
Telgraf ve .te .. 
lefon muhabe. 
ratı kesildi 
Kahire, ( a • ) - Burada 

öğrenildiğine göre Mııır ilr. 
Suriye ara1ındaki telgraf ve 

telefon muba berah Franıız 
bük6metinin emrile k&tcdil
mittir. __ .. __ 
B.VAYMAN 
Ruzvıltle aöroıecek 

Vıtinıton, (a ... ) - Ame 
rikanın Loadra büyük elçisi 
Vayman bugihı B. Runelt 
ve Kordel Hat tarafından 
k•bul edilmesi muhtemeldir. 
Bü1iik elçi on gün evvel 
kendi arzuıile V aıingtona 
gelf c ğiai bildirmiştir. 

..... ---o---
Yunankablnesi 

istifa etti 

miştir. 

----1111----
Orta Şa ta 

244 Alman tauuaresi 
dOıürüldO 

K&bire (a.a) - Mayıs ayı 
içinde orta şarkta 244 d&t
m• l yyare i düşürülmüş· 

tür, lugilizleı ise 65 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bununla be· 
raber şimdiye kadar dütii· 
rülenJerin adedi 1243 çe ba· 
liğ olmuıtur. 

Ineiltere üze
rinde hava 
faaliye i 

Lo dre (•.•)-Dün İngil
tere üz:cricd şimal ve ~İ· 
mali şar t.lda diişmBn tay
y:uelcıiııiıı fa J;ydi kuçük 
mil yasla olmuştur. Karaohk 
b s dan evvel mattş üze· 
riode bır avc• düşürülmüı

tür. 

--11m--
MiSi DA 

Milli müdaf a 
mıntakası 

Kabire ( .a)-M-.ır MilJi 
müdafa nazarı Mısırda ycaı 
bir mılli müdafan mmtaka
ııoın tesiıioe karar vermİ$· 
tir. Burada çalışacak tclıi:ı 
memurları huıuıi me f ala
cıklardır. 

Kahire ( . )-lr kta kar· 
gı' lıklar esn smda asil rin 
45 tayyaresi imha edilmiştir . 
Bonlard a baıka bir mikdar 
Alman t yyareleri tahrip 
edilmiştir. 

-
• l 

yazı o • 
Londra, (a. ) - Roytcriu 

skeri muh biri b·Jdiriyor: 
Giridin kaybı muv kkat biır 
muv ffakı ehıizli tir. Giritl 
harbi tarıhte şimdiye k d ., 
göıülmemış bir ıın ve za-
ferJ doludur. Giriddc At· 
mani ra çok ağır d r'beleır , 

indirilmiştir. 
Kıbrııtaki vaziyet Giritte 

olduğu gibi olmıy cııktır. 
Hitler ıimdi Suriyeye yer

letmek istem~ktedir. 
Fakat buna hiçbir vakit 

muvaffak olamıyacaktır . 
Irakta vaziyet çok iyi bir 
tekil almışbr. 

Almanlardan ilbam alan 
Raıit Ali iıyanı vcktinde 

.. baıhrılmııbr. Arap dünya· 
ıı iagilterenin yaaındı yer 
almııtır. 

Avustralya 
aşvekilinin 

Nutku 
- .......... o-.-

Sidııey (a a) - A•aatral· 
y b şvekili söylediii ltir 
nutukta ezcümle demiftir 
ki: 

"Mubteıem iutaluıauaıa 
Giıitte ve dıba birçok 1•r· 
lcrde oyoadıklan roldea lıae-

pimiz büyük bir ıeref duJ• 
m tayız. Elzem olmıyaa 

tank ve toplarımızı Oıta .. r· 
k göndereceğiz. Girittellİ 

harekit Alman propam1• 
bozmuştur. Göltetdimis ... 

caat lraktaki vaziyeti mim· 
kün kılmııbr. Baa•la ltera· 
ber tehlike b&yiiktlr. Asmi· 
miz lıiç bir zam•• kınlmıJ•· 
cak, zafari elde ecllace,. 
kadrr dövliıecejiz.,, 

Kahire (•.•)-Son hadise
ler dolayiıile Y uaan hO k Cı· 
meti iıtifa etmiş ve bu isti· 
fayı kral kabul etmiıtir. Ye
ni kliçlk bir k.-bine kurul
maıtur. 

Müjde, müjde 8 • 1 • M · 
müjde! ıt erı uso- Fra sız nazır-

Torkiyede, Bulgaryada )İDİ gÖrÜştÜ e Jar mec)İsİ 
bfitün baş pehlivanların Loadra (a.a)-Dün Hitler 
ıırtlarını yeı e getirdikten ile Mussolini arasında Bren· 
ıoara Amcrikada Türk nerde yapılan görüşme mib· 

M )• • gilciiaün kudret ve baru- ver devletleri arasında da-
8. USO IDIDİD kdlid Hğini göater,.n ve ha genis koordinasyon lfi. 

hususAI ka"tı•bı• ' hıyal v kahramanlığı zumunu göat rmesinden do-

--.-ı-

Vişi, (a.a) - Siyui Fra•· 
aız mahfillerinden bildirildi· 
ğine göre Fran11z aazırlar 
heyeti bugün fevkalicle bir 
toplantı yapıcakbr. 

----Amerlkaoın en büy k v layı minid11rdır. Ayl rdan· 

Roma, (a.a) - D. N. 1. zengin ıütud,~ıu tabr fu - beri ltalya Almany nnı f ki • t 
.J·anıı bı'ldı"rı·yor: Dil,.eaı·a dan filme ,. 1 en pe i aıı • 1 · it d b 1 • r& 8 V8Zlye 

7 T mu erı • ın a u onma ta · 
buıuıt kltibi Doktor Oı Dell Meml,ıin hayat " dır. 

maceraiıuını yar1ndan iti 
valdo Sebaıtlyani tahıl le· Her halde Mu110Uni ve 
"-pler· dolayııile iıtifaıını baren (Halkın Se1i) nde Kont Ciano yeni talimat 

oku,acak11nıı. 
•ermiftir. ----------- - O.Oa"" 4 ncl ıalailade -

K bire ( a.a ) - Irakta• 
bildiriliyor: Vaziyet ılrah 
normallaımaktadır. &aidatta 
tam s&künet varclır. 
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·rork tarihine bir nazar 
MUK DIJES 
Dem·r • • 

ın 
Beyler , b şt r kurult ylar 

aktediler. Ergene orıd n çı&. • 
.mağa kar r verdiler, fak t 
bir tiirJü yolu bulup çık mı
~orlardı. Hepsinin gözleırin· 
de İntikam alevi parlıyordu. 
.Nıhayet boz kurt avında bir 
demirci d ğı eritmeği ve bu 
suretle bir yol çılac ğını 

ileri sürdü. 
Bütüa millet ç lıştı, büyük 

kayalarla muhat olan dağrn 
lair köıeaini erittiler, .eriyen 
d•ğ demir m deni idi. Bu 
.ıuretle denıiri keşfetmiş ol· 
..dalar. 

Oıadan akınlar halinde 
çıkblar, atların bindiler, yel 
gibi vadileri geçtiler, Tet r 
memlekdlerioe ve eski yurt 
Jarıı;a ansızın hücum ettiler. 
Tatarlar kendiıcrioi topla
maja vakit bulm d n ber 
tarafı talan ettıler, eakı yurt· 
lanDa sahip oldulcr. 

lote o gün Moğulf re bü· 
,nk bir güo sayıldı. Her 
aene bir parça demir ateşe 
korlar, kızıl bir hale gelin
ceye kad r oca ta bırmkır· 
lar, ıonra o kızıl demir p r• 
çaıını bakan bir ı açi tu
tar, bir örs üzerine kor, çe· 
k içle vurur, oud a soor 
bütün kumandanlar, beyler, 
olular bunu tckr r eder, her 
şeğirde bu yin y pılır. Bu
na Mak11d dcs Demir töreni 

derler. 
Bortacioa Bozkurt demek

tir. 

* • • 
Malüm olduğu ve bundan 

evvelki yazılarılnızio birinde 
ıöyJediğimiı veçbiyle T t r 

ve Türk ayni ırkt n ve Kına 

hanın evlitlarıdır. Şu halde 
Türk ve Tatar rdeş mil
lettir. 

Eıki tarihlerimizde görü 
g6rllleıı bu kardeş avgal rı 
maalesef bu 1rktaşlık mcse-

ıinia ilmi ve içtimai bir şe· 
kilde bal ve f si edilmemiş 
olmasından ileri gelmekt 
idi. 

Bu tarihi vukuf uılukt n 
vukufsuzlukt o naşı çok def 
anlatmamak d el leline dü
ıen bu ırkd şiarın bu v z.i. 
yellerinden istifade eden ve 
ayni a ilenin efr dua birbiri
ne düıman yapaıağ ç lı~an 
badhab komşular bulunmuş 
ve bu ırk kardeşli · bağının 
asırlarca kuvvet bula:w ın 
mani olmutlardır. 

Türk tarıhine bir n ıar , 
batlık ya zımız dev m ede
cektir. Bazı parçalar yalnız 
bet on gün "Mubtas r Tür .. 
kiye tarihin dJı kitapt n 
yazılacakbr. 

Dr. Fa 
lsmb Memleket bantaoesı 

Ront ken m üteboHm 
Roatke •e Ele~tri ted vlıl 
Japıhr. ikinci 8e1J r So ak 

J.J No L FO -:t542 

v 
Bir kı ım -vergi ve resim

lere f vkalao.e vaziyet setıe
biyet zam y pılm sıo dair 
3828 11yı ı .. uo ek ka· 
, ua J ,tib sı M11liye ve\sfüe
tiı:ıdeu defte: rlığ teblığ 
edilmiştir. l H ztr ndan iti
b reu meriy t me~kii.ae 

giren bu k ~un1 kepek, 
yer!i nt:bati mahsul rin tasır 
ve bsf ıyesin e istimal olu~ 

n n zeytioyağı, sus m ve y 
ç ç gı yitğları. pirin , kctt>D 
bezir Vd~tre yağl rı, mem
leket dahilinde ekerdec 
im l olunan lokum, aldd 
şekeri, bo boa, karam-el , 
re çel, marmtlat, food o jile 
şekeu, şekerleme, şurup ve 
em ali t rkibiı de yüzde on 
d n f zla ş k ri muhtevi 
olup t şimdiye kadar mua
mcte v~rgisind~ muııf tutu
lan maddeler amilleri elle
rinde mevcut bu gibi m d
celerı, üç gü ' içinde beynn
n me ile maliye dairelerine 
biıdireceklerdir. Tah m hel

vası amilleri, bey nnnme 
vt:rmekle mü ellcf değıJdıı
ler. 
Listık çizın , şaso , lıaloş, 

ökçe ve her nevi çimento, 
sun'i ipek, suo'i ipek iplıği, 

1 
e 
• 

z 
•• v e 
ug~.nsı.-

< YENi MÜDAFA. 
1-11 ur&ışl..ıu ş ğı 20 

P•U • 

(HALKIN SESi) 

-
E 

her nevi k hve ve çay ıçı 
d beyanname verilecektir. 
Husu,i nıüskir t amiUeriyle 
tütün ve müs itat bavil ri 
eller indeki sigııırr, kibrit ve 
müskiratı üç gün içit1de in 
hi~unlar idaresine bildirecel:t
Jerdir. 

Elltrinde 250 ki'odao fazla 
bulunanlar perşembe güoü 
k~zumı kadar inbisarlnr 

id resine beyann me vere· 
ceklerdir. Ç k, tediye, irsal, 
teshm ve tab il emirleri 
mektup ve tcJgraf b v· lele· 
riyle mektup pull rı ve elek· 
triL:: istiblii resmi ı ttırıl· 

wışhr. Ş ·ker h•khnd ki 
k nun d• dcfterd rlığ" teb 
liğ o unaıuştur. 

Ticaı i itb 1 primleri, mua· 
mde veFgisi içine dahil 
olunmuştur. 

Menıle et d hili11d im J 
olunan ı·stik Çİfoıe, ş EOD 

, ve k loşt rl ökçelerden kilo 
b şmli 15 kuruş istihlak 
v •gi i hu caktır. Geçen 
sene s rbe t meılek erba· 
bJDa ydpılmış ol n yüzde 
elli ve gayrı safi v rid t 
üz .. ri den y pıfaıış olan 
yüzde "J 5 kaz.. uç ergısı 
z mmına bir misti d be it ve 
-Devamı 3 üncü ahifede-

•• ur-b ş 

VERGiSi z MLARL ) 
.!etlik :.tg1l u p•keu~rıae 20 

2-20 addli ikiz sigaresı paketine 20 para 
3-11 kuru t n yuk rı saulmaktn ol El bilunıum sıgar 
rıo 20sig r lık b her paketıne bir ı uruş. 
4-20 g mlık pipo tütün. en r.ı tütün, b fıa tütün ve 

25 Kr mlık tö.:nbeki ve etlfiye p ketle ine birer kuruş. 
5-Puro Vt sigarilioal rın b hı.r ndedi l!i bir uruş. 
6'T'"'25 s;g ayı muhtelif tiryaki ince ve çeşit ig r sı 

p kellerine bir kuru on par . 
7-11 kun tan ~eğı 25 gı mhk tatlı sert tütüuüo be· 

her paketiı:e altmış p ta zamaıedilmiştir. 
lÇKILER: 
8-Şuapl rın behu litresine iki kuruş. 
9---15 ve 25 s ntil~trelik beheı şiş ye beş kuruş. 

10-35 ve 50 s· ntilıtrehk b her işeye ekiz kn uş. 
11-50 antilitreden yuLI rı hacimde i beher şeye 12 

kuruş. 
12-Vislıi ve ş mp ny ... nm b her 1 sin . 75 kuru z m 

y pıfmışh . 3 4 5 (2020) 
A ... . 
1 cu e ı -

d \ 
ldarei bu~utiyei vil yete it Buc d üçkuyular mevkiiude 

ki b hçc içiode evvelce vuku :>ulan y agıo netıc sinde ya
ıı:m v dö t ciuvar b.,,tiae gel D bi ı aın tanzim olunan 38l 
h 36 ' u uşlu 1t tamırat ve i şutun yapma • y ogm 
y ind vc.ıt 15 il~ 20 metrn mikabı taşt q isbf de di
lmek ve bu a muk bil 3 yıl müdd ·tle ve h ·r yıl kira btı
dcli vermek uretıl • n ... z.ı.dit bıuc:.o zıkrolıJaaıı şera1t d irc:: 
siude r üıayf'd ye çık rılmıştıır 

lttekhle'ta şutocaıeyi görme üı~re her gün rnubasebei 
haau iye müdiirıyetiu mürac ti n ve peı sürmek istiyen· 
1 ıfn de 16/6/941 p z ıfesi gil ü aat 11 d vil yet daimi 
ene m • müracaatı rı il olunur. 1997 

...... ..._..----~---------------~~----~ 
y e ş·ı p 1 Yunan~ 

sfi~e0 __ d · di e m~~ Q 
K bire (a.ll),...... ,.~· )\ 

yan bir menb•d;;.~ U 
berlere göre. ~ ••' 

D mir, B kır, Krom is
mind~ üç gemisi ol n sos
yete şilebin hi-iue senetleri
nin üçte ikisine dev1et de· 
nizyoUnı ı ve üçte biri c de 
iş bank.ısınca kurul u tecim 
şirketi hip bulunnıakt' 
idi. Son günlerde Türkiye 
Bfiyük Millet Mecli~inden 

çıkan bir tabsint k nuniyje 
üçt bir hiss.!yi de devlet 
derıizyo ları umum müdürlü· 
ğü sa.tın lmış ve bu uret
le bütün his! ~ter bu idare
ye •geçmiş oulunduğuodao 

Sosyete Silelio dün Aoka
r d& fevk iade toplanan 
ucaumi heyeti. şirketin fesih 
ve bı fiycsiae ve bütü.ıı 

mevcutlannır. hukuki vecai
bi ile birlikte devlet cieniz· 
yolhuı umum müdürlüğüae 
devrine luırnr vermiştir. Va· 
purJar, bir hazir odan itıba· 
ren deoizyollarıoıD limeti 
eltınd işlemiye ba hyacak-
tar. 

1 

luciralb Ko• k ve Karşı
y.ık vapur seferlerine dün 
başl amıştır. 

Her sene ta bik edilmekte 
ol o bu seferlerin bu seneki 
husu iycti günde iki dt:fa 
hareket eden vapurların 

Göıtı:pe iskdcsinc uğrama
sıdır. 

Bu karar, Kar ntin ve 
Güıclyı lı hıılkını derin bir 
surette lak d r etmiştir. 

Körfernizin bu kısmında 
pur stferlcrinin Jiğvı, tram· 
v y ve belediye otobüslerinin 
işl~mesia r ğme"l oldukc 
bir güçlük vücuda getirmiş· 
tir. Giinde iki d f olarak 
bu sef rlerın tesisini, K r n· 
tin v Güzely h b lkı, 

vapur seferleri iu ihyasına 
doğru bir adım tel5kki et
me tedirler. 

---c--
L sev 

ok 1 
ihtiga i kursı 

o ta 
d 
açılı or 

M rif V el<illiğindeo teb
liğ olunmustur: 
Lise ve ort okul talebesinden 
bütüolemiye k lmış ol nl rı 

yetiştirmek için 18 temmuı
d bış mak v 24 ağustaı;· 
t bitmek üz •re her li e ve 
ort olxuld ihtiy r 1 talebe 
kur 1 rı,, çılacakt1r. Bu 
kuul rd öğretmeni rimiz 
d~rs verecekle::rdir. 

Lise ve orta okutl rda bü
tüalemiyc kaJ n t Jebenin, 
t tebe o dukl ıim göst rir bir 
vesika ile bult.!ndukla ı şehir 

lerdeki lis ve oıt okulJ ra 
mürac t ederek şimdide 

uralar k ydolunm ları 1 • 
:ıımdır. 

gali !buda bll ~0,e ' 
nist n da dab• 01,ı•~ 
başına 80 gr•111 e~~ , 
bit edilmiş ol•~ di,a 

ıP 
yını 60 gram• / 

--4 

-.. • ersit u ıv. blJ ıaı, 
Kızlar ıçın 11~ kıcı rur~, 

lst nbul -: b•ttl 
luzl r gör ütlU d• • . ,o 1 
kural n 8 baıır elll 

Yardımsevenfet lı~cı ~ 
gönüllü bastab• 6o0 
şimdiye kadııt ti•' 
yazılmıştır. l(•Y' 

eir~İT AfABE~ 
--- ---_,,,/ 

Haneye 
Taar~~~.~ 
lkiçeomelıkt gtbeıll 

hı Ahmet ile qjl 
1ı·r ,. 

Mahmure, Be 
1 ,,o• 

hıuıu evine t•• ıftır· 
rind n yakalaoo> / --o-
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• 
nı ~ g er O ITOHUN KöŞESI 

AEB .Sı 

~~ÇE H RBiN EN BÜYÜK 
~~iZ MUHAREBESi NASIL 

CEREYAN ETMiŞTi? 

.. o ayısı e .. - ~=-~- @!...!! 

-4-

~ ILl( TEMAS 
Q ')••111 31 
~'t. dortt nci gllnü saat 

1 
ı..._ll t amiral Beatty 

'titd llıt1hırebc kruvazör
... ea 
~''" llıiirekkep donan-
'-ıa,, 1

1
'"•nd• baluaduiunu 

~--"' ' dı in T . l _~._.,d • fi il amara l1U D 

.. ~ :•• •lhada 8 moba
~''t& l'll9azör6, 3 :nrbh 

~''t'" '• bir kaç kenaf 
~~ fi~· bir torpido mub· 

~ fi~ balanayorda. Al· 
~"-6rııa .11 muharebe 
'""''-6 ' bır kaç kettaf 

t_ı.~:· 1toıpido mabripleri 
"""_Ptl ' b•biı·dea mirek· 

·~· S :0aaı11ma yaklaıtıiı :!: .,,, :~liıler aded itiba
~til, fk~t toplıraa çapı 
~- •ık idiler. Y alntz 
1~, ~·lltblılan pek ya
~ ~ ır ıa,tlik mesafede 
~-llliraı Beatty buna 
t"'1 teıuıba doira inerek 
~ ... ,~... . 
~~le i . racat yoluna 
1 ,tt) b ~il harekete geçti. 
~ il IQretle rcridcki 
L!'d, tırblılarından daha 
;:-- ~&claııyordu. Fakat 
- ~: .. Da eaıaaiyet vermiye-
ıa.._ l11ıa11 •ereae bulu-
~ .:~~da kendiıiae hü· 
~İt 1 

'lelidir" yolundaki 
'te t 'llla11eıine göre hare
~ d~llıiıti. 'l 011, ; ıı,, llaıa aaat 15,48 

~'tt, p ~•ziyeti aldı, 1700 
~· ~çt IZlta.fedea birbirine 
~il~, bı. F •Irat 1Dubarebe 

lb~. ttr~1•aıaz derhal Al· 
. '"iti, 8 f iloaa da yetiı· 
~~'tb '1 •aretle lagiliz 
~~ ~~ ltruvaıörleri bü · 
L~ '- llıaıa donaamaıile 

~., .. 
' t b Y• bulunuyordu. 

3 
tt, it lı filoıa 100 kilo-
l!u 'lltaafede idi. 

Zö~ÖRE8E KRUV A-
~ Aı"" BATIYOR 
,~'' ,~ ~o~•nması derhal 
~ '" Lio t1ı111 amiral remiıi 
~~'t ~i: tevcih etmiıtir. 
ı... 'ıa b rn&ddet sonra 
~,.... ''•IE ,1.~ T IZlt1h 11111 ve Gueea 
.;;: ·~ •rtbe kruvazörüne 
!>ta d, ~ete bıılamııtar. Bu 
~'' 'b;lı~&lle Gueea Ma
~~•t ~tt" .. •aınıat depoıuna 
L~laiti •ıi11dea gemi ikiye 

1 •e b' '- . '• ' I> ır aıç ıanıye 
,~ı,tı b •l111ııtır. Alman 
\ 'littl,(,llllu mütaldp in· 
~ ~t~la nıuhuebe kru· 
t.. ~ti,,' •teı etmege baı· 
~·'t 9e 
.. ' )) •z zaman ~•r· 

t ~-ta d ' ~il..a • babrın ılar-
Jet ıırı amiral 

--o-- k uru olmurna dikkat etme· 

Son siy si ve skeri vazi
yetler dolayısilc Grönl ndın 
adı sık sık geçiyor. 

-Bıştarafı 2 nci sabifede
oloomuştur. Beyannameye 
tabi olanların ruhsat tezke· 
relerine yirmi lira zam ya· 
pılmıştır. Kehveye kilo ba· 
şıo 25, çaya 40, çimento 
ton başına 200 kuruş zam 
konulmuştur. Nakliye vergisi 
kesri vahide irca olunmuı1 
mütedavil evrak ve senet
lere damga resmi binde 
ikiye iblağ edilmiştir. 11 
kuruştan yukarı sigaralara 
bir kuruş ve daha aşağı 
fiatle sablaalaıra da yirmi 
para, likör, konyak ve rakı
lara şişelerin büyüklüğüDe 

göre 4. 8 ve 12 lıuıuş, 

şampanya ve viskiye şişe 

b•şıoa 15 kuruş şarab litre 
baıına iki kuruş zamwoıuu
muştur. 

lidir. Teli çeke!keo baıka bi· 

riıine dokunmamaııa• çılıt· 
mala, dokunduğu inıanı da 
aynı bale koyacağnı batar
dan çıkarmamalıdır. Kazaya 
uğrayana cereyandan kar
tardıktan sonra uzatamb •e 
bot havalı bir yere rötirme-

Hoodun bıyrcğıaı t•ş•y D 

İovıacible muharebe fuuva 
ıör&ne gelmiştir. Bir A im o. 
keHaf kruvazörünU babHD 
bu gemide mühimmat depo 
S\lada patlayan bir güllenin 
sebep oldağu iafilik n tice
siode oerbava olmaştur. 

Tig-=r muharebe kruvazörü 
iki zırhhnrn müthiş ateşine 
maruz kalmış, beş alta de
nizaltı ve bir düz.üne torpido 
üzeriae saldırouşbr. Her 
taı.-ftao rabneler al n, ba
caları deliocc. bu gemi ateşe 
devam ederek 3 torpiyör 
bahmuş, bir kaç torpiyörii 
hasara uğrntmışhr. Ttger 
balaca;ı sırada Alman zırb
hluı birden lef keserek 
azaklaımıılardu. Bıın:a ıebep 
ilk logiliz zırhlı filosunun 
ufukta r6rünmesi idi. 

(Arttaıı var) 

Memurlar 
Maaşlarını aldılar 
Kadrolrrı üzerinde deği

şiklik yapılmamış ol n dai
reler memurların bazirah 
peıin maaşlarının geçen ıe· 
aeki kadro üzerinden veril· 
meıi lilzumu Maliye veki
letiaden Defterdarlığa bil· 
dirilmiıtir. 

Bu kabil memurlua dün 
haziran peıin maaıları tev· 
zi cdilmiıtir. ---
ihracat birlik
. leri toplandı 

Biılikler umumi kitibi 
Bay Abf loınun reiıliğinde 
toplanan şebrimiı ihracatcı 
birlikleri meoıupları, ihracat 
mevzuu üzerinde görüıme· 
lerde bulunmuş. ve mütılea· 
lar ıerdetmiılerdir. __ .. __ 
Oç aylıklar 

verildi 
Mütekait, yetim ve dulla· 

rıa do üç aylık maaılart 
düaden itibaren verilmcğe 

ba~lao.iDııhr. 

Dü ıye üzerindeki ıı.dala
rın en büyüğü olan Grön· 
land 60 ile 82 şimal arz 
derecelt!rİ arasına yayılmıı· 
tır. 512000 mil murabbaın· 
dadır. 46740 mil mur bbtu 
Danim rka müıtemlekcıidir. 
Adanın büyük bir kısmı ti· 
ınal kutup daiiesindea dq· 
ha şimalde k~Jan buz kitle· 
teri llnıdadır. Adeta tamc
rnile kapanmıı gibidir. Yal" 
uız sahillerde b zı ıert ka • 
yal ı üzerinde cumudiyeler 
yoktur. Bundan geri kal o 
losıml rı tamami!c bu~ k p· 
hdır. 

S bil d ilaruıın yüksekli
ği 3000 metre derecclclİa· 
dt dir. Her tarafta fiyorlar, 
koylu görüliir, 
Bnı seyyahlar adayı bir 

taraftan bir taıafa ıeçmek 
tcıebbüıünde buluamuılar
dır. 

Son senelerde Alman, İn
giliz., Amerikalı heyetleri 
Gröolandın buzları üzerinde 
kalmışlardır. Fal:at yiae de 
bu adı, arzın ea aı bilinen 
parçasıdır. 

Danimarka miiıtemlekui
nio buicindeki kıamı biç 
bir işe yaramıyan ve iaıan· 
lara faydası olmayan buzlu l 
yerlerdir. Adanın şark ıabi· , 
bili de iusanların yerleşme- •

1 aine müsait değildi... Sebe-

bi de, önünden bir soğuk 1 
su kıotı11 geçmesidir. 

Bütün ad da ancak 14300 
kişi yaş•maktadır. Bunların 
ancak 274 ü Danim rkalı, 
gtri kal nı Eskimodur. En 
kal balık yea i 900 nüfuslu 
Sydprovendir. Ahali aabil 
boyunda bazı kuytu yerlere 
d ğılmıştır. Beyaz ayı, fok 
balina ve balık avile geçi· 
airler. 

Fok y ğı, ıimal ördeği 
tüyleri, deri ve aıyoiit ma· 
ı\~ui ticareti y pılır. Ticar t 
D nimarka hükümetanin in· 
biıarıodadır. Memk·ket dai-

- ma ıiıler içindedir .. Ktı çok 
sürer ve çok kar yağu. Ce· 
nuba doğru bava mü)iyim· 
leşir. 

Gröolaad "Yeşil memle
kt t,, deuıektir. Bu ismin 
oraya veriimesine sebep, 
onuucu asarda gelip sahiller· 

Kibrit 2,5 kuruşa çıkarıl· 

maşhr. Teıviki sanayi kanu
nundan istifade edenlerden 

ebnan müdafaa vergısnae 

yüzde elli ili•e yapalmıtbr. 
Binalardan buhran veıgiıi 

kadar müdafaa ve.rgiıi ahna
caktlır. Gümrüklerde ku1la-

Dılau müd•faa vergisi pul· 
l rı bir miıli faılalaştmlmıı
hr. 

Mektuplarda 1 kuruı. tel
graflarda 50 kuruıa kadar 
5, yüz kuruta kadar 10, iki 
yib elli kuruşa kadar 15 ve 
daha fazla olanlara 20 ku· 

ruı müdafaa vergisi ilive 
olunmuştur. T elefou m&ki~ 
leme ücretine yüıde 10 zam 
icra edilmiştir. lhr cat ta 

müdafaa vergisine tibi tutul
muştur. 

------

T pu ve kadastro umum 
müdürü, hemıerimiz bay 
H~lit Ziya Tnrkkao, lzmir 

ve mülbakatını teftiş mak· 
ıadile lzmire gelmiştir. 

Mınt kamı% tapa ve ka
daıtro müfettiıi bay Refik 
Eruvcn de şehrimize gel· 
miotir. 

li ve hasta görünüıte öl& 
dahi ı naedilse biç gürültl· 
ıiiz, ıüküt ve cesaretle ha
reket etmelidir: 

1- Diıler sıkılmışıa bir ka· 
şık sapı•ı dişler arastD• aoe; 
karak ağzı açmah, baı •• 
işaret parmakları arasına bi 
mendil koyarak sıkıca baı .. 
tanın dilni tutmalı ve daki 
kada yirmi kere dili çekme 
li, bırakmah. 

2- En ku•~~tliıi hastay 
nefes aldırmaktar. Hutayı • 
ka üstü y tumah, bütün el 
biıeyi çözmeli, ddi çekmek 
le beraber kolu dirsek hiza 
ııadan tutarak birdeabir• 
göğüıe doğru itmeli ve ora 
dası başa doğru götürmeli ~ 
bir saat kadar, dakikad 

yirmi kere böylece yapma 
tadır. Gene bu zamanda ili 
tarafta11 da kuvvetle vica 

1 
d11 oğmab ve oksijen •an 
koklatmalı, batına 11cak bez 
ler koymahdır. Elektrik çarp 
masandan ileri gelen yara 
lar ağrısızdır ve lıemen irb 
yapamaz yara &zerine bira. 
vaüliu ınrüp temiz bir pu 

ııman yapmab. 
Gözler elektrik ziya11nda 
miitee11ir olduğundan eleld 
rikten göz iltihapları dop 
Göz kapakları karar ve 
tında toz veya çöp var zaı 
nolunur ve çok •irı yuf 
göz yaşı artar, kapaklar ı 
~er göz kanlan1t, baıta • : 
dınlığa bakamaz. Bualar 1 
dört gün içinde geçer. 8a 
zanda hu haller çok •iır 
Görüş bozulur, şiddetle • 
48 ıaat ıüren baıağrıtı "I 

par ve ancak birkaç sb• 
hasta iyi olur, Bu hallerd 
kurtulmak için Hn •• tal 

-Soaa •ar• 

ı Hergün ilk seanslarda Birine~ (IS) ~ur~~ 
ı Bugün matineleriaden itibaren ıkı nefıı fihm 

i ELHAMRA Sınemasında 
ı 1- Seven Kadın Rıg:~~i .;:~tJl~ 
i 2 z 1 T • NARSIS i - or a ayyarecı KUMRU 
t Sc•aılar : Sevan Kadın : 2.30-6-9.30 -9EY

LUL 
de biraz y şillik gören Nor· 
veçli Eric: iıimli bir gemici· 
nin böyle bir unvanı müna-

ı Zorla tayyareci : 4 ve 7 .30 da 
ı Cumarteıi ve Pazar günleri 11 de batlar 
ı Yaz fiatleri : Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk aea 
ı Blard Birinci 15. Bulkoa 20. Koltuk 25 kuraıtur. 

Baha-
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let etya11, kumaş ve mobil· 
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
dijcr asitler fiatler ormal 
lr•lite ekıtf•dır. 

ıip görmesidir. T.abiatile, 
bütün adanın yeıil renkle 
biç münasebeti yoktur. 

1410 den sonra ndanın 
Norveçle münasebeti kesil· 
di. 

mımmıllllfllllIDlf!mlll!mmmn lftllıTmn"""' RnmlP. 

Diş Tabibi 
Muzaffer HUsnU Levent 

ı Cumrırtuı Tulebe seatı!llara 10 kur_u.;.ı_tu_r_. --·~ 
w wwwv .... ~•~..._..... -.......-.-.~~ 

i Tayyare s· Jemasında TEL~ 
ı Müdüriyf.ıli bu hafta eavus müşt~rilcrine M dvyo D->uıl 
ı Joau Blou~~il hı. hadım yaNh lal\ fUYvelli, r::eşe, kahka 

i 1- üze . · z ~., r Parise 1 
! 2.. Gangst e in .. tirafı 

Haıtalarını müstakil olarak • M t • . G t • f 3 r.ıo-6-8 45 G K Pariıte 4. 
B. • . B 1 k ;ı;, d (10) ı a ıneıer. . a ıra ı .~ . • • 
uıncı ey er aokagın ad •710 9 4Scumarte~i ~Bali 2 pazar ıluiilde lll•e • 

No. dı her g'\İD abul e er·!.:!.••=.;.....:.:.:· :.:;:=:::;.::::..:.:~;.,,.:.~;,:;;;.:.:...:~~~---: 



I SAHIFI 4) 

MATBUAT 
Hülasal -------------Aukau, (R. G.) - Ami· 

l Darl•nın son bey natında 
emleketimizi aİikedar eden 
izleri, matbuatımı2da derin 
liıler buıule getirmiıtir. 

Buıün çıkan "Ulus" gaze
•Iİade Falih Rıfkı Atay 
iyor ki: 
.. Darlan lngiltereyi itham 

ia bir takım sebepler arar· 
aa T6rk iıtiklil mücade· 
ıiade bilerek veya biJmi· 
.rek bir takım tahrifler 
ıpıyor. Bunu bilmiverek 
pmak bir hatadır. Hidi
Jeri bilmeden uh~ orta 
faıanhk yapmak, oskeri ve 
illi ıertf nedir bilen bir 
ker veya bir ıiyasi için 
azar göılllcmeı." 
Siyaıi ve askeri şartiarı 
ıb eden muharrir sözlerine 
ıyJe devam ediyor: 
•raık milletinin istifi 
lilen topr"'Jarını, Türk 
daaa,göğüs göğüs harap 
lerek Fransızlardan almış· 
'• Bunun ne demek oldu· 
ınun anlamak için de 
ra..k VerdDaO,. adlı bir 
tap yazan Frauıız muh r 
lain eıeriai okumnk li· 
ndır. 

Tlirk milletinin kendi b k 
kuvve.tine istinat ederek 

ıbrum olduğu bütün meddi 
ııtalannı bizzat yapmış 
d'-iu biirıiyet müd fa& ına 
bky~ iıtili kuvvt tleıinin 
iz kalmaaı deme dir," 
GUMHURİYET: 

• Camhurıyet g zetesindo 
aua Nadi "Dathmıu he· 

l 'lanı" bııhkh makaleaıu· 
.. Türk miUdinin büı rİ· 

t ve iıtiklahni kurtarmak 
D Ktemoaso ve Loit Cur· 
karıı Atalfirkün idaresi 

:ıada nasıl hareket t ttiği-
anlatm• ktadır. 
VATAN: 
Vatanda Ahmet Emin Yal
••: .. Amiral Darlan milli 
yaiyete tcc~vüıe cesırt t 

i7or" baılıkh yazısında ,o, ki: 
Kişi kend1ılui nasıl bilirse 
tkalarıaı da öyle bilirmiş; 
auız iıtikJalini kendi ih· 

' • l 111 için feda eden bir bil· 
1 met vardır ki, o da Dar· 

ı hükumetidir. Bu bu~ ü. 
ti, baıka milletleria ken
i ribi, kendi istiklilleri 
ı hareket edebileceklerini 
min edemez ,, 

iAKIT: 
iakıtta "DsrJanıo kesile
: dili" baılıkh mak lesin· 
ıövle deniliyor : 

'Biz Tiiıkler biliyoruz, 
nııılar ve lng liı.ler de 
,orlar ki milli miicildelc-
aıı) dliımanlerı logiliı 
deiil Fıanıızlardır. Fıan
" caniyıne bir ıuikeıt 
tilikyayı İfgal ile, Türk 
1 imba için emsal.iz me
• yapmıj'a girişmişler· 
Memlekette ıa kirı bıria-

B. 
Aı.k 1 ( • )-Büyük Mıll t Mecli i dü toplanarak Di· 

yarbalurdan lr k ve lr n hudutların kad r uı tal c k olan 
Jemiryoll rılll ikm 1 için istikr t. kdiae, tasarruf bonol rt 
ıbracına ve Türk ceza k nunuııua bazı maddelerinin değiş· 
tirilmesioe eit liyihalarıtt 2 inci milzakereJerioi yap rak 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra a k ri e mulki tek üt anunuuun 61 inci 
m ddesinin değiştirilmesine ve bazı maddeler il~ vesine, 
yüıde beş faizh h ziao bono' rı ihr cına, Devlet deDİzyol
ları ve devld Jimanl rı i letme umum müdürlüğü teşkilat 

ve vezaifi lrnnuounu 20 iııci maddeı.ine isti den icr ve
killeri beyetı kararile yapıl 11 sarfıyatın kabu üııe deir ot n 
ISyihalarm bit inci m\iza crelr.rioi yllpmış ve ç r~amba gü
n il toplanmak üzere jçtim ıu noa vermiştir. ----------·· .. ~~~~~ 

kirdağl a y 
asız eç 

ht nbut (a.m)-Tekirdağd n meccanen gidecek vata"O· 
daşhırın n killeri için t rtibat lnımakt dır. Bu n ltilter 4 
haziranda başl yacak ve 15 hazır oda bitecektiı. Mubtelıf 
11kelelere çıkac•k olan Tekit dağıl rı nakli içio bü· u ıet 
çe Tekird ğrn ltı vapur yralwışhr. Buoluıa 4, 6, 7, 9, 
10 v 17 bazir oda bare~et edecekleri bıldirilmiştır. 

ılohisa 
ki. 1 a 

lst nbu1, (Hu u i) - Ş b 
riruize gelen l bi arl r ve ıli 

R if Kar d" mz vek lcte ıt 
mfüısesele i tefhş d:m.ğ 
ba larot tı . Vekiı Jst buld 
bir baft al c tır. 

Almanlar, 574 tagyare 
kagbettiler 

Londc , ( n. ) - Mayııı 

ayı z rfında hgtlızlerin ı51 
tayyare z viatıaa mu abil 
Aımaııl r 574 t yyare k y-
betmişlerdir. 

Veggand areş ı 
tenle görüştü 

Pe-

Vişi, ( ) - G ·neral 
Veygaod dün öğleden sonr 
Vişiye gtl rt'k Mareşal Pe
tenle uıun bir görüşme 

yapmıştır. 

iki 

----o---
•• u 

ı abı ika ·daha 
kur ıacak 

Ankara - Kubükte bir 
Esit Sülfri,. ve Super Fosf.t 
farbik ı İDşcısın ar r ve-
rilmiştir. in,. et ay Bon! -
ııoe doğıu b laca hr. 

--o---
Bağd"t (a. ) - G nç krnl 

dün ubııb eyin sa t 8 de 
hususi tr nlc Bnğdıırıa gel
mış v jsta yo d b şt krc. I 
t a•bı olml'>k üz re e kôaı 
hukü n ~t t 1ııfmdan h r 

rdle şıl nmı~I rdır. 

F 
1 

Loudr , (a ) - 8733 to 
iuk. bir Ft es z v .. paru bir 
Hol! oda ha•p gemısi t r 
fından öol nmıştır. V pur 
M.ır5ilyadan harck~t t-tmış 

ve D ar uğr mıştır. V d 

pı.ırda 200 d •n fa:ıl AlmBD 
yolcu buluumıun n za ı dik
kati celbetm dedir. V ziyet 
et ik ediJmekttıdir, 

--o--

d 
M drid ( .o) - Frnlandi

yn ile lsp uy arosınd bir 
tic ret mukavele ı aktedil
miştir. 

C .. P. 
Ocağını 

Bu fa l ,,e f dnkür <>c -
ğao geçen pazar güoü yap
tığı siloact düğüuü un t f 
ftil tını t vir eden arşıya· 

k Jübü m tbaemıza pek 
geç v rdığm'd n bunu yn· 
rıoki ııüsbemızda ncşrede-

uso
görüştü er 

-·o---
-Baıtaralı 1 inci aahifede-1 

lmak için Brennere çağrıl
mıştır. Son def Führerin 
Düçeye şahsı bir görüşme 

şerefi ·babş!tın sinden beri 
üç ydan faz.la bir zaman 
geçmiştir. Mülakat hakkın· 
doki resmi h beri evveli 
Rom dan ve ilmiş olması da 
kayde şayandır. Göriişme
nin hedefi h kkınd Lond· 
rada seı ib hiç bır şey bili·n-
mem!:kle ber ber MussoJini
niu bucdan bir \:eyler ka
zanması her zamankinden 
d ba z muhtcmeld"r. 

Vişinio md,ul ve munis 
hattı hareketi n zan dikka
te ah11ırs Hıtlerin Frnns -
ya karşı Mussolininin daima 
muhafaza ctt ğioi söyladiği 

her b ogi m hlib ta müza
heret edecek bir mizaçta 
bulunmıun pe ı muhtemel
dir. 

Hitkrin ynptığı memleket 
· taksimlcricdea istif de bnb

siodcki Mu solini ümitleıi

nin tah k uıc etmeei ise 
dab çok şfipbelidir • . ltaly 
kr hnın y ğ~nine verilen gU
lünç Hırv t tacı pek mub
temd olu k B. Hıtf ıio se• 
m• b"tini aıawi hududunu 
t ş ıl eylem~ktt:dir 

c-ta b lda 
vaykaza ı 

lstunbul - Geceleyin Be· 
yoğlunde. ft- ci bir tr vay 
k zan olmuş, .60 yGşlaranda 
lbrabım adırda bıri tremva• 
yın altında alar .. k parça· 
L mış ve ölmüştür. 

Ceza vo tevktf evleri 
umum müdürlüğO 

Ceza ve tevliıf evleri umum 
müctürlüğUnc yüz lira asli 
m şlıı adliye müfettişlerin· 
den B ba Arıg n'ıa tayini 
h kkındakı kararname yük
sek ta lika iktiraD etmiştir. 
Şimdıye kadsr bırçok mühim 
vazıfelerin başında bulucaıı 
kıyı.netli dliyecimiz.e yeni 
vazif.csinde muv ff kıyct te· 
meuoi ederiz. 

-o-

Tapu i,ifettişi 
T pu ve kada tro müfe~: 

tişi B. Muzaffer Ayvahktau 

RA~ 
GAZETESIND!JJ 
Fransız başvekil ,,.o•_.

amit al D rlan matbuat~ 
me slllerioe yıptığı bttJlllf' 
tıuda logiltereye ıidd• ,ıa'ff 
cum ederken bizi de ~ 
dar eden bir cümle ~ Is;· 
mıı ve bu cümle melll • t " 
miıde umumi bir k•Y'' 

yandırmııtır.. itil ; 
~miraJ Darlan lof t'f' 

yesetiai tenkit ederk•• 
le demiıtir: ~ 
n- lagilterc evvele~ ~ 

vermİf oldug" u yerler• " r ..,,~ 

nazlıkla bizden kop•' 1'ill~' 
çin Tiirkiye orduıaoU 
yada bize saldırtaıııt~f··;,.t, 

du fikir memleketİlll11 b_,, 
buatında hakla akiıl•' •-'' 

tel•' le getirmiş ve g ıe J>" 
zin yazdıkla• ı ya%11•'• fi 
lanın yerinde o\aı•Y::ıaJtfl' 
hayret uyandıran aıD bire" 
na şiddetli ve yeriade 
va)> teıkil etmiıtir. oJdd' 

Giridin bir mer bale tırlır' 
. . ş· di "' __J' u ıöylenmııtı. UD S• ~ 

ra gelen ıual ıudur. 1' t' 
haleden ıonra 11ra ••'' 

liyo ? , 1-' 
Alkla ilk ıeleu ~111 

' 

Sil ıeyf ve Suriyedır· 'btİ, 
iv giliıler de bu 

1 
,1r.t•' 

göz önünde butuador~ iti 
darlH ve bunu .öol•:ı~ıf b" 
şimdiden tedbırlet 
ıuomaktadırlar. d 111 '-'" 

Bir logihz aj•D11 • 1~' 
beri verayor:,.Hiç t8P~~ flJ-' 
tur ki geae11al V • .,e f ,.,,. 

.. d •• 
ve orta şarkın 111a 

tamamlaaıışbr.n 1,,,...-. b ydıO _, Sora.<e ava ıne 
1 

otP' 
Almanlar elinde b0.~ ,ı, 
aıu \;ir mesele te~~~lı f'-" 
söylenmekte ve loi b• ,,.r 
teleri Almanların d• f'l
h yerleşmeleriodeO ıce~' I" 
Suriyeye kartı hare diri''' 
çilmeaioi istcoıekt~ old~ 

Bu mesele agkcrı ,, 1" 
d • "d' Jottilte aJJ ka ar sıyaeı ar ,. 19 P"' 

Ed o ,o • 
riciye n;zırı B. e iO lf 
nutkunda' logiltereO 1 it'' ·ef; 
tün Aı11plar11ı Sarı)' 01d" 
kın istikliline tarafl'' 

unu ııöylemitlir. .~el~ 
lr kt mütareke 1' r .. 

miştir. Bu mütareke ,,.~ 
ı k'r ~r 

lngiltere ve ~· ı,etl' ~ 
eski muabedenıD dil•~ 
kümlerine riaye.t ;;, el•,., 
Irak tam mtbtakıl ,fi"~ 
olarak kral naibi t•' t ,. 
meşruti bir biik6111' 
idare edilecektir. 

...,. --o--
B lediye 

·• ---oab- Encümeoi ,_; 
ur ·ı ••'IS"..,, 

Belediye daiaı• tf~ 

şehrimize gelmiştir. 

omisyon.u dun öğleden ıool~f 'r'~tl 
h • bteb V-:_ 

Vılayd Mür kab komia- m1ş, şe nn mu 1 fi~ .. ,. 
yonu bugllo Tıcıuet mildür· rinde y•pılscak 1° t1I•',,. 
Jüğüode b ft hk toplanhsıoı lizasyon ioıaabDI ~r ii!l 

lere ihale edilaıittl · 

Ki esinden alıD.z. Çoralrkapı Poliı Meık1;!! bn111 No, 864 H unD ~ii:.19' t.>NDER Tel• 


