeyi de. 

,_... -.lJtı inek hrsatını 
·~" () t? 

'-•rlaa, T&rk iakı· 
~I t&rll ecnebi 

'' •rıadaa kur-
~ ~rtaız ve kayıt-

--EBlll--

Londra ( .a )-Sou model 
lngiliz. bombalarından biri 
:tamburgda sanayi müe!se
aelerinden birisine .dütmüş 
tür. 400 metre meıafdi ilıi 
noktaya düşen bu bombalar 
ehri harE p etmiştir. Ham

burg acınacak bir "Vaziyet
tedir. Zu~r görmemiş yer 
kalmamıştır. 

Hamburga yapılan keıif 
uçuıJaıanda 36 muaznm 
fabrikacıın harap o duğu 
gö.ülmüştür. Mann~ beymda 
beş kimyevi fabrikatn harap 
olı6uş ve fabrikalardaD mü· 
temadiyen sıhhi otoD)obille
ria çıktıj"ı görülmüştür. 

Ren nehri üzerindeki köp· 
r& tamamen çökmüştür. A
melele.rin köprüyü kaldır
mak üz•re çııhştaklan görül-

uıüıtür. 12 yük gemisioin 
yandığı görulmüştür. 

ı"' bır iıtiklil elde 
'-. ~: ~•Pıldıiını bilmi• Irakta harbe 
~ '" 1e:~ltereaia Türk " 
... ~ ~ ılc1ada Franıız· Dl• hay t Ver• ld • 
'-'."\ 

11
' ıaldırchğını 

~ ~. •kttmıyor? Milli 
-....._lb•tial11 ve ıanh 

~ '~~- biç bir ~ '9 ••ııta ve oyun-
.r11111 ia111 •e hiç bir 
~ •)•e.ğı ve bu 

~~ ~~~ rın yeni mi· J 

~t ' )) diinyaya an· 
lıl~ "-1..,· •rlanıa zene 
~ "'-' t) 

1 
Yok mudur? 

\ -.'-du,~1•11 yeni doıt ,L .. )l:!İ·~. yaranmak 
1111'tt •rınia keadiıi 

• cltiildir? 
~ ,. lltıtı SANLI 

"tı Yunan 
11 ... •rı ara· 

'-"~iti k .. .. 
~ •• <• .. > opru 

~ '-'~'-;-Hariciye ne· 

" 

?İ,,._Meriç nehri 
tı ~ •e Yanan 

"tİ. ~,•it ••ladaki köprü· 
\.~~ dt il m&zakereler· 
\..~ Ye 'd . t,,, Ilı en tesis 
~~)\it, e olduğunu bil~ 

'•&lç& 
'''tk ltrek Tür· 

~ \ ta, Almaayaoın 
~ ~~tıf1,t~'"iden tesi· 
\.~ ,, t •r bulucduk-

\~ '-••ı; ::\cı~ beraber 

~'~ '')tvın Dtd~ağaç 
~ ,, '' itt 1 Bulgarlar 

ı~tı11a" ; ~dilmemio 
"'>ıt ~ı.... 6tlny~ye tu
r c., ... ~,8, 

'~ı tı~, k ili nesnıP 
\ 'ld '" ~~ ~\'detauştir. 

"' ' ... Ptt1nfit1 · d' '-., "''-'U,tc , şıra ' 
"1 ~'" dil bulunan 
'"ı,,~ıa kiı:ıı, 11d ola· 

~~'. u, hiç bir 

Irak Kralı ikinci Fayaal 
Kahire (ı. )-lr k kay· 

naklarından öğrenildiğine 
göre evvelki akşam imza 

edilen mütareke mucibince 
dün nbab saat 8d~ Irakta 
muharebeye :ı ibaytt veril · 
miştir. 

KRb;,e (•. )-Roytere ' 'e 
rilen malumr.t göre 1ral 
kralı Fıty. ıR! ~ıi! v•• Aeliru 
olanı.ık Beğd; ttadsr. Hı;lbuki 

ev v dc~ gef,•p b beri rd,. 
Reşit Alinir: lrnus kaç. rke~ 
kralı da beu~ber götfirdl1ğü 
bildirilmekt0 idi. Keı og
reaildiiine eöre petrol ku 
al ın haluadu M111ul 

---.. --
Londra, { .a) - logiltere 

üzerinde bu bsfta içinde 
mühim hava faaliyeti olmllŞ ve 
müteaddid yaııguılar Çıkmış 
ve bir miktar yaralı ve ö!ü 
v rdır ve geceleyiude bir 
düşman tr yycresi düşürül
müştür. 

-- -
1 g*ltere ile 

1 .ka asıntlaki 
Mütareke şartları 
Kshir~ - Londra ndyosu 

sa t 8,15 resmi tebliğ: 
logiltere ile Irak arasında 

•kt.edilen mütareke şartlan 
şunlardır: . 

\ - Mubaıamata derhal 
nihayet verilmesi. 

2 - Irak kuvvetlerİQİo 
sulh z:amamndaki yerlerine 
çeleilm ıi. 

3 - lngiliz esiri rhıin 
"erh•l serbest bırakılması. 1 

4 - Irak esirle~infn Irak 
~r 1 nıibıne teslimidir. 

-iilil--
Alman 

Mısıra 
esirleıi 

nakledillff 
Kahire~ (a.a) - Girittn 

9ekilerelr Mı11ra muva1alit 
eden on bin ısker Britaoya 
imparatorluk kuvvetidfr.Bun
lara Yun n askerleri dahil 
değildir. Giritte Almanlar
dan alınan esirlarin hepsi 
Mısıra nakledilmiştir. 81ışku
ôıandao bayatta ve ••hbat
tadır. 

NORVEÇT 1 
Alman başkumanda

nının intiharı 
Loudra (a.11) - Norveç 

Ajansına gal n malumata 
ğör e, Almany nın Norveçte· 

ki Başkum odanı amiral Blenz 
Os!odc bulunduğu Grand 
otelde intih r etmiştir. Bu 
intihar, miralin geçenleıdc 

ıogiltereye kaçan Hes 'le 
ıl<ı dostluğuna ve Himlerin 

geçenlerde Norveçe y ptığı 
seyahate. at folunmaktadır. ------
bölg i a i tı v. l' si Rzş i t Ati· 
nin tt şi'bhfi frnc d nim mu 

br.left't d n ışf r Bu R bi f! 

er t) i n a~5rrı t rl 11 roab 
f iUcr l r t 'i k rga 'i lkla 
rın bi ı v nib.ııy t bultlu -
ğ l k n ll t deı:Hrl r 

B lgı d ( )-Ofı b · ld ı · 
rıyor : 

Iraktaki pc.tıol m rkez1c 
rinin sailam bir halde ol· 
dutu anlııılmııtır . 

mı 

nın b 

Nefi'• 
Amir i ve Bl 

Muharriri _-. 
. lRRI SANl!ı 1 

S enelik- 7,5- Lira ~ 
6 Aylık 4 .. 
SAYISI (100) PARA~ 

DABLINE 
A tllan bombalar li
man mamulatı mı? 

-----
Dablio - Londra radyoaa 

sa t 8, 1 S resmi tebliğ: 
B %1 ecnebi tayyareleriDia 

Dablin üz.erinde uçarak bom
ba attıkları ve bu y&zdeD 
20 kişinin öldüğ6nü ve 80 

Amiral Darlan 

Viıi (a.a)-Amiral Darlan 
Y.•Pbi'ı beyanatta şöy,le de

. miştir: 

"-lngiltere için bütün 
baban~ler meıru birer itb&m 
ıebehidir. Almanya ve ltal
yaya yiyecek ve malzeme 

verdiğimizi, limanlarımızdan 
~arp maJzemesi geçirttiğimi · 
~ aöylemeleri hep bu ba

baaelerdendir. Hakikatte b11· 
nun tek bir ıebebi vardır : 
Filomuzu imha etmek, im
paratorluğumuzu anavatan
dan ayırmak ve dünyayı 
tah?ip _tmek. 

ff'anıaya karşı bu kadar 
kin ve garazın sebebi ne
dir? 

BuDU aolayahilmek ıçıo 

son yirmi senelik hadiseleri 
gözden geçirmek lazımdır. 
lugiltere daha geçen ıulh 
yapılırken bizi dar bir mu" 

abede ile bağl mış ve bir 
çok haklarımızdan vaz ge· 
çirtmiştir. Ayni zamanda 

.Tllrk ordüsunu Kilikyaya 
ıaldırtmıştır. lugiltere 1914-
21 seıaeleriode çevir6iği ma
nevralarla bizi litİD ltalya· 
dan ayırmışhr. logHtere bil· 
hassa bu hu-.usta büyük bir 
ibtiM m gô3tcrmiştir. Al
manya ile ol o v ziyet imiz 
karşısınd , hsrbin bütüo as· 
k ri vecibelerini bize bıra
karak kcındiıi iktisadeo is
tismar sah sın da çalışmıştır. 

IDgiltere her zamanki ıiyn- . 
setine devam ediyor, mak-

1 sadı Avrupayı p rçal m k 
ve ao ra d istediği gibi isti-
fade etmektir. j 

Mareşal Patenle yekvücut 

kişnin )''aralaz:dığı malilm· 
dur. Atılan bombalar Oze-

rinde yapılan tetkikat aeti· 
cesiode bu bombalaiın Alma• 

mamulatı olduğu aolaıılmıı· 
br. Yeniden lrlandaaıa da· 
bıı pirkoç mıotakaıın• bom• 
ba atılmışsa da basar olma
mışhr, 

lrlanda. hükümeti Alma• 
maslibatgüzarına tiddetli Wr 
protestoda bulunmQfhlr. 

B. STALIN 

• 

B. Stalin 

Moskova (a.a)-Halk ko· 
miserleri reisi Stalin Finlaa• 
diyaoın Moıkova elçlai•İ 

kabul etmiıtir. Milikat 1•· 
rım saat ıiirmüıtlr. 

bir kütle teıkil eden mai· 

lup vatanımız toprağı üzeria• 
de zorb lıkl ra meydan •er-

miyecek ve bayrağına baka· 
ret ettirmiyecek kadar ıerf 
&ahibidir.,, 

____ ,,__-=-=---------------------

Ptık Yakında (Hal kıl! Sesi) nde . 



rk tarihine bir nazar 
- ıs -

RGEN ·KO 
--o--

Yolda· bahasının ordusun· 
an kaçan baıı müteferrik 
oflara rastladılar, oı•lardan 
t, deve, sığır, koyucı aldı· 
r. D•ğlar, dereler, tepeler 

'talar. En sonra sarp dağ· 
ar arasında bir keçi yolun• 
an yürüyerek derelerin, va
ilerin İçine daldılar. 
iki üç &y böyle serseri 

olaıtıktan sonra her tarafı 
emaya yükselen geniı bir 
adiye rastladılar. Buralara 
aıan ayığı basmamıştı, çiln· 
ktl biç bir taraftan geçidi 
yoktu. 

işte buraya Ergenekoa 
derler. 

-o-

MUKADDES 
Demir Ayini 
Kıyan hanın bulduğu bu 

yer emindi, oraya yerleıti
ler, toprağı hem çok bere
ketli ve hem de buz gibi 
kaynakları ve türlü yemiş
leri vardı, adeta cennetten 
bir k C>şe idi. 

Kıyanhanın bu ilde çoğa
bacaya kadar kaim ğ• ve 
ondan sonra T t rl rdan 
intikam aJmığa k rar verdi. 
Keadiıinden yetişecek nes
line bir vasiyetname b ztr
ladı. 

Bu vasiyetname her yıl 
merasim mab usa ile bütun 
hal.ıa anlattılar, berke o.ıu 
adeti ezber ederdi. Burad 
türeyen Türklere ve Kıyan 
banıa ahfadına Kay t adı 
verildi. 

Bunlar' 460 yıl içiDde p k 
çoj'aldılar, dereler, t, peler, 
dağlar insanlarla doldu, bu
lundukları yere sığm z bir 
bale geldiler. 

Bir bırlcriy le konuşurlardı: 
"Biz ecdadımızdan duyardık, 
Biıim dııarda yurdumuz v r· 

mış, Tatarlar baş olup Kır· 

gızlarla .elele vermışler, ta· 
)arımızı kahpece arkaların
dan vurmuşlar, kundakata 
bulunan çocuklarımızı biyle 
dojramıılar. 

~imdi kuvvetliyiz, çoğuz. 
gençler imiz çelik gibi cr1er
dir. Buradan çıkalım, dövü
ıelim, hem atalal rımızın 
ıntikamıuı alııhm, hem de 
eski anayurdumuzu kurt ra
hm.,. 

(Arl:ı':nsı var) 

Bir ihtikar 
maznunu 

KeçecHcrde Aks-kli hmail 
oğlu uıanif tuıacı Mehmet 
Garkan, mal alm k itıtiyen 
Çallı Halil oğlu Ali Çiviciy 
101 lira kıymetiadeki maoi· 
fatarayı 150 liraya satmak 
istediği idcliaaiyle y4ka•an• 
mış ve Milli orunma kanu· 
11ana aykırı rekct tmek 

adduind D adliyey verfl .. 
l,tir. 

iV 
AKK 

Avrupa h arbının ihd s 
ettiği bubr o ve bilbass 
h r p masarifatının z m y • 
pıldığı ve b zı yeni vergiler 
ihdas edildiğic!İ evvelce bil
dirmiştik. Buna d ir olan 
kanun 31/5/941 t rihiode 
Büyük Millet Meclisi tar -
fınd n kabul edilmiş oldu· 
ğuod n bu hususta karile· 
rimizi tenviri fayd h bulu
yoruz. 

ZAM VE VERGİLER 
MUVAKK ~ TT1R. 
Kanun mucip sebepleri bu 

z m vey • ibdns ecliieo ver· 
gilerin muvakkat olduğuliu 
göstermekte ve şöyle deDil
mektedir. 

"Liyibadaki zam ve tev· 
Her muhtdif vergi ve resim 

Jere nisbet edilmiş olm ki 
beraber b .. ycti umumiyeu 
beyoelmil & buhr nın deva
mı müddetine münhıutr, 

f evkalsdc bir milli müdafaa 
mükcll.:fiy tini h iz olup 
fevkal-de ahvalin devamıuı 

müte kip bu z m ve mükel
lefiyetlerin kaldırilm sı tabii 
bu\uoduğundan bu cibet 
liyıbanın 38 ioci m ddesıo· 
de ifade edilmt§tİr .,, 

Mevcut vergil rin arttml· 
ması •kliode ol olar: 

K-.zaoç, b•yv nlu, vera· 
set ve iotiKal vergijeri, d m
ga, tayy r resimleri, gum· 
rüklerde ullanıl u evr klan, 
tütün ve içlülerd o ve kıb 
ritteo ı: lı11an müdafaa v rgı
lerine, suni ıpek ve ıp ıkteo 
ıasti~ kundur ve ö"çel r· 
den, kahve ve çıydao alını10 
istıbl"k vergılerıne ta lıfık 

ttmeme tedır. 

MükeUtfıyetia tevsi ştk
lind hi z mhud mu m le 
vergisinden muaf bulunan 
tuğı~, ircmit, ne ati yağl r, 

ckerden m mul maddelerin 
muafiyetleri ilga edilmesin, 

de , çimeuto, tuz, ibracet 
waddeiefi, Post ve Telgraf 
vaşıtaları ile telefon abone-

leri ve bina üzerine müda
faa vergisi zammından iba· 
rettir. 

HAYVAN VERC LRI 
U.i yaşı bitı:memiş olıuı 

sığır, macd ve dev lerle, 3 
y şı bitirmemiş ol n t, 
tır ve eşekler ve de\lete 

it bayv~oltlr vergiden mu· 
aftır Meriuo koyuol •rndan 
3o, tifr k k ç\ 1en 25, kıl 
keçide 60, ığırdao 35, 
m nd d rı 120, dane ve do
tnuzdau 125, at, katır v 
eş l!t\:D 10 hur:uş v ı gi ah· 
DBC ktır. 

MU AMELE VERGISl 
Krpek v~ tah nı v rgiden 

matuf olduğu maddesi mer'i 
kaDundan L ldırılmış, ker· 
den w mul m ddelerle, türlü 
ıtriyat ve tuv lct madd leri 
de ver iy tabi tutulmu~tur. 

(HAl.KIN 5t.M) 

DAMGA RESMi 
Y apılau değişiklikler ve 

z mlar hakkında dcft rdar· 
ikinci, üçüncü ve dördüncü 
3 bifclerimizd ki ilAaında 

iz hat rdır. 

ISTıHLAK VERGiSi 
Kahvenin istihlak vergi· 

aine 25. çayın istihlak ver
gisine 40, çimctonun tonuna 
200 kuruş zam y pılmışbr. 

MÜD 4FAA VERG Si 
R .. kı, kauyak ve likörle

rin 15 ve 25 anti Htrelik 
şişesine S, 35 ve 50 sooti 
litrelik şişesine 8, 50 s nti 
litreden f zl olanlar 12, 
şımpany e viıkiniuı şişe

sine 75, şarapların beher 
şiş~sine iki kuruş müdafa 
vergisi zammedılmiştir. 

ıO sigaralık paketlerin 11 
kuruşt o az olanların 20 
p~r , dah yukarı fiatli 
paketlere 40 par zommedil
miştir. 

D bili ve h rici ve adli 
mektuplr.r 1 kuıu,, ta b
but ü mcktupl r 3 ku•uş 
kıvmeth mektup! rın 300 
kuru' kad r ol nların 1 
ku uş, 300 kuruştan f zl 
kıym tll me tuplar kıyme

lio yüzde b şi, Po t k.;Jtu 
bonelt!rine ücreti rid yoz 

d,. b i, d;sb1 i telgr f ! rıne 
50 kuruşluk olal'!l rına 5. 
100 uruşa kadar o1 1 ra 
1 O 150 uruş k d r o 1 o ' . . 
lara 15. f .u.I ol nl r yıı mı 

ur~ş z mmedilmiştir. 
Haıici telgr fl.,a ücretio 

yuzde beşi, tdefo.. booe-
lcriyl ş bir ve milletler 

r sı konuşmaları .ı. abon 
VPye. bedelin yüzd ouu mü 
dafaa vergisi hnacakhr. 

iHRACAT VERGiSi 
Yerli veyahut gümrük res

mi ödenerek vey muafhk 
ta dık olun rsk Türl .. iyeye 
ithal edilmiş ol n eşyn, bay· 
v gibi aıaddelord n icra 
Vekilleri Heyetince tesbit 
ve il n olunac klardco m u-
dasını yabaucı m mleketlerc 
ihraç) rı sırasınd ibrac t 
vergisi ah ncı:ıkhr. lhrac t 
vergısir,in ni betin kıymet-

)erinin yüzde üçü olu k 
t bit edilmiştir. 

Ştkerli m dde imal ede 
im lötbaneler mu mele ver
gİ9İ t bi tutulac .. klardır. 

M enlerde bin v rgi-
si nin ;ıltıd bıri, İrat ol c
hua üçte biri nimb tinde 
rnüdaf vergisi ehn cnkbr 

Yoksuz 
s nne 

ço ukların 
düwf Dü 

C H. P rtisi K ışıyak 
Ahayh ... y ocağ& tarafınd u 
dfia Karşıy k Hnlkevi sa· 
loouı:ıd b .. b • rı a l erde 
bulunan çocuklarln bütün 
f kir ve öksüz çocuk! rı 
eüonet düğünleri parl k bir 
ıür tte icra ~dıl iştir. 

2 Hazir ___________ ..... ______ .,_,_______ ' 
, •• •• ~tı-

Damga ız 
ku dras t a 

m ud r 
--o--

Kondur& amil ve satıcı
f rına, satış çık rılan un
durol rıa altıua satış fiatlc
rile imal edenin ismının 
soğuk damg ile y ztlması 
için verilen mühlet bu akşam 
nihayet bolmakt dır. Yarın· 
dsn itibaren sahşı çıkerıla· 
cak kundur l rnı albo 
damga vurulmuş olacaktır. 
Fiy t mür k ... be bürosu me
marları kundıır g bşlarını 
yakınden koutrol edecekler 
ve bunların komisyon z ra· 
rıo uygua olup olm dıkla

rını tetkik edeceklerdir. 
Mürakabe koınisyonanun teı
bit dtiği fiyattan üstün para 
istiyenler görülürse ibtikir 
suçu ile ı;ı<lliyeye teslim 
edileceklerdir . • 

Malı 
• 
ış yap 

Adliye vekaletince ceza 
evlerindeki mabkümlerin se

nelerce stil bırakılmemaları 
ve cezalarının devamı müd-

detince ailelerinin m i etle
rini temin. için bazı sabalar· 
d bucl rın ç hşhrıfm sıoı 
muvafık görmüştür. Buoun i
çiu s oat ... nbıbi bulunan 
mohkümler atelyelerde ç hş-

tırıJ C•k, diğer m hkümlar 
d N fı ve Ziraat ışletİode 

kull~nıl c ktu·. Mabkümlana 
ça.ışaı k auretıy!e elde ede· 

ceıdeı i kıu~nçlard u aileleri 
f o:1ydalaııdınl c k ve bir mik-

tarı d Qyrıl caktır. Arttın· 

lac k pu11ılar müddctiui dol

durup t bliyc edildikten soo· 
re. m hkümlara deıh 1 iş sa-

hibi olmal • ı için sermaye 

olar k veril cektir. 

Randevucll ,~ 
a ve Ka~dd 

mahkum o ---O---si"' f" 
htanbul-GeDÇ lı:i•• il' 

bşıı teşvik eden A 
11
,k; 

suç ort klar1uın 111° ıvti" 
si bitti. Atin• -;e b•,,., 
ilçer sene eltııar •Y ~ 

,. "':.:tl' 
230 ar lıra par• -~~· 
dığer üç kadnad•0 

;, "''' 

birer sene dokuı•' r• ' 
se ve 116 şar lir• p• i' '1 
zaaına, birinin d•·tdİ· 
hapaine karar "er• 

--0---
Liman 

• 
Faaliyet• t••" 
Ticaret odası t•'~ ;: •,- ~ g~çen 1941 Nıs•0 1 

• 1. aoı11• 
fıc.da lzmır ıoı fe 

o tör çıkan vapur, 111 1a•SI 
keclilcr hakkı od~ .. 

1 
f 

nan bir istatiıt•I b•'~ 1 
47230 safi toııilito ili• f~ 
de 28 Türk, 4 ı;~38 ~ 
Yunaa vapur~, e ı20 f' 
tonilato hec:oııDd 0t6''1. 
motörü, 1 Yuo•0 ~.~· .l 
1112 safi touifito . ol"-

rsı 
23 Türk yelkeD 1 d• 'I 
m k üzere bir ·~f to' j 
limanına St080 ;• 1fi•' 
to hacminde 17 

1 

rip çıkmııtır. •• ___ o__,, ıet 
ğret111ell 

• ·ıı 
ıçı 1ı'1'ti 

Münakalat "le bit 
'le• fıadan göoderl ,ol• 

·ı ıarO her sene talı tr• 
öğretmenler içi:ifjtb t 
tatbik edilen teDdelll' 
kaldırılmıştır. 8• bil•t 
menler de taıJI dıb;J•'. 
leriyle seyahat el bfl'' 

t t• ı 
}erdir. fah~ def'" 
te11ıil th tarıfe 
cektir. 

lzmir Defterdarh~ından ro~ 
ı _ Şeker v~ glikozdan alınan istihlak \~rgisinin J\rttırıl 

olan kanun 31-5-941 tarihinde neşredilmiştir. 
2 - Bu kanunla: ıııı'~ 
A) Glikozun alım ve satımı ile iştigal edenler. 1' ıcuJl 
B) Glikozu imalfıtındn iptidai veya t· li madde olarıı d' 

müesseseler. .. ,sŞbııb~~t· 
Kanunun neşrcdlidiği güniın yanı 81-5·941 gününun jJldCı f. 1,tı-

hane, mağaza, depo, anbnı', fabrika ve imalfıthancterıııı 5to1'.~ıV' 
te ve komiı;yonculurı nezdinde ve sair yeri.er~~ bu!0~ir be) 
mikt<=lr v.e ıklctini ve bulundukları ycrlerı gosterı: 

1
_6.94l ,~' 

kanunun neşredildiği günü takip eden günün yanı 
0 

pı.Jfll9' , 
ıo "''ılc akşamına kadar Alsancakta cumhuriyet bulvarı eflifr' 

9 
> 

mele ve istihlii.k vergileri maliye şubesi t-ahakkuk .ş pıı.ııı~, J 
mecburdurlar. Ancak kanunun nc{irini takip eden guıı 1.1f111l1'1

11
ti 

v. k ~ b . 3699 Jl • s9 tile tesadüf ettigındcn mez ur eyannamenın _ .. "' esııı 
mucibince 2-6-941 tarihine müsndif p-az:ırtesi gunt.ı Jl'l ~ 
kadar vcıilmesi icabecler. l•''~ ~1ıı 
3-Gtikozu imnJfıhrıdn iptidai veya l li madde 0

1 
tıı• t'..,, ~ 

'kll il IJOY ~ 
sınai mıic.ssescl<.'rden mak~at, bu maddelerden çı . l>oıı ~ 
sı, lokum, fondan, şeker:eme, karamela, akide şeker\oc#e şd 
Iat, reçel ve emsali maddeleri imal edenlerdir. sı:ıa~ ~_,ddt' 
884fl numaralı muamele vcrgisı kanununun bcşınc G~• 
edilen müesseseleri üade eder. dilli ııı 

4 - 31-5-941 gününün sabahında eJlerinde yüz kılo ol't'~ 
nanlar beyanname vermegc mecbur değildirler. evo-J ...,ı; 

tJl •Jıv C 
5 - Müddet' içinde beyannam~ vermiyen vcY~ \.efl t !1 

yannamelennde onk:ınn ~ôstercnlcm beyanname:ı bt.'9 l<' 
noksan gostorilcn mevat için taı-holunacak ver~ı. 
tahsil edilecektir. 

AlllcadarJarca bilinrn k uzet·e il~n olunur. 



-JEA 
REB Si 

tt . H . 'BiN EN BÜYÜİc 
~~b MUHAREBESi NASIL 
~~,d"EY AN ETMiŞTi? 

~t ~Qı •çıklarında in· Bundan başk amiral Beat· 
~t~, •ıa filoları ara- tynin kamaad111ında bu biri 
d ftftll L - -·-' heıı aıuaarebe [343 m limetrelik toplarla 
'lı,,Qı 61 ebafb taf- mfü:cbbtz Lioaı, Tiıer, Gue· 
~~ .. 1 'ını,tır. Fakat en IVIary, Priucus Royal ve ' '~dik~ bu nıuhare· ve 305 milimetrelik topl~rlıt 

'4 ~d'llb 1
• harbin b ş· mücchb :ı lndt:f..ttig ble ıi:t· 

doıa,:"1 lngiliz ve temincie döıt muharebe kru-
ttıe, llıılan •ra11nda vaıö. u vardı. 
~ldır tQ Dliyük çar- Alman tırbh fı?osu da 

'8~ .. ~'ln1.1 ıöatermek- 30,5-;e • 28 Hk -tr>pttırl:ı -~ü· 
b ... ~ ''Pıı · -·-
bıı'ııbd ~·· uaıumi cehlı z on znhlid o mürek 

1 taj k,d•lu Skıjerrak kt·pli Bı1 Jden b ~k eu:iral 
'
1 o(Qı '" büyük ve Hıperio ku!.'l nd ıı Jhr.rl 
~ ·~, . ·ı Ui b• 18 da g. ne 305 mid netrelik topl•ı ıe.::. 
' ır deniı bidi- mlicebbeı Lutzovv, o~r-flln:-
~t L ger ve 285 tik toplarla mü:-'bt .. ,tpt 
~ •i 3 e Sk•jerrak cebbcz Sydlily, Maltk ., Von 

~dtıa l Mayıs 1916 der Ta n Alm o h rp kru-
•01tr b 

''" • •ılamıt vaıörler filosu vardı. Alman 
'

11
• "': hı bitmişti. donanmasının başkumandanı 

lt ' 111 -~~ filosu baı· cmiral Sbeer idi. 
tf ,h ıtıl J ellicoe· 
.ı_· •tt L b. Skajenı.k muharebesi şu 

~ ... "'İt lqf lb b Ş· 
iL "''" d:elctiği telgraf- tarzda baıJanJJşhr. 30 M•yuı 
""'~ " tayada b6yDk günü lngili:ı don nması ımıi-

lıa ~~ika uyandır· ral Jelficoenun kumandası 
tttltt : •rebenin ce· albod denize açılmıştı. 

" 
1
'•d d l · A " b lllU~l'" f'I & a ogı· miral şimıa denizioce ir 

1"' 
1 0ıu h b. · t h ı. • 1 ~ ""'ettel'k er . m aram areısetl yapı masanı 

'ltthh 1 ıekııer emretmi ti. Donanm iki 
l Li'~t S tı Re enge araba y ılmı•b. Birinci 

--------------.... ------------------
-4-

Çörçil, birkaç ay içinde, 
Ati otik meyd n moh rebe
~sinin k z rnldığını müjdeli
yeceğinden k tiyyen cmi 
of duğuuu lagiliz milletine 

· .. bildırmiştir. Fılvoki, logilte
rc, Amerikanın hem deui
zathl rıuı imha. hem de yc
rıi gemiler tedarikı bu usun· 
da tan1 y tdınıı temiu et· 
miştir. 

Aınerik8, Al:aatik mey
dan muh,ırc:besii;iknuiim k 
içio, lngHt ~eye fU yardım 
lan vadetınış ve vadini ye
rine getir ~ı"ğe b şlamışhı : 
~ 1-H Zlr\1ticcret gemHe
-;iaden birllı.ı.ısmım ingilt!!re· 
ye vermek, 

2-Mevcut ter anele de, 
seri b11 linde ticaret gemileri 
y pmak, 

3-Ye i v purJar ve şi
lepler yapmak üzere mu•· 
cuda ila vetea muazzam ye
ai tersaneler kurmak. 

4-hıgiliz ticaret ve harp 
gemilerini Amerika tersa
nelerinde t mir etmek, 
5-Hazır denizaltı botları 

ve refakat gemilerinden bir 
kı mıaı ve b zı muhripferi 
İngiliz dooanmaauaa ver-
mek, • 

Yazan: ABlDlN DAVER 
6-Yeui d.enizalh vcıla· 

rı, ref kat ve karakol ge· 
mileri yapmak, 

7-Alman denizalb geaıi
Jerile ve t yyareleriyle mü . 
cadcle etaıek üzere mevcut 
t yy relerinden bir kı mıaı 
hemen göndermek, 

8-Ayni m ks tl yeni 
birçok tayyare yapmek, 

9 1 Ticaret gemilerioe o-
nulm k üzere top ve su 
bombası vermek, 

10-Denizaltı gcmilerii 
mücadele için ic t edilecek 
bütün yeni :!ilahları ve bu· 
nlaraa resin~ ve plialarını 
iogiltercye bildirmek, 

11-lc bında Amerikan 
vapurJarile iugiltereye nak
liyatı yapmak. 

12-Ve bu vapurları 4-
merikan harp gemilerinin 
himayoıi altında İngiliz )i
manlarına kadar götürmek. 

larilterenia, müttefikleri· 
ain, domiayonla11uıa, müs-
temlekelerinin ve iagiftere
ye müzahir bitaraflarıa yar-
dımlarına bir de Amerika
nın ıu bir düziue madde ile 
bolisa ettiğimiz muazzam 
yardımlarını da ilive edin
Çörçilin vadiui yerin" geti-· 
receğioe şüphe yoktur. 

-Son-
~ı~"lti laı •de~. dritaot 6 

y 

~ ~ıı aı ı grupta sıl zır blll r vardı ve çay mevcudu onar kilodan, çimento mevcudu 600 kilodan az olanlarla . · r>I, ı unetrelik 
q'ot h~tL ~iicebhez Gu· buolH doğ ud rı doğıuyı.ı 3843 sa:vılı muamele vergisi konununnn nşağıda 5 .Numaralı bentte ya-

' q .. 1 t !tında zıh 1I ve 12 ind maddeleri mucibinoo muamele vergi~inden muaf bulunan 
t'- .t '"s 1 aı.h.ı de do .. rt amir hn kum ud.sı 44 "\I lar beyanname \•ermek mecburiyetine tabi değildirler. 

ı... ıı.ıllt L lllıhmetrelı·k idi. ikinci grup muhGrebe 5 38 1 '" 11 tq)ı - ' 43 sayı ı muamele vergisi knnununun 11 inci mnddesi mucibin-
'dtta ez ColoHas kruvaz6rlerile zırbh kruva- ce muamele vergisinden muaf okmlar ayni evde jkamet eden ailesi efradı 

, aıürekkepti. - Sona uar- He birlikt<! münhasıran ikametgah dahilinde icra edilmek ve muharrik 
t D kuvvet kullanılmamak ve hariçlt'n alacağı işçj beşi geçmemek şartivle 

-~~ı..,,.:d efterdarllg""" ından: iplik, havlu, örtli, çorap ve mensucat gibi örgii ve dokuma işleriyle dnnte-
." ~1.. in ve n kış iıleri, hHırcdık ve sepetçilik mamulatı, ip ve ur-

t ~ • !t~S28 e Vaziyet dofayısiy)e bazı vergi ve resimlere zam ~cra gaa imali tile iştig 1 ed~nlerclir. 
~U ib<f sayılı ve 17-6-940 tarihli kanuna ek 4040 No. lu kanun :\IezkCır kanunun 12 incı.i madd .si ifp muamele vergisinden muaf tutul-
~ ~aııı111~şrecıilrniştir. muş olanlar da ooğrudan doğruya veya. bilvasıta yalnız bir miışleri hesa-

~b~ı- tnu a aŞağıda 3 11umarah bendin A, B, C fıkralarında bına imalat yapmıyan \'C istihdam ettiği işçi sayısı mücs.<.ı~ • nhibi de 
• ~ 1 luıutıneıe vergisine ve E fıkrasındaki maddeler istihlfık (bizzat ç:ılışsın, çalışmasın) dahil olmak iizere be:.i U:ca\'iiz etrniyen ve 
~lııı:ı llttıl'l.lın rnuş ve F, G, H fıkralarındaki maddelerin istihlfik muharrik kuvvetle kuilananlar da muharrik kuV\'cti iki beygiri geçmiyen 
~~ \' ııat ı tı~-. Bu maddclerfa küçük sanat mitcssescleridir. Bu müesse~clcrcnıuaıncle veistihliik vergileri 
, ltıa<id~J ı~ı ıle iştigal denlcr;; maliye şubesi tahakkuk ~efliğinden veı·ilmiş olan muafiyet karnelerini 
~~ 

1 
t. erı iınalatında iptidai ve tali madde olarak kullaııan haiz oUınlardır. , . 

IS Rl 
--o-..... 

Son deniz muharebelerin· 
de ismi geçen dritaot dola
yısile Bismarkın tercümei 
b liı;ıi kısaca bu ıütuoumu· 
da zikredeceğiz. 

Alm n ıttibadıuı ve impa
r torluğunu meydana reti· 
ren bu meşhur Alman ıiya· 
sisi, 1815 te M gdeburg ci· 
varınd. Schoenbauaeade 
doğmuştur. Çiftlik sahibi 
zengin bir ailenin alh oi
lundan dördüncüsü idi. Ba· 
ba ı süvaıi yüzbaııııydı. 

Gençliğinde aerbes, atak, 
hür düşünceli, bilha11a ıpor· 
cuydu. Sık sık düello eder· 
di. Ark deşl rı arasında sa· 
yılan bir ddikanhydı. Üai
vert.ıiteyi bitirdikten sonra 
z bitti yaptı; sonra çiftlik 
sahibi t rzında bir bayat 
yaşadı. Mebus seçildi. Pe
tcraburga ve Pariıc aefir 
gönderildi. Üçüncü Napol· 
yoaun hayranlığını celbetti. 
Nazır, sonra da Pruıya baı· 
vekil ve hariciye nazırı ol· 
du. 

Bismark, Pru ya hakimi
yeti altında Alman ittihadı· 
nı meyd na getirmeği tasav· 
vur etmiş; bunun için de 
evvela orduyu kuvvetlendir· 
meği düşüamüıtür. 

Meclis bütçeleri ta1dik 
etmediği halde. onan hükü
meti, üç sene müddetle har· 
biye projelerini tatbik et· 
ti. 

A"usturyayı Danimarka 
üıerin~ kışkırttı. Slesvig ile 
Holeshini Prusya ve Atuı· 
tury nın müşterek idaresi 
altına aldı. S dova mubare· 
besinde Avusturyayı da ye• 
aerek bu devletin Avrupada 
nüfuzunu kırdı. 1870·71 de 
Frat\ yı mt'şbur mağlôbi· 
yde uğrattı. 

t?eı-<leıı k 6 - Hususi müskirat amilleri i!t' tiitüıı v~ ıniLkirat bayileri kanunun 
'l'etha anunun neşredildiği günün yani 31/5/941 gününün nr~redi!diği 31 5 941 gününlin sabahında ticar thnnc, mağaza, fahrika 
~ ~ \'e n.e. ~ağaza, fabrika, imalathane anbar voe depol:u ıl· \ \maliithan(', :rnbur v, dcpolarmda şube \'C accntleri ve komisyoncuları 
111~ltıi, llt~0ınısyonculrı nezdinde vey:ı. sair yerlerde buhınan I nezdinde bulunan lıGl' nevi "İgnra ve tütün (enfiye, tönbeki de dahil) ve 
~~:~i 1~~rını, sıkletini ve bulundukları yerleri hu ilanın l t'.1kı, kanyak. konrak, ve likör, şampanya, viski, ~araplarla kibrit. ve çak

Alsas ve Loreni ele ge· 
çivdi ve Alman imparator· 
tuğunu kurdu. Evvelce kont 
ünv nrnı almış olan Biımark, 
bunun üzerine prenı oıda. 
Kendiıioe "Demir Baıvekil" 
denirdi. 

Müselles ittifak ismile Al· 
meny , Avu turya ve ltalya 
ittifakua m ydaoa getirdi. 
Rusy ile Fransa da buna 
k rşı bir ittifak yarattılar. 
B şvekil, Almanyanıo mllı· 
temleke siy ıetini de geniı· 
letli. 

ır l>er l?ünunden itibaren iiç gün zarfında ynni 5/G/U41 t~- 1 mak tşlrmm etik~ t fiyatlarına göre cins, nevi ·ve miktarlarını bu ilanın 
11
l! '1Is~nbe günü mesai sa ıti sonu l 1 tın ~aat heFe karlar 'ı'r 1 :·:ıpıld:!'."lnın ... r~::oi g'iıılinden itibaren iıç gün zarfında yani 5/6/941 U!ri-

,,. (~~l'Riler~c~ Cumhu:iyet bulvnrı 19_~_nıınu~ra.ıl: r~uam •1e 1 ı.ın ... rn.isadif perş:n~c günü m.e<:a! ~aati .sonun_a ka~a~ bir~ beyanname 
t~lllal'd lllalıye şabe ı tahakkuk şeflıgıne lnlctırnıege mec- ilı· ruhı;.ıı ıez~·~·rc:nnı aldıkları ınhısarlar ıdaresme bıldırmcge mecbur -

11 ~i~ ha~ ınai müe seler kanunun neşri ~ri~in~e . inıali <ln Ja ... 
~ "ııktqt ~de bulunan ıneva<l<lı beynnnamelerme ıptıdaı ma•l- 7 _ Kibrit inhisarı işletme :-irkcti accnı..eleri de kanunun neşri tari-
~allııalll :e sıklctlerine göre derç edeoeklerdir. hind cii rinde mncut kibritlerle çakmak taşlarının miktarını keza bu 
\'l'~' e ıle bildirilecek macldelPr a~ltıda gö~t.crHmi~tir: '.lhnlll y3pı1dığ-ının n tctıi glinfüıden itibaren üç gün içinde yani 5/6/941 

~l'li ll<ıb· • 1 hrihinr ı 1ilsadfi l<'r.enbf. glinG mesai saati sonuna kadar bulundukları 
~~~l'afü cttı lllahsullerin tn:::ıir \"l,: t.ıbfi)~imlen istihsal oiunan mahallin inhisarlar idaresine .bildireceklerdir. 
~~ ' su nnı yağı, ay çiçeği yağı, rapisa, keten, bezir vesair (Kibrit inhisarı işletme ~irketine ait. olu~ aeıen:eı:r nezdinde cınant!-

bo l'<l~n ten bulunduğu kayıt ve v~sıkalarla tevsık edılen kıbrıtler beyannamdere 
~ •t 11, kartrıeınleket içinde imal olunan maddeler (lokum, akide ithal e<lilmiyeccktir.) 
-"~ ~~'•li, ~el~,. reçel, marmelat, fundan, jile şek~ri, Ş<?k~rle~e, 8 _ Tuz alım ':e ~~:ımı jJc meş~~ı __ olan hakiki ~e hü~t .~ahısl~r~nn 
~ ~llle.ı trk1b1nde yüıde50faıla 9ekeri muhte•ı olup şımdı- bu kanunun neşredıldıgı 31/5/941 gunu sabahı ellcrınde ıkı :- uz ellı kılo
~ ~ ih~ Vergisinden muaf bulunan maddeler), (oohin helv:ı.n dan fazla tuz bulunanlar da o 1..-'lrihtc mağaza, anbar, ve depolarında. şu-
~ ... tOt Çiıar ınecburiy·~tinf' tabi değildir.). be, acente ve komisyoncu lan nezdinde vesair ~e;ıerdc bulun~an tuzlan~ 
~:itıtG~ :ne, şoson, kalos. ökçe cins ve m~.tarını \:e b.~ılu~ı~ukları ~erleri bu ıJa~ı~ yap!d.lı~nın crtesı 
C!J,t llt\'' •l~ lit larifcsioin 469/ A, 8 poıiaynnlarına gününden ıtıbar~n uç gun ıçınde yanı 5/6/941 ~rıhıne musadıf perşen~ 
ı.-'Qı:ır111 '. ÇıQJ nto günü mesai saatı sonuna kadar bir beyanııanıe ile bulundukları mahalhn 
( \\ '4Jt ıth "d . b"ld" kl d" lt il •· . alat.ı tarifesinin 129/B 132/B po21isyonlanna riren inhisarlar 1 a:esınc 1 ırec~ er ır. . • . . . 
ltt:, ll(.!~.~ ıl>ek ipliği. ' n - Bu ila~ın ~ukarı<l~kı ben~lerın? gerek. maha!lı varı?at d~ırelerı 

\' t h. 
1 kııhve <a·· .. k •~ 'f 208) ı ve gerekse inhısar ıdarelerıne vcrılmcsı mecburı oldugu tasrıh edılen be-ilk ·11 ,,.. umru · ı,arı e numarası . ~dd t' · . d . tl be ı 

lt~l<l <;ay <Gu~ . k t "f. . 213) yanmımeleri ma e .ı ıçın e \·ermıyen vıeya mevcu arını yanname e-
b • 'k • ınru l rı osı numarası . . . . . . 

\Jr. "%u ı ı l'Hıın· 1 b tre 1 h u sele den kanu rine noksau geçırcnlerden lıeyannamcsını vermediklerı veya noksan bıl-
~. § tıttn "'abab~rnd 1 

1
:!1 k, yaz~ 1 şak ıa ve m :sse uz:r kilodan ' dirdikleri maddelerin vergisi beş kat fazlasiylc tahsil edileooktir. 

ıı. '· n a n.\:pe , yag, şe er mivcu u y , . . 
-11.tı)of, ç.izm~ :5un'1 ipek ve şun'1 ipek iplfti, bhn V8 AlAlmdarlaret. bitinm6k 'OZ9r• ilt\n olunur. 

Üçüncü Frederiktea ıon• 
r i inci Vilbelm hükümdar 
olunc Bismarkın niifuıuau 
çekemedi. Oııun sudan bir 
bah n yle istifa edişini ka· 
bul etti. Büyük siyasi de ba 
yüzden ömrünün son kıımı· 
nı ıktidardau uı.ak ve k&ı· 
küu geçirdi. 

Halbuki o. yalnız Alman· 
y nıo değU, bütüo dünyanın 
en milbim diplomatlarından 
s yılar. 

f k t k uvvetc ziyadece 
i tin d ederdi ce haıiadl 
Berlin kongre ine riy•aet 
od.erken Osm oh murahha1· 
larır :.ı da haıiu d•vr•DIJlll• 

br. 



MATBUAT 
Hülasala ı 
•utu• .. 

llrlkada uf eıkallda 
abıal'' reıımı 

Falih Rıfkı ATAY 
Giriliyor ki Mister Ruz

weltia eHHD pek mahdut 
bir ılmre olduğuna iınet 
ettlii infiratçılar, ıon bidi
aelerden iıtifade ederek, 
Amerikan efkirı Bzeriode 
ıeriletici bir tetir ya pmağa 
mnaffak olmamıılardar. Bi
lllde, Miıter Ruzvelt, "fev
kalade ahval" ael biyetleri 
ile, fimdf, bu zümrenin veya 
4iier menfaat sahiplerinin 
hoııanca gayretleri ile mli
cadele etmek imkiularını 

ele aJmıtbr. 
Ba nata1da, Birleıik dev· 

lıtlerin filen harbe ittirak 
etmek llzere oldlığunu g6ı· 
hrea deliller balmarı arzu 
••••ler, belki de hayal su 
kata•a airamıtl.,dır. 8u
al•kl vaııyet, d6okü ribi 

... kta, fakat Amerikan 
lranr " azminden biç bır 

eklllmek dtiıl, bılikiı 
karar ve aımı biıbaaaa 

:-·••ıU •de• re11ın otorıtesı 
.... fazla tak•i7e olu11duja 
lif ilmektedir. 

C.ak Alman doaaamaıı 
aalraliaÜI, ı rek J pon 
....,.,. aezareti •lıcil ün& 
Mr ti• evvel i tebdıtl ı 
Miıter Ruıvelt a haanındak 
iatilik lıerıDde h Ç b r rev 
fltlcl teıir J•pmamııtır. 

Eaaıea haıln babiı mev· 
ıaa olan ıey, Yeni dlnyadan 
uki diDyaya kıtalar relmell 
lletil, ıilib ve malzeme ımal 
kadretinfn 1941 için ••dolu 
- lıtllnl&jll eld edecek 
HYiyeye ı&ratle erıımeıidir. 
Miater Ruzvelt, •fevkalide 
alaval. beyauaameaini imza 
'etmekle iıte bu iıtihıal ve 
imal lıamiıini yeni bir temi· 
•ıt altına almak istemiıbr. __ ... _ 
YENi SABAH: 

Edenin 
Beyanatı 

Hlleyin Cahit Yalçın 
Miıter Eden milletler ara· 

•ada iıbirliiiaden babaedi· 
yor, ber milletin ikti11dl 
•ırriyetındeu bıhaediyor. 

Btit D bu vadler arasında 
Alman milleti de ihmal edıi· 
memiıfir. __ .. __ 

.. TAN" 

TlrklUBDID bOUOk 
ıazharıuati 

Zekeriya SERTEL 
Blt&a Avrupa, batta bü 

tla el laya Cıban haı binin 
.aıraplan içindedir. Avrupı1 
.. mleketlerinden b'ç bhi 

Wa ıefalet ve feJiketıo-

M lıi •• ume 
maç arına 

Ankarada devam edildi 
----

Ankara (a. ) - 19 Mayıs 
stadında mili kiime maçla
rıne devam e ilmiştir. Altın· 
ordu 3 - 3 b abere kalmış, 
Altay 2 • 3 tip gelmiıtir. 

Birinci m ç Altanordu -
M ıkeıpor r· s1Dda olmuş, 
onuncu dakika a Mask ıpor 

ve az sonra A t o du i k gol· 
leri i atmış rdır. H r i ·i 
tarafın euerj oyunu s ye-

sinde güz l ir oyun ç.tkanl 
mııtar. Birincı devre A tı -
ordu lehine l · 3 ile nihayet 
bulmuıtur. · 

ikinci maç Harbiye ile Al 
tay talumları arasında yapı· 
lmış, oyun H rbiyelilerin bü 
cumu ile baıl mış beraoerhk 

ancak..) 1 ile 34 ü cü da
kikada temin edilmittir. 

l i ci devre, Altayın bl
ldmıydi altında ve Harbi 
nia r•yretine rağmen 2 • 3 
Atay lebıne hitam bulmuı 
tur. 

lıtanbul Milli kllme 
maçlarına dün de devam 
edılwııtar. 

Galtasaray F neri 1-2 Be· 
t ktaı t 1 taubulspoıu 1 5 
yt:nmiıtir. 

ten masun kalmamııtı • 
Harbe girmekten kurtu

lanlar bile bunu iıtıklillc i 
babasıaa öd ıı erdir 

Biitün dünyayı saran bu 
büyük yangı ortasınd 1 ur· 
kiye ıstıklat ve hti rıy tın en 
bir a bzeai. i feda etmeksi-
zin huzur ve ıükun içiode 
dir. 

·lzmir inhisar 

M·hv • cıler 
1969tayyare 
kaybet i er 

--o--
Londra (R.a)-Mayıı ayı, 

düşmaı:nn gece düşürülen 
bombardıman t yyareıi sde· 
di b kamından bir rekor 
t şkıl etmiıtir. 143 tayyare 
İngiltere lberinde, 13 tayya
re d Avrupa üzerind dü 
şür lmüştür. Orta şarkta, 

l ak tıı dahil ol uğu h ide 

bütüc cephe rd h rekit 
baıtadığındanberi mütt fik· 

ler 1969 tayyare düıilrmüı
Jerdır. Müttefıkler ise ayni 
devre zarfında 260 tayyare 
k ybetmıılerdir. Mibve:rio 
oıt arktaki tayyare zayia 
ta 1 'öıtereo rakam aarari 
rak mdır. 

Zıra yerde de bir çok 
b•yyarelerıo t brip e ildısıı 
v ya hasara uğ atıldıfrı ma· 
Jü.ııdor. Mayıs ayı zaıfıuda 
miittefı lder 258 düıman tay· 

y reıi tahrip etmıı, kendi
leri 6l tayyare kaybetmiı· 

1 rdir ki ni beten dörde 
birdir .. 

Mayıı ayı zarfında gün 
diiz ve g ce büyük Britan
ya uze ıude 205, Avıupa 

üıc:rınde 31 teyyare düıü· 

• iUmüıtur. Donanma 23 tay· 

yare tab ıp etmııtir. Bir 
dıjer tayyare de denız üıe 

rac de bır İngiliz avcısı t ra· 
fından düınralere May s 

zarfı daki' JekCı 260 a ib 
lii edılmııtır. M yıı ayı 

za&fıodaki lngiJ z zaı iah ise 
Avrupa üzerıa e 67, b yük 

Bıi anys üz rınde de 18 
tayy r dir. 

aşmüdür-

GIRIDDEKI 
inanız kuııatıarı 
Mısıra çekildiler 

-o--
Kahire (a.") - Giritte on 

iki gDnliik bir çupışmadan 
sonra btalruımızın çekilme· 
sine karar verilmiıtir. DBıı
maua Girilt çok ağtr zaziat 
verdirilmişti . 15 bin kiıilik 
bir kuv9<.!tİmiz şimdidt.o Mı
sı a çekilmi~ bulunmaktadır. 

z yi hmızın ciddi olduğuou 
kaabut etmek lazımdır. 

Basın Bırliği 
Ko ır esi 

--ID--
Basın bırl'ği lımır mınta

kaıı koogr i, dön öğleden 
sonra Halk vi salonunda 
toplaamııbr Koarrede vali 
8. Fuad Tukaal, belediye 
reısi Dı. Bchçd Uz ile 
Basın birlıiine dahil Bahke· 
air, Manisa, Muğla ve Aydın 
murahhasları bulunmuşlardır. 

Celıe)İ Basın J;ırliğı mın

taka idare hey• ti reııı 
TuiaceH mebuıu B. Haydar 
R6ıtü Ôktem Tiirk baıın 
bırhfrioin bıriaci kongreıini 
l'Çıyorum. H p nizi hOrmetJe 
ıeUimlar•m, diyerek ıııçmıı 
v bir kongre reiıi ile iki 
katip seçilm ıi Jizım reldı

ğıni ı6ylen işf r. 
Ko grece alınan karar 

üzerine reyi iıari ıle kongre 
reisliğine B bire irde Ttirk 
Dıli gazetes sahip ve bıı 

mubarri i, Ba ıkeıir m buıu 
8. H y ttı Kar n, kongre 
kitıphklerıa de Anadolu 
gazetesi muharriri rinde B. 
Şabıp Gök el v A adolu 
• j nıı mub rrirlcrindea 8. 
Ag b Bı ta a çilm şlerdir. 

Kong ede g z t cı eıi ıı.li· 
k dar eden meseh:: r, bil· 

Nayra 
ıaudanı 

Beyrut (a.a) ~ 
lngiliz tayyarell la'ft 
rıadaki Nayı• .. 
nını bom~ 

Bir ŞİJe bi anın bayı er taraf1Dda11 halka satıı fıab 20 hassa birlii rid t temini, 
kuruştur (Şı e depozitosu olan 10 kuruş hariç) ıoğutulma gaz teciler t kaiit teıkditı- bir kerre 

lüğünden: 

ıı gibi baban lerle bu fıattan fazl ya satılmaz. nın ihdası, ve aire gibi mev· mıştır. d f 
20 kuruştan fazlaya s tmak isti CD bayı adreslerini saat zolar üzerinde m6zakereler Vali B. f .. , 

dokuzdan 17 ye kadar 2036 ve oa y nid n sonra d 3728 c reyan etmiş, kararlar alan- vap verlDİf• ~~..fi 
numar•ya tel fonla bildirilmesi muhterem halkımızdan rica mıştır. buat mllll-?. 
o unur. (1877) Mıntaka idare heyetine buluamakl• !_,,~ 

Tunceli mebusu Anadolu d aylir lzmir Defterdarhg""' ından: g ı. tes aahip ve baımu· al •iıaı ... biti• 
h . . B H d Rü t. aevgilerın• &k,. 

3828 sayılı k nuna ek 4040 , yıl k nunun 14 neti maddesi, damga •rruı · ay ar f u ler bildirlll•f'"' 
resmi kanununun 11 inci maddesinin 24 nch numarasını değiştirmekte Ôkt m, Ye i Aıır gazetesi 1'•d 
ve bu maddeye 96 ve 97 ncı numaraları klemekte ve 26 ncı maddesi s bip ve ımubarriri Bay En soD .,Ull 
de damğ r m n artbrmaktadır. He.kkı Ocakoğlu ve Ali ıuıi bir ot01110 P".'*' 

Bu htikm o e: Çekler, ankul r ti a ·ethaneler arasında mü- Ş vket Bilg ve gaze e ız orada o gaıt•'.,, 
nakal , ted ye, ı J, lim \ tah m·rı riyle alelumum havalena- Hh p ve şmuhli ıiri 8. rek ŞeytaP .. t• 
meler, hava! m ktupları ~ k ıru , po ta v telgraf havn1enarnelerindcn Snn Sa h A dolu g •- ı• ~ 
muhtevıya 20 ır. y kad r olanı 1 2 k .ru 20 lır' adan fazla olanlar 1 -d- B tecrübe eıı g ~ zet i y zı ış rı mu uıu . r 
6 kuru da ga m ab t tulmakt dır. O h Rabm Gökçe. eçil rılmek üıere 
3828 num ralı kanunla yapı an yfizd elli zamdan mü tutul 1 • ıo' 

mış er i . Ko gre • 
1 

ti mu olan damg resmi kanununun 11 nci maddesinin 49,61,66 ve 78 d" 
i H., y"ıycl i nma B hke- '- belf ı, numaralann yUzde c 1i zam y pılmış ve 18 ncU maddesin n 2, ·1, ~ve a"c ro .... 

sir m busu ve Tüık DJli ,.. dt• ... 8 inci numaralariyle 14 ve 15 nci maddelerınde yazılı nisbi resme tabi f d &soo. 
K g ıet .. sı 8 ıp Y b •mu ın • -1JJ

0 

evrak n damga esıni yüzde yuz zamma tabı tutulmuştur. anun bir ., d• r 
1 h 1 l B H YrettlD K.r.DI lociraltın t haziran 941 ta hinden tib ren m riyete girmi..ıir. AlAkadar ara ma - ... , 

2~ • b' · fet • 
lt\m olmak Uzer ilAn olunur. A ado u gazetesi ucş ıy t ır ııya 

~-----------~~~--..:...-~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~_;_~~---~=-~---~_;__;._ ____ ----~-
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