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Sondan evvel
ki aldım 1 Maliye Vekiletinin tebliği 

Cümhurreİ•İnİn nutku ve 
c levkaliide ahval» rejimi
nin iliinı, Amerikanın har 
6e doğru son adımdan 
evvelki .adımı da attığını 
göstermektedir. Amerika.. 
nın bu davadaki topye
lıiin ve kat'i kararı §Udur: 
/ngilterenin mağlup olma
ma.mı ve bu harpten mu· 
zaller çıkmasını temin 
etmek. 

~., 
f 

j 

Yeni vergi ve zamlar bu sa
bahtan itibaren tatbik ediliyor 

j 

Nevmidaoe bir ıııitcadeleye sahne olan Giridin haritası 

Gi ritten 
ümit 

kalmadı 

Vekalet 
zamların 
müskirat 

yeniden konan muhtelif vergilerle 
miktarını bildiriyor. Tütün, tuz ve 

Suriye ne 
olacak? 

bayileri beyanname verecekler 
Ankara, 38 ~fayıs Ankara 31 (A.A.) - Maliye Ve- ihdas olunmaktadır. 

1E5.> irleşik Amerika Ciioı-

19} hurreisi Ruzveltin son 

kaletinden tebliğ edilıni§tiI: Yapılan zamlarla yeni vergiler 
1 - Fevkalade vaziyet dolayı.si. şunlardır: 

ocak başı sohbeti, Ame
rikanın, İogilterenin muahedesiz 
fakat tabii müttefiki rolünü oyna
mıya daha kuvvetli bir şekilde de
vanı edeceğini göstermiştir. Ruz· 
velt, henüz aralarında harp hali 
mevcut olmıyao, hatta diplomatik 
münasebetler bile kesilıneıniş bu
lunan Almanyaya karşı eski•inden 
daha sert bir dil kullandıktan baş
ka, bu defa, Alman Devlet Şefi 
Bitlerin şahsına da hücumlarda 
bulunmuştur ki şimdiye kadar böy 
le ismini zikrederek Alman Führe
rine karşı şiddetli bir lisan kul

le bazı vergilere zam yapılmasına 2 - Kazanç vergisine yapılan 
Almanlar memlekt:ti dair oıan 3828 numaraıı kanuna ek zamlar: 

lngiliz/e, 
Vaziyetin fevkalade 
vah i m old uğu n u 

b ildiriyor 

b h b• d h olarak Büyük Millet Meclisinee A - Beyannameye tabi mükel
er gun ıraz a a kabul buyurulmuş olan 4040 numa lefleriıı. beyanname usulünü ter • 

kontrol altına alıyorlar · ralı kanun 31/Mayıs/1941 tarihin- cih e'mi olanların kazanç vergi • 
de neşrolunmuştW'. Bu kanunla !erine geçen sene yapılmış olan 

lngiliz gazeteleri muhtelif vergi ve resimlere zam % 50 zam bir misli arttırılmış, ya
yapılmakta w bazı yeni vergiler 1 ni yüzde yüze çıkarılmıştır. Bun. 

~ 

lanmamıştı. 
Nutkun zevahirine bakılınca, 

Amerika Cümhurreisi, yeni bir 
'ey söylememiş; hatta sonradan 
gazetecilerle yaptığı hasbihalde 
sarahatle tavzih ettiği \gibi İngil
tereye malzeme nakleden vapurla
ra Amerikan harp gemilerini refa
kat ettirmek fikrinde olmadığını 
da bildirmiştir. Buna rağmen İn· 
ııiltereye gönderilen malzemenin 
yerine -..arması bahsinde, gayet 
bt'1 dnranmıştır: 

--o-

A lman tayyareleri 
ric'at yollarını 

bombahyor 
Londra, 31 (AA) - Glıitten 

gelen haberler ada müdafilerinin 
nevmidane müdafaalarının karşı· 
]aştığı her an artan müşkülatı mey 
dana koymaktadır. 

İngilizler Suda koyunun şarkına 
çekilmek mecburiyetinde .kalmış· 
!ardır. Diğer taraftan Alınan kıt'a· 
ları Kandiya limanını ve tayyare 
meydanını işgal etmişler ve İtal
yanlar da adanın şarkında karaya 
çıkmışlardır. Artık Girit vaziyeti
nin fevkalade vahim olduğuna şüp-•Deniz karakollarımız daha şim

diden derhal teslimi büyük ehem- he kalmamıştır. 
miyeti haiz olan harp maddelerinin Londra, 31 (A.A.) - İngiliz mat. 
yerlerine varmalarını temine yar- buatı, halen kat'i safhasına girmiş 
dnn etmektedirler.Malların yerleri- bulunan Girit muharebesinin ne
ne isali için ilaveten alınması icap ticesi hakkında hayallere kapıl
eden bütün tedbirler de ittihaz e- mamaktadır. 
dilecektir. İttihazı kabil olan ve Times gazetesi, ilk defa, Almaıı 

fıoaoa kaçan ıtaşid Ali 

IRAK 
TESLiM 
OLDU 

Dün akşam bir mü
tareke imzalandı 

Naip Abdülilah baA 
dada dönüyor 

Derhal 
tavsiye 

i ş_ga l 1 ÇörçiİRuzvelte ~ 
edıyor mahrem bir 

Londra, 31 (A.A.) - Ofi: 
İngiliz hü.kümetinin derhal değilse 

bile yakında Suriyeye karşı ne vaziyet 
alacağı hakkında siyasi mahfiller~en 
hiçbir imada bulwıulmamaktadır. ln
gi!iz efkılrı wnunıiycslni en ziyade tem 
sil eden haftalık econonıist ve muhaia
'2ak:Ar Spectatör siyasi mecmuaları bu
günkü nüshalarında, §ekilleri itibariyle 
hafif değişiklikleri olnıakla beraber sü-

mesaj gönderdi 
Amerikanın Londra 
sefiri Hess hakkında 
da malumat getirmiş 

rı..li bir hareket tavsiye edlyorlar. Vaşingt.on, Si (A.A.) - Amerika Bir-
Bu nıecnıuaların tavsiyesi şudur: leşik Devlerinin dün Nevyork'a gelen 
&uriye'deki anahtar mevkiinde olan Lonüra Büyük Elçisi John Vinant, sanıl

toprakların Almanlardan evvel işgali. ılığına gôre, Heı;s hakkında sarih "" 
Economist mecmuası diyor ki: diğru malümat ile İngitlerenin acil ih~

yaçları hakuıda Churchill"n mahrem bır 
ciraklaki vaziyetin isllı!ı. edilmiş ol- mesajını getirınektedır. Vinant, Roose· 

masına rağmen orta şarktaki umumi n lt Cirdell Hu!J ile görüşmeler 
:ıiyet cok vahimdir. Çünkü Alm_anıar ~: b~~duktan sonra bir kaç gun için 
Suriyedcki nufuı.lannı kuv"~tlendırıyor de Londraya cıönece~tn .. ---

Bitaraf İrlanda 
taarruza uğradı 

Jar ve S tu·j y e tayyare meydanları aı·tık 

yalnız transit içjn kullanılıruyor. RayakJ 
Haleb'de ve 'füdmür1de Alınan tayyare
leri vardır. Bunlar Iraktaki İngiliz kuv 
vetlerine hücum etnıiş!erdir. Her ne 
kader G irid'de cereyan eden muharebe
ediyorlarsa da Alınan ajenlar.ırun derin 
ediyorlarsa da Alman ajanlrının derin 
bir surette hulul ettıiklcri bir Suriye J • • 1 

Fraosız Devlet Reisi 
Mareşal Peten 

İngiliz · Fransız 
gerginliği 

yahut icap eden diğer bütün usul- kayıplarının yarı resmi bir tahmi- ) 
ler wya usul kombinezonları, ma· nini vermektedir. Almanlar, Gırıl 
hiyetleri ne olursa olsun, askeri harekatında 12 b:n kişi kaybetmiş· 
t eknisyenlerimiz tarafından tetkik !erdir. Bunlardan yedi bini Giriı 
olunmaktadır. Bu teknisyenler be· üzerinde ölmüştür. Adaya cem'an 

İrana kaçan 
'Raşid Ali ile 

beraber 

••dece şimdiki muharebe mmtakasında Alman tayyare erının 
bulunan Alman kıtaıarının naklini bek b b l .1 4 o k ı"şı· Tun us 
!iyen kuvvetli bir Alman mevzii olacak 1 om a arı e limanında 1tal-
tır. Düşman buradan lı-~k'ın fethine le· öldü 120 yaralı Var yan gemisinin bomba-
ı;ebbüs edecektir. Libyadaki ders, Al· ' 

nimıe müştereken yeni emniyet ııo bin kişi, yanı paraşütçü ve prn- Alman ve İtalyan elçi manyaya ka~ı yapılan bu haprte hiç Dublin, 31 (A.A.) - CUmarlesi saba- lanmaSJ yenİ bir 
bir toprağın devamlı surette iyi müda- hı sabah saatlerinde Dublin'in son bom 

tedbirıerinı nizam altına alarak nörlerle nakledilmiş asker olar~k 1 
tatbik mevkiine koymaktadırlar. iki :fırka çıkmıştır. Hava yolu ıle. lerde Iraktan ayrıldılar 

faa edilmediği takdirde emin olmadığı- bardımanı esnasında, 30 ile 40 .,,asında ihtilaf çıkardı 
nı gösteı·miştir. Binaenaleyh Suriye1 öhi ve 120 yaralı vardır. Bir bomba, 

lngi!terenin muhtaç olduğu bütün nakledilen bir fırka ve denız yolu Londra 31 (A.A.) - Röyter: Sa. 
İ akl h kl dil "ki hücum alayı mah · · maddelerin ngiltereye n i a- ile ~a . e . en 1 11ıhiyettar mahfiller, Ingilizlerle 

yati bir ehemmiyeti haizdir. Bu vedılmıştır. asiler arasındaki anlaşmazlığın ha 
nakliyatın yapılması 'kabildir; ya- İngiliz - Yunan kayıpları, ~ıy~s len nihayete ermiş olduğunun söy 
pılması lazımdır ve yapılacaktır.• edilemiyecek derecede azdır. Ingı- lenebileceğini tebarüz ettirmekte-

Irak kadar büyük bir askeri mesele ptıÔniks parkına düşmüş ve park direk· 
teşkil etmektedir İngiltere hükllm.etinin törünün e~inde pencereleri kırn:ışhr. 
birinci derecede ehemmiyet; ha.iz siya- Belfast, 31 (A.A.) - Şimali Jrlılnda 
sl bir karar arifesinde olduğu acık bir umumi emniyet nezareti tarafından bil· 
tıakikattir.> cürildiğine göre dün gece bir kaç düş· 

ün man tayyaresi uçmuştur. Fakat ~ı:er han 

Zaten bütün mesele de, şimdilik, !izlerin, ağır teçhızatları fazla de· dir. Şimdi bütün dünya için .sabit 
1 harp malzemesinin, petrolün, hanı ğildi. Bu sebepten, tank, top .;;:; olmuştur ki, Iraktaki anlaşmazlık, 1 

(Devamı 3 · cü sayfada) gl bir hôdisenin vukua geıdlg1 haber 

ı:n addelerin ve gıda maddelerinin kamyon kayıpları bundan ev~ed Arap dünyası ile İngiltere arasın-
ı d d B 1 · d" - muharebelerın e- İ ngiltcreye varmasın a ır. ıın ar herhangı ıger .. da değil, fakat ngilizlerle Alman. 
tngilterenin eline geçerse matlup (Devamı 3 üncu sayfada) lar arasında bir anlaşmazlıktı. 1 • 
hasıl olmuş demektir. Şimdiye ka· --o-- rak isvanını daha büyük bir şeye ı 
dar alınan ve bundan sonra alına- ı• SPANYADA tahvil"etmek hususunda_ki ~lı:ı~n 
uk olan tedbirler, bu sevkiyatın teşebbüsünün mtıvaffakıyetsızlığı • 
yerine varmasını temine kıifi gel-

1 

ne tebarüz ettirildiğine göre, kıt'a 
mcz de bunun için, Amerikan harp Kabine hararetli mü- ıa.'.ımızın Giriddeki .. :'.°ük~mmel 
gemilerinin mutlaka kafilelere re- b J d hattı hareketı çok buyuk nısbette 
fakat etmeleri icap ederse, o d, zakerelere aş a ı :esir etmiştir. Şurası manidardır 
yapılacaktır. Çünkü Amerikanın .· _ I anya ka ki Raşid Alinin AI_m_an e:fenclileri 
bu davadaki topyekün ve kat'i ka· . Madı ı~ 31 (A.~.) eral spFranko • kendilerine gelmesını talep ettik
rarı şudur: bınesı. dun Reıs genda bir toplantı !eri halde, Raşid Ali Alman dave. 

uİngiltereııin mağlup olnıa,ması- nun rıyasetı .. altın 
1 

h kkında tine icabet etmemiş ve İrana ka~-
nı ve hu harpten muzaffer çıkma- yapmıştır. l\lluzakere er a 
smı temin etmek.• hiçbir şey ifşa olunmamıştır. 

Bunu temin etmek için, tedri- Kabine bugün de müzakerelere 
cen, hatta harbe varıncıya kadar devam edecektir. 

mıştır. 

1 
Raşid Ali kabinesi azası, kukla 

(Devamı 3 üncü sayfada) . = -
her türlü tedbire başvurulacaktır., -~---------------------~-----=-- ills v )lingt b b d 
O vakte kadar beşinci kolun kuv l e e l mg t e 

1
°U. om::' man 

~~!::~::ı:':iı:ı~~::ı::~ah;:~~ Dış t ı· car et 1 m 1 z ŞarhlaAkd;:izde 
getirilecektir. Amerika, demokrat 

bh- memleket olduğu için, harbe Bu"" yu·· k hı" r hava 
gir mek gibi bir milletin hayat me- •• • • 

mat meselesinde, efkarı umumiye. ı· th ala" t ve ı"hracat re11mının b ld 
n in kahir bir ekser iyetinin tarr har İ O U 
m üzaheret ve tasviL1 ni elde etme!.. d k a r ar verildi 
ıazımdır. tevhi ine 
Diğer taraftan Amerika, harbe R od o s a d as 1 

girdiği zaman, mlicadeleye müessir • l bombalandı 
b ir ııurette iştirak edebilmek içi~. Aramızda anlaşma bulunan memleketler e 
bütün ağırlığım kuvvetler terazı- •• d'• . l n edecek Kahire 31 (A.A.) - İngiliz hava 
sinin demokrasiler keiesin·e atmak 1 mu badele takas veya ovız e cereya ·mvvetleri ortaşark umumi karar-
mecburiyetindedir. Bu kuvvetler . ' .. · d ) _ Yeni bir kararname ile. Jiıhının tebliği: 
ise henüz hazır değildir; çünkü Ankara, 31 (ikdam muhabırııı ~n tinlerio tevhidi ve ithal im- Şarki Akdenizde, .büyük bir av· 

verilmemektedir· ---o---
Yunanistanın 
ye dek altınları 
Almanların elinde 
değil Nevyorkta 

Yunan krah yakın 
bir yerde 

Londra, 31 (A.A.) _ Kahire'den Tl-
·~-e bHdirildiğfiıe göre, kab1-mes ıazeu::>.uı , to 

nesinin bütün azalarını salimen p· 
lamlli bulunan Ytınan kralı georges, 
simdi İngilizlere ait topraklarda bek· j 
, enmektedir. 

Kı·al Yunanis\anda ve orta :;arkta mü j 
adeley:e devam eden Yunan kuvvet-
erine daha yakın bir :yerele lıulunnıa· ı 

111 tercilı. etmektedir. 
' Yunanistan& ait altınlarm Almanlar 
tarafından zap\edilınedill öıtrenllmli· ' 
·ir. Yunanis\anm altın lhtiyatlan ol
Juiu glbi ıimdi NeY;ı'o~ buhınmalt
tadır. ., .... , . • 
··~=-""""""' ........ """""\ 

BUGÜN 
BAFTALJK ASKERi İCMAL 

Giritten sonra Al
manların Tobruğa 
taarruzu muhtemel 

Yazan: 1. B. Japonyanın da harbe girmesi ihti- ithaHlt ve ihracat rejimi ve mevcu me ·ı •n kiye ticareL cı tayyareleri teşekkülümüzün yap 
mail kuvvetlidir Amerika bu de- kanlarının tevsii kabul edilmiştir. Bu karbarna?'ed ı e .. b' ardele husus"ı 1 d b"" Emeklı' Kurmay Subay 

· ' 1. t d" 1 b 1 an memleketler eynın e nıu , tığı keşif uçuş arı esnasın a, u • 

Amiral Darlanın 
beyanatı 

Paris, 31 (A.A.) - Oii: 
Amiral Darlan, bu sabah, gazete

cilere aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

•- 28 Mayısta, saat 13.16 de İn· 
giliz tayyareleri Tunusta S:fax li
manı üzerinde uçmuş ve mütead
dit bombalar atmıştır. Bu bombalar 
.Rabelais. vapuruna isabet etmiş 
ve ikJ!ıi ağır olmak üzere 12 kişiyi 
yar alalll.llj tır. 

Bu hususta, hükumet reisi ve fi
lo şefi sıfatile hissiyatımı alenen 
bildirmeden evvel, bütün sarih ma
lCımatı elde etmeyi İngiltereye fik. 
rini bildi:rınek için zaman bırak
mayı tercih ettim. 

Londra hü.kfııneti, Eden'in ağzı 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

!arın 25 lira olan ru'hsat tezkeresi 
harçları da 50 liraya iblağ edilmiş
tir. 

B - Serbest meslek erbabının 
kazanç vergilerine geçen sene ya • 
pılmış olan cc 50 zam bir misli art 
tırılmıştır. 

C - Müteahhidlerin, ecnebi nak 
liyat kumpanya ve acentelerinin 
ile gayrimenkul yaptırıp satmayı 
meslek ittihaz edenlerin vergileri-

Sovyet 
ordusu 

Ukraynanın muhtelif 
mıntakalarında 

Hazırhklara ben
zer paraşüt 

talimleri yaptı 
Moskova, 31 (A.A.) - Reuter: 
Son günlerde Moskova mınlakasın<la 

para§ütçülere, hava akmlaru1a kar§l 
günlerce muallem Sovyet askerinin jş
tirôkile yapılan hazırlıklara benzer ta
limler Ukrayna'nm müteaddit bölgele
rinde de yapılmıştır. Diğer binlerce as
ker de müşterek hava ve deniz ihrag 
hareketlerine karşı müdafaa talimlerine 
iştlritk etmişlerdir. 

Vinitze eyaletinde binlerce asker, pa
raşütçfiler ve hava kuvvetleri tarafın· 
dan yapılan mefruz bir düşmana karşı 
§ehri müdafaa etmişlerdir. Yakında Har 
kov mıntakasmda da buna benzer talim 
Icr ypılacaktır. Tiflis'de karartma tec
rübeleri yapılması için emir verilmiştir. 
--·~ 

BİSMARK 
NASIL BA TıTI? 
Zırhlı son dakikada 
200 tayyarelik bir 
yardım b ekli yo rdu 

Gemi sonuna ka
dar sancağını 
dalgalandırdı 

Londra, 31 (A.A.) - Bismarkın 
batırılmasile neticelenen harekata 
iştirak eden subay ve deniz erleri· 
nin bildirdJılerine göre, Alınan 
zırhlısı batıncıya kadar zırhlıya 8 
veya 9 torpil isabet etıni§tiI. Bu 
esnada mürettebatın güvertede si
yah noktalar halinde toplandıkları 
görülm~tür. 

Deniz harbine iştirak edenlerden 
biri demiştir ki: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

fa, şarka n garbe karşı iki cephe ı ve e ıye an aşması u un.. . edecektir. Kararnamenin yük bir düşman tayyareleri teşek. "ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA 
.:..L..~~..!b~i.r'.....!!h~a~rp!!..ly~a~p~m~ak~_::m~e~c~b~u~ri~y~e;ti~n;d;e.ı.~t:ak:a:s:..::.y:o~lu:.,.:v~e:y~a~se.:_rb~cs__,t~d-o~v~ızJl~e~~~-e~~-e~ymao_;,· in._.!.tallı.aıi...l..iıııHı:ıl..~r.a.!~t~·lK·~·ı~··!...JJ·!e..Jt~mruasın_t~es~is!.ı::ed~i~lın~!ş~t~ir~.~B~i~·.ı.ııı....-~-------------~-...J.Ll.--~t....w:...ııı.....ı.. ... ...,.ı.ıısııMl...S,..ıaıı..1~1&.._A!ll!{~Y~az~iyeıtte 



Mevlevilik Nedir? 
.~ ............. ...._.ı:Ç .......... ~ ......... ~ 

Celileddini Rômi Kimdir? 
Yazan: ZIYA ŞAKIR --~ 

- 103-
Bu saltanatın bquıda, bizza~ da ettiği altın ciltli bir (Mesnevii 

(Üçüncü Sultan Selim) bulunu- şerif)i başının üzerine ıkaldırarak: 
yordu. Küçük yaşındanberi musi- [Bana Sultan Selimi k.8.muver, 
kiye meftun olan bu saa'atkir hü- kimı cihan verdi] 
kümdar, daha şehzadelik zamanın- (Bütün dünya değer bir küncü 
da (Hazreti Mevllna)nm kemal hası rayigan verdi.] 
ve irfan tecelliyatma da meczup Diye, feryat ediyordu. 

lDamga resmine 
yapılan zamlar 
Bu sabahtan itibaren 
tatbikine başlanıyor 
Fevkalade yaziyef dolayısile ba. 

ıı vergi ve resimlere yapılmasına 
dair olan 3828 sayılı kanuna ek ka
nunla damga resmi kanununda ya 
pılan değişiklikler hakkında def • 
terdarlıktan ıu mütemmim izaha
tı aldık: 

Damga resmi kanununun 11 inci 
maddesinin 49, 61, 66 ve 78 numa
ralı fıkralarında yazılı beyanna -olmuştu ... Sık sık Mevlevi dergah- 9 uncu Osmanlı Hükümdarı (Bi-

larına gidiyor .. (mukahelei şerif)· rinci Sultan Selim)il) vezirlerin· me, ruhsatname, resmt daire ve 
[erin tantana ve ahenkleri karşı· den (İskender Paşa) tarafından müesseselerin makbuz ve ibra se. 
ınnda mestolarak heyecanlı anlar 

1 
yaptırılmış olan dergah, birkaç ere- nedleri, posta ve telgraf makbuz

geçiriyor.. hassas ruhu, san'at se- fa tamir görmesine rağmen harap lan, resmi kayıd ve karar suretle. 
masınm en yüksek tabakalarına olmuştu. Çok esaslı bir tamire ih- ri ve memurin sicil cüzdanlannın 
doğru yükseldikçe yükseliyordu. tiyaç gösteriyordu ... Galip Dede, 

(Alt d ·) · d M d ·ı damga resimlerine <'110 50 zam ya-• ın. ~~ı., aynı zaman .. a ev I bu ihtfyacı manzum bir isti a ı e 
levı musıkısının de tekemmul dev- (Üçüncü Selim)e bildirdi. pılmıştır. 
ri olmuştu.·. (Hüsameddin Çelebi) Padişah, Galip Dedenin zarifane 13 üncü maddenin 2, 4 ve 5 nu. 
Ue <.S~ltan Veled)in koydukları bir üslup ile yazmış olduğu o istir- maralı fıkralarında yazılı muka -
musıkı esasları, her Mevlevi musi- hamnameyi o kadar beğendi ve 1 1 · · · k b ı k ki · . ve ename er, sıparısı a u me • 

şınasının hımmet ve gayretile, takdir etti ki, derhal mimarbaşıyı t 
1 

b h. t~ 1 t 
1 b~ hazine .gibi olmuştu. Fakat, se- celbederek: ı up arı, u. ma ıye yazı an e -

ınahanelerın feyyaz çatıları altın- _ Bir an bile vakit geçirmeden, grafların tıcarethanelerde kalan 
da (Şems) in aşkile inliyen nayla- dergahı tamir edeceksiniz. Ve mas- 1 nüshaları, akreditifler ve müteda. 
rın feryatları, (MevLina)nın ruhu- rafa, ehemmiyet vermiyeceksiniz. vil veya ticari evrak ve senedlerin 
ııu taşıyan mürit ve muhiplere Dedi. 
o kadar yüksek heyecanlar veri- Dergah, son sür'atle ve pek mü-
yordu k~ artık c~an hisler, o ha- kemmel bir surette ikmal edıldi... 
Eineye de doymuyor .. hiçbir hudut (1206 senesi sonlarında) bir cuma 
tan mıyor.. kalblere ilham nürları 

1 
günü yapılan küşat merasimine, 

)'ağıyordu. Ve ı. nf&rlar, birbirini 1 (Üçüncü Selim) bütün maiyyeti 
takip eden dahiyane eseler yaratı- halkı ile iştirak etti 
)'c•rdu. (Daha var) 

damga resimleri binde ikiye ve 8 
numaralı fıkrasında yazılı her tür
lü ihale kararlarının damga res • 
mi de bin kuruşta altmış paraya 
çıkarılmıştır. 

Bu zamlar bu sabahın tarihin • 
den muteberdir. 

Bu eserlerin en şMianesi, padişa-

hı~a~:~a~d~~amına geldiği za- l' MAHKEMELERDE ve p o L 1 s T E ' 
man korkunç gailelerle karşılaşan· 1 
(Üçüncü Selim) bir müddet hükU- ,J 
met işlerile uğraşarak onlan yolu- T ) k •ı• H M JI 
na koyduktan sonra, yine san'at \at ıcının atı 1 acı o a on 
ilemine rücu etmiş .. (sU.zi dilara) k• hk A d•Jd• 
rıdını verdiği makamda bir (ayini se iZ seneye ma um e 1 ı 
,erifi Mevlevi) bestelemişti. 
Artık semahanelerde, bu şihane • 

iple 
.alınacak 

bestenin nağmeleri yükseliyor.. Kıskançlık yüzünden Abdülkadiri 
(altın devri) bütün haşmetile fey- b "' katı·ı hacr altına 
zini gösteriyordu. ogan 

O ~~te (Kulekapısı) Mevl~i- Bundan bir müddet evvel Şeh-ı Hacı Halil dün kurtarılamıyarak 
~:s)ınınalposed~um~u ~:lıh =: ı zadebaşında, Veznecilerde tatlıcı ölmüştür. Adliye doktoru Enver 

işg ıyor · p ' Ş I Abdülka. dir 0 -ıd·· Ro Kar din def · ruhsat 
musikişinas değildi. Fakat, söyle- am ı ı o uren - . an cese nıne ver-
diği her mısraı bir mus*i bestesi manyalı arabacı Hacı Mollanın ı mıştir. 
kadar tannan w ahenktar olan muhakemesi dün İkinci Ağırceza Had M--'--· • l 
-ı---k b. irdi H .r.- ~~ eme uıuının cezaıı )'Uıuıe ır şa en&U. , &u• ... ı mahekemesinde neticelenmiştir. 

dlSrt yaşında iken mflkemmel bir Mahkeme Hacı Mollanın hadise siia arttanldı 
divan vücude getiren bu İWıi şair, ·· .. tatl 'Abdülk. d. · 'd··ı.ı..~ Bakırkôy tunarhanesı· laboratu-
yirm· alt da ·ken d (H- .. gunu ıcı a ırın UA.A.4-

ve ~) ~r:~:;ki l elleri ~e ~= nına giderek yanında çalışan genç var tef ine kin bağlayıp şef doktor 
hassas kalblere heyecan vermiş.. ve güzel Sabriyi sorması üzerine Halil Neş'eti öldürmiye teşebbüs 
bmıusa padişah (ttçflnc6 Selim)in Abdülkadirin yok dediğini ve l>u etmek iddiasile maznun hademe 
BOn derecede teveccüh ve mubah- cevaptan sonra Hacı Mollanın hid- Muhsinin nakzen devam etmekte 
betini celbeylemişti. detlenerek Ahdülkadiri itip yere olan davası dün İkinci Ağırcezada 

'Oçüncii eSlim, ekseriya cuma 
namazlanndan senra Kulekapısı yıktığını ve sersemliyen adamı eli-
Mevlevihanesine geliyOT. (Hünklr ne geçirdiği iple boğarak öldür
mahfeli)nin altın yaldızlı tavanı dükten sonra diikkanın üst kat o
altında bir köşeye ~kilerek derin dasına çıkardığını sabit görmüştür. 
bir vecd ile (mukabelet şerif)e iş- Hacı Mollanın suçunda kast 

~na ermiştir. 

Mahkeme, Temyiz Mahkemesi
nin nakz kararma uyarak Muhsi
nin cezasını 3 gün hapisten 4 gün 
hapse çıkarmıştır. 

iKDAM ı - Mzt&&ııf - 8C'.1 ------ -
ŞEHiA HABEALia~I DIS POLITiKA 

Süveyş kilidi Mersine gelen 30 bin 
çuval kahvenin tevzii -Vilayetlere tevziat Ankarada yapılacak, 

lstanbula 10 bin çuval verilecek 
İstanbul gümrüklerinde bulunan 1500 çuval kahvenin birkaç g\ıne 

kadar çıkarılarak tevziatına başlanacaktır. Brezilya Kahve Şirketi 
hesabına Riyo'dan Mersine gelen 30 bin çuval kahvenin tevziatı 
Ankarada yapılarak şehrimize yalnız İstanbulun payına isabet ede
cek olan miktar gelecektir. Bu kahvelerden de vilayetimize 10 bin 
çuval kadar verilecektir. 

Yardım seven
ler cemiyeti 
Halk evlerinde 
konferanslar ter

tip etti 
Yardım Sevenler Cemiyeti İs

tanbul merkezi her kazadaki Hal
kevlerinde her hafta c Yurt müda
faasında kadınlarımızın hizmeti• 
mevzuunda konferanslar verilıne
sini kararlaştırmıştır. 

İlk konferans 5 Haziran perşem· 
be günü Eminönü Halkevinde Pro
fesör Bayan Halide Edip tarafın
dan verilecektir. 

<Türk kadınlarının yurda karşı 
vazifeleri:. ismini taşıyan bu kon
feransı öbür hafta ayni Halkevin
de Bayan Suat Dervişin konferansı 
takip edecektir. 

Az alkollü içkiler tanzim için 
çalıımalar 

1 Fiat mürakabe 1 

kursları 

Şehrimize gelen iaşe 
müdürü tarafından 

yarın açılacak 
Ticaret Vekaleti İaşe Umum Mü 

dür vekili Faruk Sunter'le teşki -
latlandırma Umum Müdürü Mah. 
mud Seyda şehrimize gelmişler -
dir. İstasyonda ihracat ba.şkontro. 
lü Hurşid Korul tarafından karşı
landılar. 

Faruk Sunt-er İaşe Müdürlüğü 
tarafından tesis edilmekte olan 
kursları Pazartesi günü açacaktır. 

Kursta ders verecek olan mual. 
limler tesbit edilmiştir. Bunlar Fi
yat Mürakabe Bürosu Şefi Muh • 
sin Baç, müddeiumumi muavinle
rinden :F'cthi Sezai, Raşid, Sırrı, 
İffet Halimdir. 

Valinin teftitleri 
İnhisarlar İdaresi az alkollü iç .. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kl!'· 

kilerin taammümünü temin için dar dün muhtelif semtlerdeki yol
hazırlanan program dahilinde yü - ıarı teftiş etmiştir. Bu meyan • 
rümektedir. Bu noevi içkilerin is:ih da Hasköy _ Kasımpaşa ara • 
salini arttırmak için bazı fabrika. sında yapılacak olan yeni sahtl yo. 
larda tadilatlar yapılmış ve bu m$ ıu hakkında da tetkiklerde bulun -
yanda Tekirdağ şarap fabrikasın- muştur. 
daki tevsi işleri neticelendirilm~ 
tir. Haber verildiğine göre İnthi • Galatuaraylılarm plivı 
sarlar İdaresi İzmirde yeni bir şa. Bugün Galatasaraylıların pilav 
rap falal"ikası tesis etmeyi karar • günüdür Memleket i'!"fanına bü 
Iaştırmış ve bu iş için lüzumlu ma ük yarcİ.ımları olan G Sarax lise: 
kinelerin Almanyadan getirtilme • J Y. • . . • • •• 
· t k ·· tın• tır· sının eskı ve yenı talebelerı bugun 

sı e arrur e ış . . 
mektep bınasında toplanacaklar. 

Anarolu yakaıının iman Cümhuriyet abidesine çelenk koy. 

Boğaziçinin, Anadolu yakasının 
iınarlanna aid tafsilat 'Ye nazım 
planları da Şehircilik Mütehassısı 
M. Prost tarafından hazırlanmı~ 
tır. M. Prost dün Beykoza giderels 
imar müdürü ile tetkiklerde bulu
nacaktır. 

lnkilip müzesinin dınarlan 

duktan sonra tekrar mektebe ge 
leceklerdir. 

Mektepte iıhtiyar talebeler esk 
günleri anacaklar ve eski oyunları 
oynıyacaklardır. Bundan sonra hah 
çede ikişer olunup yemeğe girile. 
cek, meşhur pilav yenecektir. 

SiNEMALAR 
Noksanları için ve
rilen mühlet bitti 

Noksanları olan
lar kapatllacak 
Şehrimizdeki tekmil sine -

malarm zabıtai belediye tali • 
matnamesine uygun bir şekil
de bütün noksanlarını tamam. 
lamaları için verilen mühlet 
bitmiştir. 

Dün bu münasebetle Beledi
ye Reisliği kaymakamlıklara 

ve teftiş hey'eti reisliğine gön. 
derdiği bir emirle tekmil sine
maların esaslı bir şekilde kon. 

1 
trol edilmelerini, noksan lan - ı 
nı tamamlamıyanların derhal 
kapatılmalarını bildirmiştir. 

l J 

Tam tahliye 
edileceği sırada 

Bir mahkum baş gar
diyanın başını yardı 

Yazanı Prof. Şükrü Baban 

O n günlük çetin bir mu
harebeden sonra Gı.rit 
adası işi artık tasfiye e

dilmek yoluna girmiştir. Alman 
resmt tebliği bu bapta dün sarih 
bir fikir vermiye müsait bulunu
yordu . .&asen Londra da bu ihti
malin doğru olması çok mümkün 
olduğunu tekrarlıyordu. Çünkü 
adadan artık haber alınamamak
tadır, cenup limanları adayı terke
decek İngiliz kuvvetlerine melce 
teşkil eylemektedir. Havalara ha
kim, fakat denizlere hakim bulun· 
mıyan bir kuvvetin büyük bir ada
yı on günde istilaya muvaffak ol
ması birçok hayrete değer hadise
lerle dolu bu harbin pek ziyade 
intibah uyandırmıya layık bir saf
hasıdır. Şüphesiz ki Alman kuman 
danları Akdenizin ortas.nda bir 
cezireyi sırf bu adayı ele geçirdik 
demek niyetile zaptetmek isteme
mişlerdir. Bütün Balkan harbi ve 
istilaları nasıl Giride kadar dayan
mış ise buranın ele alınması da 
başka sıçramalara tahta teşkil et
mek için yapılın ştır. Bu son te
şebbüsün ne olacağını tahmin et
mek için de büyük bir askeri mü
tehassıs veya kahin olrnıya ihti
yaç yoktur: Öndeki hedef Süveyş 

Evvelki gün Üskiıdar hapishanesin- ve Mısırdır. Askeri tarih, bir ba
de bir hAdise olmuş mahkümiyetini bi- kımdan, muhakkak kı daimi bir te
tiren bir mahkum tam tahliye edileceği kerrürdür. Coğrafya adeta insan
sırada hapishane gardiyanını keserle lann nerelerde birbirlerile boğuş
başmdn ağır surette yaralamıştır. malaı icap ettiğini aç.kça parma• 

Esrar kaçakçılığından bir sene, altı ğile gösterecektir: Korfu, Navarin, 
ay, on altı güne mahkfun edilmi$ olan Termopil, Cebeli.ıttarık, Süveyş ... 
KAmil oğlu Hiıseyin, evvelki gün mah- Fransanın büyük mütefekkirle
kiımiyetini ikmal etmiş ve tabi t için rinden (Ernest Rönan) siyasetle 
büWn muamelesini llunal ettırdikten hiç iştigal etmiş bir zat olmadığı 
r.onra vedalaşmak üzere kovuşun.a git- halde Süveyş Kanalını açmış olan 
miştir. mühendis (Lesseps)i Fransız aka-

Hüseyinin bulunduğu kovuşta ise ha- demisine aza olarak kabul eden 
pisb.anenin başgardiyanı Zafer, bazı u- nutkunda büyük bir görüş kudreti 
Cak tefek tamiratla meşguldür. göstererek aynen şu cümleyi sar

Zafer, işini bitırdiklen sonra kovuşu fetmişti: 

terketmiş, fakat her nasılsa keserini cBir Bogw aziçi dünyanın müşkü-
kovuşta unutınu:;ıl..ır. 

Biraz sonra keseri unuttuğunun far- latı için esasen kafi geliyordu. Siz 
kına varan gardıyan, tekrar kovuşa bugeçitten daha mühim bir diğeri
dönmüş, fakat keseri yanın sat aonra ni meydana getirdiniz. Çünkü bu 
tahliye edilecek olan Hüseyin.in elinde kanal bütün dünya denizleri için 
görmüştür. bir yol teşkil etmektedir. Bir harp 

Hüseyin, kendisinin eroin kullanma- takdirinde en mühim nokta ve ele 
sına her zaman mani olan Zaferin ke- .. ' t 
serle üzerine saldırarak zavallı prdi- geçirilmesi için herkesin sur a ya-
yanın kafatasım yarmıştır. rışına çıkacaklan mevki burası o-
Ağır suretlı:: yaralanan Zafer basta- laçaktır. Binaenaleyh denebilir k1 

neye kaldırılnıı.v, hadiseye elkoyan müd siz müstakbel. harplerin cereyan 
deiumuml Orhan anormal bir adam o- edecekleri sahayı şimdiden tesbit 
lan Hüseyini müşahade altına alınmak etmiş oldunuz.• 
üzere Tıbbl adliye ıö~dermiştir. İşte Fransız f ilorofunun bu falı 

( 

· ) feci bir sur~tte tahakkuk etmişt;r. 
Ankara Haberleri . 1914 Büyük Harbinde Süveyş Ka-

.... _ nalı için Türk - Alman kuvvetle-
• ,. • • • rile İngilizler arasında çetin boğuş-

T ıcaret vekaletı tıf tık maıar olduğu gibi bu ikinci mu-
.. b d k azzam hallede de dönüp dolaşıp 

mu ayaa e ece Alman - İtalyan - İngiliz müsaraa-
Ankara 31 (İkdam Muhabirin - sı Afrikanın bu geçidine dayanmış 

den) _Ticaret Vekilletinin lüzum bulunuyor. Bütün Balkan harekatı 
tmık ediyor. Ayinin hitamından 
101UA Galip Dedeyi huzuruna da- mevcut bulunduğundan hareketine Bet Yatında bir kıza tecavüz . Beyazıdda İnkilip müzesinin ö. 
vet ederek saatlerce sohbet etmek- uyan Türk Ceza Kanununun 448 eden bir genç tevkif edildi nündeki duvarlar oranın manzara· 

Yeni yol talı.iaab 

Belediye Reisliği yapılacak yeni 
yollar için Daimi Encümenden 90 
bin liralık yeni bir tahsisat alınış· 
tır. 

ve Girit istilası Süveyşe varmak 
gösterecegvi aıhval ve mahallerde l h. d için bir mukaddeme sayı sa ıç e 

ten, büyük bir zevk duyuyordu. inci maddesine göre 18 sene hapse sını !bozduğundan Berediye tara • 
Bazan bu sohbetlere, musikişi- mahkumiyetine ve müebbeden Topkapı haricinde bir dutlukta 

.... s d.-.Jeler ..:ı- ış· tır· ak ediyor1--.. çalışan 20 y:ıc::lannda Süleyman fından yıktınlmıştır. Burası bir Y• 

... cu ~ uu. amme hizmetlerinden menedilme- ..,, 
yeni bestelerini padic::aha dinleti- Gürerde dün dut agvaçlarından bi- şil saha halini alacaktır. 

""'$ sine ve mahkUmiyeti nisbetinde 
,orlar .. bu fakir dervişler, (Şebin- rinin altında uz:ınmıc:: olarak duran Ortako .. y • D--iktaı yolu 

ı hacr altında bulundurulmasına ka- ~..., ~ 
tabı cihan ve Halifei devran) i e beş yaşlarındaki Zeynebe tecavüz 
elele vererek, musiki deryasının rar vermiştir. 
derinliklerine dalıvınrlar.. ve her etmiştir. O civarda bulunan ame-

.r- Otomobil kazasında --lanan ı ı d bi · · ··d h 1 tın · 

'Oaküdar • Beşiktaş yolunun m~ 
kadem f08e olarak inşası kararlq, 
tınlınıştır. Bu işe 20 bin Ura sarfo.. 

lunacak ve inşaata derhal batla " 
nacaktır. 

dalışta, 0 btpayan ummanın derin- 1 -- e er en rının mu a a e e esı 

ilklerinden, awç avuç san'at inci- 90 hk ihtiyar öldü üzerine Zeynep bu namus düfkü-
leri çıkarıyorlardı. Evvelki gün §Oför Süleyman A- nünün elinden kurtarılmıştır. 
U~cü Selim, ekseriya cuma dayın idaresinde Beyazıttan çsa'l'Cı. Süleyman dün adliyeye teelim 

,metinde dervişleri en'amlarına, -..- dı.ktan Ciluu dereai temizlenecek 
lhanlarma garkediyor .. Galip De- kapıya gelmekte olan taksinin çarp edilmiş ve sorgusu yapıl aoıı 
4eye, kıymettar hediyeler veriyor· ması neticesinde ağır surette yara- ra Sultanahmet tl'çüncü Sulh Ceza Göksu deresinin temizlettirilme. 
du. Galip Dede, m.imıet ve ıükran lanan 80 yaşındaki Hacı Halil Cer- mahkemesi kararile tevkif edilmi§- si kararlqtırılmıştır. Buraya mo. 
bislerile çırpmıyor .. padiphm ih· rahpqa hastanesine kaldırılmıştı. tir. dem bir köprü. de yapılacaktır. 

..----·· •• ,.. ........................... -ıııı ... ------ıımııı: 

.ı-:,ı: ~~~~,, 
lliiellifi: IBI' AN J>OQAN 

BMW:a.ıua: ti 

- Siz her şeyde muhalif düşü • J - Siz buralarını fena mı bulu • 
nüşlere sahipsiniz. Halbuki evde- yorsunuz? .. 
ki istirahatle, bunun arasında çok - Yooo ..• Fakat eevilecek bir 
fark vardır değil mi?. Hem görü. yer olmadığı da aşikar .. 
yarum, siz kendi arkadaşlarınız - Şehre girdiğimiz zaman akşam 
dan da daima uzak kalmak istiyor iyice olmuştu. Kendisini eve gö -
sunuz.. türdüm ve aynldım. Son olarak 

- Benimle fazla alakadar olu • bir istekte bulundu. Annemi aile. 

muşuz .. Pazar günü, saatlerce bir çağırdığını söyledi. Yanına gitti -
söğüd ağacı altında başbaşa oturup Pim zaman güler bir yüzle kar • 
konuşmuşuz .. ben onun dizi üze • şıladı. 
rine yatarak kendisine bir çok - Gel bakalım asteğmen, dedi. 
şeyler söylemişim, o da ellerile be Emrini ıbeklemek üzere sert bir 
nim saçlarunı olqayıp uzun uzun selim alıp durdum. 
anlatmış.. - Kurmay albaylıktan müteka-

İşin tuhafı bunlan gözlerile gö- id Süleyman ·beyi tanıyor musu • 
renler de varmış .. kendi kendime nuz?. 
güldüm. Fakat dedikodu mevzuu • Şuurum bircienb~ iğnelenmiş -
olmak beni korkutuyordu. Bundan ti. Teyzemin kocasını yani Beridin 
sonra mümkün olduğu kadar daha babasını soruyordu. Bu sualin bü. 
ihtiyatlı davranacağım. Zaten or • tün mahiyetini anladım ve kısaca: 
tada bir şey mevcud değil amma, - Evet! .. dedim. 
olsun .. icap ederse aşağıya bile in- O ise biraz daha gülerek sorma-
miyeceğim.. ğa Haşladı: 
.Bunları anneme söylediğim za • - Neyiniz oluyor sizin? .. 

müstahsılden ya bizzat veya milli mübalağa değildir. Esasen bu ci-
bir müessese ile anlaşarak tiftik heti çok iyi takdir etmiş olduğu 
mübayaa ve icabı lda ihraç ede • için Mister Çörçil hitabelerindE: 
bilmesi kararla~tırılmıştır. Giridi sevkulceyşi bir ric'atle ter· 

Şirketibayriye yaz tarifeıi 

Şi.rıketi Hayriyenin 3 Haziran -
dan itibaren tat·bikine başlıyaca • 
ğı yeni yaz tarifeleri tamamen ha
tırlanmıştır. Yeni tarifeye göre sa. 

hahları Köprüden Anadolu ve rıpn 
eli yakalarına kalkacak ilk posta
lar 6,15, '1, 8, 9,46 de hareket ede • 
ceklerdir. Akşamlan da Çengelköy 
hattına son postalar 22 ve 23,25 de, 
Beykoz ve Kavaklara 21,15 dedir. 

ketmiyeceğini ve sonuna kadar 
yeni tayinler müdafaa edeceğini Avam Kamara-

Ankara 31 (İkdam Muhaıbirin _ smda temin etmişti, Süveyş ve Mı

den) - Açık bulunan üçüncü sı • 
nıf adliye müfettişliklerine baı -
ınüddeiumumi muavini Suphi 
OrB, İzmir icra muavini Ahmed 

Kabakçı. Sofs a elçiliği katibliğine, 
Hariciye Vekaletinden Ziya Tepe. 
delen, Ticaret Vekileti iç ticaret 
umum müdürlüğüne Celöl Yerman 
tayin edilmişltırdir. ' 

tu. Esasen, benim için ne Süley • mektup gelecek olursa muhakkak 
man .bey ve ne de onun kızı Berid bana haber veımesini ve kendili • 
kalmamıştı. Maksadı öğrenmek i- ğinden cevap yazmamasını söyle. 
çin sordum: di.m. 
Emrinız komutanım?. O benim sözlerimden mana çı -
Masa üzerindeki kağıdlarla oya. karmağa kalkarken, sabahki vazi. 

lanarak cevap verdi: yeti anlattım. Biraz şaşırdı, fakat 
üstelik beni kızdırdı. 

- Hiç, dedi. Kendisile mektup-
laşıyorum da, sizden bahsetmesi - Sen, hiç iyi yapmadm oğlum, 
üzerine çağırıp öğrenmek istedim. diyor. Emin ol ki günün birinde 
Gidebilirsiniz. çok pişman olacaksın .. 

ıa~:r :::!t~!::~~:~c~~ b;:~: la~~~:· ::r~.~::a~~~ıf~°:ı~e
0

: 
ba .. hiç lüzwnu olmadığı halde, ğil Beriddi. Belki o yaptığına piş-

. t · b d b h tm · de man olacaktı. Çünkü derecesiz 
enış emın en en a se esın 

• kt Al k t mla sevgimi avak altına aldı. Ben, yal. 
1 mana yo u. ay omu anı .. • . k d k 

sırın vaziyeti ise Giritten de mü
himdir. Ada hareketleri devam e
derken Alman Libya kumandanı 
Rommel, Sollum'da da ufak bir 
hamle yaptı, böylece adadaki hare
ketin Sollum ile irtibatını göster
mek istedi. Alman kıskacı şimdi 
Mısır ve Süveyşi hem garpten es
ki yoldan, hem de şarktan sıkıştır
mıya teşebbüs edecektir. Kıbrıs 
adasının ayni akıbete uğraması ve 
Suriyede esasen Alman - Fransız 
işbirliğinin zemini birtakım hare
ketlere hazırlamış olması kuvvet
le muhtemeldir. Çünkü Almanya 
bu harp uzunluğunca siyasi hazır· 
Iıkları yapmaksızın. askeri hare
ketlere t:evessül etmek istemedi ve 
harbi klisik tarife uygun olan .-si
yasetin başka vasıtalarla devan:ıı 
mahiyetinde. telakki etmekten hıç 
hali kalmadı. Napolyon Bonapart 
d B .. "k Britanva ile mücadele-a uyu . 

yorsunuz galiba?.. sile tanıştırmamı istiyordu. Onun 
Gene cevap veremiyor, yalnız bu arzusunu kabul etmeje mec -

iıaffçe gülümsüyor. Biraz sonra bur oldum. 

man güldü. Ben de kendisine ted- _ Eniştem.. yani tıeyzemin 
birli davranmasını tenbih ettim. 
Cünkü sübay ailelerile görüşmek 

mecbUl'iyetinde idi. 

kt l kl b .. nız böyle bır aş sonun a su utu me up aşma a unun ne muna • . y y • • •• • 

ko. b t' 1 b'l' di" hayaloe ugrad &ım ıçın muteessır -
seeıoa-ıır. · 

ld
. dim. Fakat bunu zamanla unut • 

sinde Mısıra, o zaman kanal açıl
mamış olmasına rağmen, çok ehem 
miyet vermişti. Bu zatın ~k te~.rar 
edilen meşhur bir kanaat:ne gore: 
·Büyük işler ancak şarl ta görulc· 
bilir. İskenderin, Daranın, Roma
nın büyük ımparatorlukları hep \1ı 
sır Irak, Suriye ve Hindistan üze. 
ri~e kurulmuştur. Büyük Britanva 
İmparatorluğu da bu kil't me\ ki
leri eline geçirmiştir. Fransan n da 
ümitleri vakfle bu!'alara k d r 
uzanıvordu. Alman anın a ·n ta• 

da başka bahıslere geçiyor: Aradan iki gün geçmeden dedi. 
- Annenizin canı sıkılmıyor mu kodular başladı. Pazar günkü ge -

burada?.. zintim hakkında bir çok şeyler i • 
- Neden sıkılsın .. bilakis 0 da şittim. Bılhassa bunu sfrbay arka

benim gibi bu küçük yeri <:ek se- daşlar öyslüyorlar. 
viyor. Gfıya yakında Yıldızla evlene • 

- Na .mut 

* Bugün hava yağmurlu olduğu t. 
çin, askerleri talime çıkartmadı -
lar. Kendi bölüğüme içeride ders 
veriyordum. Bir aralık posta nefe. 

cası .. 
- Tamam, sorduğu gibi.. ben 

Süleyman beyi çok iyi tanırım as
teğmen .. İstiklal harbinde bir ara. 
da çalıştık .. demek ona bu kadar 
yakınsınıı ha .. niçin şimdiye kadar 
bana bunu bildirmediniz? .. 
İçimden güldüm. Kendimi bu 

Tekra:ı:- bölüğümün başına~ ı- y • • • 

y • • k t Bı'raz maga çalışıyorum. Fıkırlerımı an -
gım zaman neş em açmış ı. 

1 

.. . . . . . 
evvel bil:ük .bı~ zevkle de~~i~i ve. nem: soyl:ye~ek kendısını hır par 
rirken, ş·mdı bır takım duşunce • ça gucendırdım. Bunların olması • 
lere dalmıştım. nı hiç istemıyorum amma, ne yı-
Öğle istirahatine kadar vakit payım ki onlar beni mecbur edi • 

bir türlü geçmedi. Eve gelince an. j orlar. 

avvurları bes1emesi bir ne\ ı 
r hin doğurdugu zaruret gibi s 
labiltr. 
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Giritten ümit 

kalmadı 

Maliye Vekaleti
n in tebliği 

Ellerinde Glikoz nutuk söyledi G. . Al 
b l l 

Ankara, 31 (A.A.) - Mareşal Smuts l r l t ten sonra m an- kinden<:~:r;:;!!;:;•:rfada) 
u unan ar l Mayıs ~;;n(i Türkiye yaz saatı ile 1 ALMAN T'"'DLİ"I 

;; 22.20'de anavatan servisinde rad~ l T b ~ '-' 
Yarin akşama kadar ·::~an~:;;ki~'::";:;"~~;·, r:;;,tu:.a~ ar l n o T ug"" a taar- Berlin, 31 (A.A.) - Alman or. 

"da ve 7.15'de 25.53,31.32,31.25 metre-/ d~ları başkumandanlığının tebli• 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

..ıe geçen sene yapılmış olan % 50 
zam bir misli arttırılmrn ve bunla· 
rın dört lira olan r~t tezkeresi 
harçları 24 liraya çıkarılmıştır. 

vanlar, kıymetleri üzerinden % 3 
ırisbetinde ihracat vergisine tabi 
tutulmuştur. 

beyanname vermeğe r jlzerinden, saot 17'de 19.82,31.75,24. k h ld . ği: 

mecburdurlar 
2,25.53,4\96,13,93 metreler iızerinden, TUZU co mu teme ır· Girit adasınd .. Alman kıt'alan, 
'•I 23.15'de 25.53,31.25,19.66.19 60 mel- l ·ı· ec1·1m· d'" 
eler uzerinden, 2 Haziranda Turkiyc J mag u~ ı lŞ uşmanı şarka 

12 - Ecnebi memleketlerden 
Türkiyeye getirilen ithalat eşya • 
ının muamele vergileri matrahı • 
ıa, bu eşya için ödenen takas prim 
eri de ithal olunmuştur. 

Ankara, 31 (A.A.) - Maliye Vekale
tinden tebliğ edilmiıtir: 

1 - 31 Mayıs 1941 tarihinde neşrı>
lunan 4041 numaralı kanun mucibince 
şekerin istihlak vergisine kilo başına 7 
kuruş ve gilikozwı istihl.Qk vergisine de 

'.·az saati ile saat 8'de 31.55,)9.82,19.66,31 Y . I doğru takı'be devam eylemiş ve 
;!.metreler üzerinden tekrar e&Jecek azan: Emekh Kurmay • B. Kandiye civarında bulunan Al-

D - Dükkan ve mağazalarının 
gayrisafi iradı üzerinden vergi ve
ren mükelleflerin vergilerine ge · 
çen sene yapılmış olan % 25 zarr 
bir misline yani % 50 ye çıkanl • 
ınıştır. 

E - Bu zamlar 1941 mali yılı 
vergilerine de şamildir. 1 !Haziran 
1941 tariıhine kadar vergileri tebliğ 
edilmiş olan mükelleflere yeni zam 
lar ayrıca tebliğ edilmiyeceğinden 
mükelleflerin taksitlerini ödedik -
leri sırada bu zamları da ödemele
ri icap eder. 

3 - Hayvanlar vergisine yapı -
lan zamlarla birlikte koyun ve ke
çilerin vergisi -60-, tiftik keçi -
lerin -35-, Merinos koyununun 
-30-, sığırların -35--, manda -
nın -100-, deve ve domuzların 
-125-, at, eşek ve katırların ve::
gisi de onar kuruş olmuştur. 

4 - Veraset vergisine, tiyatro ve 
sinema resimlerine gümrüklerde 
kullanılan evrakın müdafaa vergi· 
sine asıl vergilerin bir misli zam 
yapılmıştır. 

13 - Kepeğin, şekerden mamul 
-naddelerin ve nebati yağların 

nemleket içinde imal edilmiş olan 
.astik ökçe, şoson, kaloş ve çizme. 
lerin, çimentonun, sun'i ipek ve 
sun'i ipek ipliğinin, çay ve kahve
nin ticaretile iştigal edenler ve bu 
maddeleri imalatında iptidai ve • 
ra tali madde olarak kullanan sı

.1ai müesseseler, maliye dairelerin 
ce yapılacak ilanı takip eden gün
den itibaren 3 gün içinde, kanunun 
neşredildiği 31 Mayıs 1941 Cumar
tesi günü sabahı ticarelihane, ma • 
7aza, ambar ve depolarında, fab -
rika ve imalathanelerinde, şube. 

acente ve komisyoncuları nezdin -
de bulunan kepek, şekerden ma • 
mu! madde ve nebati yağ, lastik 
ökçe, şoson, kaloş, çizme, çimento, 
sun'i ipek ve sun'i ipek ipliği, çay 

ile kahve mevcudlarının miktar ve 
sikletini ve bulundukları yerleri 
gösteren bir beyannameyi bağlı ol 

5 - Muayyen meb!ağı havi mu
kavelenamelerle teminat ve kefa • dukları varidat dairesine vermeğe 

5 kuruş zam yapılauştır. BİSMARK 
2 - Bu zam dolayisiyle seker fiatı 

tıiçbir ve<;hile artmıyacaktır. (Baş tarafı 1 inci ııa;yfada) 
3 - Glikozun alım ve satunı ile iştigal .. .. .. • 

edenler ve glikozun imalfitında iptidai «- Duşman buyuk bır şecaatle 
..eya tali madde olarak kullanan sınai l harbetmiştir. Görüldüğüne göre 
müesseseler kanunun neşrini takib e- Bismal'k'ın subay ve tayfaları ge-
den günün akşomına kadar 31 Mayıs ·ı · · b - d 
1941 cumartesi gününün sabahında dük ~ı erın~ atmıyacagını, ka~a an 
k3.n, mağaza, ticarethane, anbar ve de- ımdat goreceklerini son dakikaya 
>0larında, fabrika ve imalathanelerin- kadar zannetmişlerdir. Filhakika 
le, şube, acen!a ve. komisyoncuları nez kendilerine 200 tayyareden mürek
ınde bul~an- glıkoz mevcutlarının kep bir yardım kuvveti gönderil
nlktarını, sıkletini ve bLılwıduklan yer . 
eri gösteren bir beyannameyi bağlı mekte olduğu bildirilmiştir. Gemı 
·lldukları varidat dairesine venneğe ı battıktan sonra sağ kalanların kur-
ıecburdurlar. 31 Mayıs 1941 cumarie- tarılmasına devam edilmiştir. Fa -
i günü sabahı mevcut olup da beyan- . . 
~ame verildiği saata kadar satılmış 0_ kat bu sırada cıvarda denızaltıları 
',n glikozlar da beyannameye ithal o- görüldüğü haber verildiğinden İn
:unacaktır. . . giliz gemileri yerlerini değiştirmi-

Kanun eumartesı günü n~redi!rnıı; e mecbur kalnı l d 
~lup ertesi g,.u1 tatıl oldugundan beyan- Y ış ar ır. 
;ame vern1e müddeti ı Haziran 1941 Bismark hiçbir teslim işareti 
pazart.esi günü akşa:nına kadar uzamış- vermemiş ve sancağını sonuna ka
'" Bınaenaleyh alakadarlar beyanna- dar dalgalandırmıştır Topları da 
ınelerini pazartesi akşamına kadar ve- susturulunc k d · t ·1· l • 
rebilirler. ıya a ar ngı ız sa -

4 - Stok mevcutlarını kanuni miidde vatoruna mukabele etmiştir.> 
ti içinde beyanname ile bildirmiyenler - .. ~o----
ne:zdinde bulunacak glikozlar ile beyan
name harici zuhıur edecek glikozlann 
vergisi beş kat fazlasiyle alınacaktır. 

5 - 31 Mayts 1941 cumartesi günü 
sabahında glikoz mevcudu (100) kilo
dan az olanlar beyanname venneğe 
mecbur değildirler. 

İngiliz - Fransız 
gerginliği 
(Baş tarafı 1 mci sayfada) 

let mektupları, rehin sened!eri ak- mecburdurlar. 31 Mayıs 1941 Cu -
reditiflerle kredi mektuplarının martesi sabahında mevcud olup 
damga resmi binde ikiye çıkarıl - beyanname verildiği tarihe kadar 
mış, resmi dairelerden verilen mak satılmış olan mevad da beyanna -
buzlarla posta ve telgraf makbuz.. meye ithal edilecektir. J R A K 1 ile, bu bombardımanların Sfax'da 
!arının resmi 2 kuruştan 3 kuruşa A _ 31 Mayıs 1941 Cumartesi bir İtalyan ticaret ve bir İtalyan 
ibl.8.ğ edilmiş, ihale kararlarının sabahında kepek şekerden mamul (Baş tarafı 1 inci sayfada) harp gemisinin bulunmasından ve 
damga resmi bir misli arttırılmış- mad<!.e ve nebati yağ mewudları naib Şerif Şeref ve Bağdaddaki Almanya ile nerede bulunursa ara
tır. 20 liraya kadar olan posta ve yüzer kilodan, çimento mevcudu Alman ve İtalyan elçileri de, Raşid da çarpışmak azminden doğmuş 
telgraf havalenameleri 2 kuruş, di- 500 kilodan ve diğer mevaddan o. Ali ile birlikte kaçmışlardır. olduğunu söyledi. 
ğer bütün havalenameler 5 kuruş lan mevcudları da onar kilodan az Irak halkının, halen Bağdada Bu iddia, esassızdır. Enternasyo-
bankalar ve ticarethaneler arasın.. 'olanlar, gitmek üzere yolda bulunan naib nal hukuk kaidelerine göre, ,bir 
da teati olunan irsal, tahsil ve tes. ı Abdül İlah'ın davetini hararetle muharip devletin gemileri, 24 saat 
fim emirleri 5 kuruş resme tabi B - Muamele _vergisi k~nunu ." karşılıyacağı muhakkaktır. için bir bitaraf limana iltica hak-
tutulmuş, resmi dairelerden veri • ı n~n 11 ve 12 ncı maddelerı mucı- RAŞİD ALİ VE MAİYETİ kını daima haizdir. Nitekim, halen 
len kayıd ve kararların hülasa ve bınce muamele vergisinden muaf İRANDA İspanya limanlarında, Portekiz li-
suretleri memurin sicil cüzdan • bulunanlar beyanname vermek Tahran 31 (A.A) - İran gaze • manlarında ve Cenubi Amerika 
larının .,:.ı inhisar idare ve şirket. mecburiyetine tabi değildirler. teleri, Irak başvekili Raşid Ali Gay memleketleri limanlarında Alman 
lerine verilen beyannamelerle bu 14 - Tütün ve müskirat bayile- !ani ile kabinesi azasından bazısı. ve İtalyan gemileri bulunmakta
§irketler tarafından efrada verilen ri, hususi amiller, kibrit inhisar nın ve bir kaç Irak subayının İra. dır. Fakat İngiliz kuvvetleri, ne 
ruhsatnamelerin resmi % l)() arttı. şirketi acentalan ve tuz alım.satı. na gelmiş oldukları hakkında resmi Valansiyayı, ne de Buenos-Aires'i 
rılmıştır. -ı ile iştigal edenler de, maliye bir tebliği neşretmektedi~. bombardıman etmemektedir. Ra-

6 _ Memleket içinde imal edil- ·lairelerince yapılacak ilanı takip Bağdat, 31 (A.A.) - Ofi: belais'ye gelince, armatörler ve !i-
miş olan lastik ökçe, şoson, kaloş eden günden itibaren 3 gün içinde Saat 18 den itibaren mer'iyete careti bahriye mensupları bu ge· 
ve çizmeler kilo başına 15 kuruş 31 Mayıs 1941 Cumartesi günü sa- giren bir mütareke imzalanmıştır. minin Fransız ziraatinde kullanıla
istihlak vergisine tabi tutulmuş • bahı ellerinde mevcud tütün, siga- MÜTAREKE NASIL İSTENDİ? cak fosfat hamulesi ile yüklü ol-
tur. Gerek memleket içinde ya • ra ve içkilerle kibrit ve çakmak Kahire, 31 (A.A.) - Mütareke duğunu bilmektedir. 
pılan gerek hariçten ithal olunan taşlarının ve tuzların etiket fiyat. için müzakerelere, dün, Bağdat ci- Acaba ne için, İngiliz filosu ve 
çimentolara ton başına iki lira is j lanna göre nevilerini, miktarını, varındaki Irak asi kuvvetlerinin İngiliz hava kuvvetleri, yalnız 
tiJılak vergisi vaz'edilmiş, sun'i i • sikletlni ve bulundukları yerleri kumandanı subayın beyaz bayrak· Fransaya karşı, Fransız limanları
pek ipliğinin istihlak vergisi kilo gösteren bir beyannameyi ruhsat la İngiliz umum! karargiihına gel- na ve gemilerine karşı bu tarzda 
başına -150- kuruştan -,260- tezkeresi aldıkları inhisarlar idare mesındenberi başlamıştır. Bu, Bağ• hareket ediyor? 
kuruşa çıkarılmıştır. Kaıhvenin is- sine vermeğe ve yeni kanunla ya. dat belediye reisinin İngiliz Büyük Bu, ehemmiyetinin tebarüz etti
tihlak vergisine kilo başına 25 ve pılan zamları ödemeğe mecbur - Elçisi nezdinde yaptığı teşebbüsü rilınesi icap eden hır siyasi hattı 
çayın istihlak vergisine -40- ku. durlar. 31 Mayıs 1941 sabahında takip _etmiştir. Ba.ğdad _belediye harekettir. Bunun içindir ki, beya. 
ruş zam yapılmıştır. vcud olup da beyanname veril- reısı, asılere, .fogıliz askerı kuman- natıına şeraitin icap ettirdiği ge-

7 - Zeytin, susam, ayçiceği, ke- diği tarihe kadar satılmış olan me. danl_arı ile rı:uzt' a,kerelere başlamayı nişliği vermek üzere sizleri buraya 
ten tohumu, pamuk, vcsair nebati vad da beyannameye dercoluna • tavsıye etmış ır. 00 lamayı lüzumlu gördüm., 
maddelerden çıkarılan yağlar, fon caktır. Kahire, 31 (A.A) - Irak asileri- p ___,._ 
dan, şekerleme, bonbon, karemela, 31 Mayıs 1941 Cumartesi sabahı nihayet bulmasını ve mütareke1ıin 
marmelat, reçel, lokum, akide şe - tuz mevcudu -250- kilodan az Kahirede teyit edilmektedir. Asi
keri ve emsali şekerden imal edi • olanlar beyanname vermek mec - ler, Irakta her yerde çarpışmaların 
len maddeler ile kepeğin muame- buriyetine tabi değildirler. nihayet . ~ulmasını . ~~tare~enin 
le vergisi muafiyeti kaldırılmış ve 15 St k dl , • resmen ilan edılmesını ıstemışler-

.. - .. o. mevcu arını ıı:_ anu_nı dir. 
lbu maddeleri imal eden sınai mü-

muddetı ıçınde beyanname ile bıl- R .d Alin" f' ·· t kı 
esseseler ile muamele vergisi ka • d' . 1 di d 1 1 aşı ın ırarını mu ea p, 

ırmıyen er nez n e bu unacak d" k" ilik b' k •t · d 
nununun ikinci maddesinde yazılı mevad ile beyanname harici zuhur . ort :ş . ~ oıı:ı ~nın yar ımı 

Şarki akdenizde 
(Ba' torafı 1 ind ••Yf•d•) 

risi bir hür Fransız pilotu tarafın 

dan olmak üzere, iki Heinkell • 111 
denize düşüıiilrnü•tür. Çok büyük 
miktarda başka düşman tayyare • 

Haftanın en mühim askeri hare
ı<etleri şarki Akdenizde ve Orta • 
;arkta cereyan etmektedir. Bunla
rı Girid, Irak ve Libya cepheleri 
üzerinde hüliiEa edebiliriz: 
GİRİD ADASINDA: 
İngiliz deniz kuvvetleri Alınan.. 

!arın ihraç hareketlerine mani ol
duğundan vazifesini tamamüe yap 
mış sayılabilir. Fakat karadaki mü 
dafiler Alman paraşüt kıt'alarır 

mağlup edemediler. Bunlar Mel' 
me, Hanya, Resmo ve Kandiye t' 

varlarında tutunmağa ve adanı 
garp bölgesine kuvvetle yerleşm• 
ğe muvaffak oldular. İnen kıt'ala 
bidayette seri taarruzlarla imh. 
ve esir edilselerdi, Almanların a 
dayı istila teşebbüsü suya düşe -
cekti. Almanlar Melame ve Han 
vada tutunduktan sonra takviy< 
kuvvetleri aldılar. Ve mukabil ta
arruza geçtiler. Hava muharebes 

Buraya kadar yazdıklarımız ni· 
h~yet muharebelerin derli toplu 
bır tekrarından ibarettir. Asıl me
sele bundan sonra iki tarafın yapa
cakları hareketleri doğru bir şe
kilde tahmindir. Kanaatimize göre 
Almanların evvela Tobruk kalesi
ne tekrar hücum etmeleri muhte
meldir: zıra Girit adasını ikmal ve 
muvasala üssü olarak kullanmak 

man paraşüt.çilleri ile birleşmiştir. 
Şarktan ilerliyen İtalyan kıt'aları 
ile birleşme, yaln.ı.ı bir zaman me
selesidir. 

Dün, Alman savaş tayyareleri te
şekkülleri, bir kere daha, düşman 
kıtaatı tahaşşütlerini ve ric'at yol· 
larını bombardıman etmişlerdir. 
Cenup sahilinde, İngiliz k:t'alarınıo 

"çin Tobruk limanı Almanlara çok geri kalan kısımlarının kaçmıya 
• a_~ımdır. ~u maksatla kalenin bir 1 t~şebbüs e:~ikl~ri li:.nanlara karşı, 

ucuma ugraması variddir. Zaten bılhassa muessır hucumlar yapıl
lmanların Cehennem geçidini el- mıştır. 

e edecek kadar ilerlemeleri ve Girit adasının cenubunda, Al· 
eni hatlarda kuvvetle yerleşme- man savaş tayyareleri bir İng !iz 
ri Tobruk kalesine hücum için deniz kuvvet!.·ri teşekkülüne hü· 

nüsait vaziyet hazırlamaktır. Ck-
"n müddet zarfında kaleye taar- cum etmişler ve bir deströyeri 0 

uı için ağır malzeme gefadikleri derece ciddi hasara uğratm.şlardır 
,·e haz:rlandıkları da kabul edile- ki bu geıninin kaybolduğuna hük-
bilir. molunabilir. 

Bundan başka Almanların Suri- Gavdos adasına iltica etmi< olan görmiyen müdafiler, Alman tayya h ' 
relerinin şiddetli bombardımanları ,-eye ava ku':"'etleri göndermiye i İngiliz teşekküllerine hücum ed.l· 
altında müdafaa muharebeleri de devam etmelerı muhtemeldır; Kıh- miş ve bir işaret istasyonu tahrip 
yapamadılar, Suda körfezinin şar- rıs adasına karşı da bir teşebbüste ed'l . t" 

bulunmaları varit olabilir. Fakat ı mış ır. 
kındaki mevzilere çekildiler. Bu 
vaziyet karşısında Alman takibi bunun çok güç olduğu aşikardır. Londra, 31 (A.A.) - İngiliz Har, 
başladı; bundan sonra İngiliz mu- İngilizler Girit harbinden aldıkları biye Nezareti, Girit başkumandanı 
kavemeti uzun süremezdi. Adaya yeni derslerle Kıbrısı daha iyi mü- General Freyberg hakkındaki Al· 
· l dafaa edeceklerdir. ı Italyan kıt'a arı da çıkarıldı. man haberleri ile alakadar olarak 
Adanın müdafaası, donanmanın . . H~l~sa: Tobruk ka~esi üzerine neşrettiği tebliğde şöyle deınekte

vazifesine devam etmesine ve ga::p bır ıstifham koymak lazımdır. Al- d' . 
bölgesindeki muharebelerin kaza- manlar kaleyi elde etmiye muvaf- ır. 
nılmasına bağlı idi. Halbuki Suda fak olurlarsa ondan sonra Malta l General Freyberg'in sağ ve salim 
körfezi Almanların eline geçtiğin- kalesini de zaptetmiye çalışacak- olduğ~ ve kıfaları ile b:rlikte bu
den İngiliz donanması bu üssü · lard r. lundugunu bildirmekle memnunuz. 

kaybetmiştir; vazifesine devam et. 
se de eskisi kadar müessir olamı
yacaktır. Adanın garp bölgesinde. 
ki Alman kuvvetleri iyice takviye 
edilmiş olduğundan artık adayı 
istiladan kurtarmak bahis mevzuu 
olamaz. 

Bu işde, Alınan hava kuvvetle -
rile paraşüt kıt'alarının mehareti, 

r s~ı;::A;i;nN~sıı öldürüldü? ) 
~-----------Yuan:M. Sami Karayel-"" 

Bulgaristan tamamile ve Sırbistan kısmen 
bize tabi birer vilayet idin. 

müdafilerin bu yeni muharebe şek Bohernya da ayni sazı çalıyor • dar mşe'um bir ziya idi. Ali paşa 
linde acemilikleri, hazırlık, kuvvet du. Llybah'da İlliryalılra da, Ka • yarı kuvvetini kaybetmişti. 
nisbeti büyük rol oynamıştır. Eğer rinbol, İtsirya, Dalmaçya da dahil Fuad paşa, Ali paşa gibi müte
adada daha iyi talim ve terbiye olduğu halde bir Isklaven krallığı deyyin, mütteki değildi. İtikada • 
görmüş ve daha çok kuvvet bulun t b't 1 dd d d' Fikr" t bb"' teşkil etmek fikrini ileri sürmüş - ı a ı a e er ı. ı eşe u-
durulsaydı, Alınanlar bu neticeyi !erdi. Ruslar, tarafından etrafa se malik idi. 
alamazlardı. Fuad paşanın vefatır.dan sonra G · · d Almanl serpilmiş olan bu nevi tahrikattan 

ırıt a ası arın eline ge- Hüseyin Avni paşanın seraskerli • 
çeceğine göre İngiliz deniz cephesi Avu•turya imçaratorluğu bizar ğe, Şirvanizade Rüştü paşanın ha
artık Kıbrıs - Tocuk hattı arasın- idi. 
dadır. Almanlar Girit adasını Lib- Ruslar, büyük l:ıir Slav impara- zin~i hass~ nezare~i inzimamil~ Ha 
ya cephesi için bir ikmal ve mu- torluğu vücude getirnıeğe çalışı - ı vesıle y~nı teşkı'. olutıan dahıl:ye 
vasala üssü olarak kullanabilirler. yorlar, Osmanlı memalikinr de nezaretıne, . t:yın olıinmuşlardı. 
Fakat Suriye ve Mısıra taarruz de Balkanlar dahil olduğu ~alde (H. 12~2 ) Mıdha_t paş~ da Bağda • 
için Giridin harekat üssü olması sahip olarak Akdeniz ve Boğazla. daMvadhlı t,ayın edi!mıştı. 

. . to ı a. PR<anın Bağdada gelme-
varit olamaz. Almanların hava kuv ra irrrek muazzam bır ımpara r. . . .. . • 

1 k ak . f 1 dı sıle beraber yem usul uzere vıla • 
vetleri Suriye ve Mıs.rdan 600 ki- lu.< urm ıs ıyor ar · yet idaresini tesise başlaması bir 
lometre uzaktadır. Su biyada Karayorgoviç ve Ob- oldu. 

IRAKTA: renoviç hanedanları mücadelesi * 
Giritte Alınan taarruzları inki· ı bu esnada had bir şekil almıştı. Bu sıralarda Fransa impara'.ori-

şaf ederken Irakta İngiliz ileri ha- ~aııslavizmin reisi hu esnada 1s çesi Öjeni Süveyş kanalının açıl • 
reketi vüs'at kazandı. Basradan bnuulda bulunuyordu. Rusy~ se • ması dolayısile İstanbula Sultan A 
şimale yürüyen kuvvetler Ur şeh- firi General İgnatief Slav ittihadı- zize misafir geldi. 
rini işgal etıiler. Felluce'den Bağ- nın en kurnaz, en ehliyetli reisi i. İmparatoriçe Öjeni Sultan Azi -
dada yürüyen kuvvetler hükumet dı. zi çok beğenmişti. İadei ziyaret 
merkezinin kapısına dayanmış bu- (H. 1285) de im ittihad, serger • etti. Avusturya impara,0 ru da ia. 
lunuyorlar. Hükı'.l.met reisi Raşid 1 del<>rinden İgnatief olduğu halde dei ziyarette bulundu. 

toptancı ticarethane ve müteahhit- edecek mevaddın vergileri beş kat ıl~ Bagdadın ı~aresını de~uhte ~t~ 
ler filyal, şube ve satış mağazala- f 1 ·ı 1 kt mış olan Bagdat beledıye relSl, 
rı muamele vergisine tabi tutul • az ası e a ınaca ır. milletin, mütareke şartları taayyün 
muştur. Tahin helvasının muame· 16 - Yeniden muamele vergi • eder etmez, naip A'bdül'iliih'ın 
le vergisi muafiyeti bakidir. sine tabi tutulan şekerden mamul Bağdada girmesini ve clraka yeni

maddeler ile ,-ag-ıarı ve .her türlü den sulh ve "s\"kl'lı" · getı"rmek u·· 8 - Kibritlerden alınan on para ' ı ı a nı • 

Ali ve genelkurmay başkanı kaç-1 Rıısyaya güveniyordu. Hatta Ef • İşte bu esnalarda ki Ali paşa Hi
tıklarından Bağdatta müdafaa için !iikte !bulunan Bulgar komitesi dok divi Mısır İsmail paşanın israfa! 
esaslı bir hazırlık olmadığı anlaşı- san k, dar şaki yollıyarak Tuna vi- ve imtiyazatının haricindeki deb. 

!eri de ağır hasara uğratılmıştır. lıyor. Bu itibarla Irakta İngilizler \ayetinin asayişini bozmuştu. debe ve ihtişamını nazarı dikka • 
Düşman, derhal kaçmak hareketi. şimdiden muvaffak olmuş sayılabi- Bunun üzerıne Midhat paşa, Tu- te alarak fermanların ahkamına 
ne teşebbüs etmis ve mümkün bü lirler. Hatta İngilizlerin Giridi ter- naya gönderildi. Bu esnalarda Ro göre hareket edilmesini amir bir 
tün sür'ntile iislerine doğru çekil- ketmeden önce Bağdada girmeleri many~da da'hi 'bazı hareketler gö. emirle Server efendiyi Mısıra yol. 

muhtemeldir. irl.gilizler, Suriye- ründli. Harekatı Ruslar idare etli- !adı. 
itriyat ve tuvalet maddelerini sı • zere mesrutı" bı'r hu""kuın' et kurma müdafaa vergisi otuz paraya çıka- • · • 
nai müesseselerden mübayaa eden sını ı"stedig-ın· ı· bı"ldı'rmı'şti'r 

rılmış, tütün, sigara ve içkilerden · 
!er veya bunlara imalat yaptıran- Kahire 31 (AA) ög-renı'ldı" 

alınan müdafaa vergileri arttın! • ' · · - -
lar 1 İkincikanun 1941 tariılıinden ğine göre, Raşid Alinin Irana fira-

mış, tuza kilo ·başına bir kuruş mü 31 M 1941 t "h' k d ·· "t k '-. . ayıs arı ıne a ar mu- rını mu ea ıp, ... ir miktar Alman dafaa vergısı vaz'olunmuştur. . , . 
9 M kt k t talı bayaaları veya ımalat!arı 30 bın tayyaresi Iraktan geri çekilmiştır. 

- e up ve ar pos ara, 1. · . 1 . . .. . ! ırayı geçrruş ıse toptancı sayı a • 
kıymetsız tıcaret eşyası orneklerı- ki d 1 H · 1941 t ·h· .. . .. ca arın an azıran arı ın 
ne, adlı teblıgata, telgraflara ve d ·ı·b 30 .. f d b • 

1 bed !,_ . . I en ı ı aren gun zar ın a, ag. 
te efon abone e n:rınc, şehırler 1 ld ki · d t d · l · · 
ve milletler arası konuşmalarına ı o u arı varı a .aıre erme ışe 

"daf · · k lm t başlama beyannamesı vermek, def 
mu aa vergısı onu uş ur. . . 'k · k 3 

10 S h 'b" · b' , t d • terlerını tasdı ettırme 1 Mayıs - a ı ının tzza~ o ur ugu ı 

meskenlerin bina ver-gilerine bina 1941 sabahı mevcud stoklarının 
vergisinin altıda biri ve diğer bü • envanterini tanzim ederek defter
tün binaların vergilerine de bina !erine geçirmek mecburiyetinde -
vergisinın üçte biri nisbetinde mü dirler. 

dafaa vergisi vaz'edilmiştir.. Yukarıda zikredilen mevaddı i • 
l'l - Türkiyeden ecnebi mem • 

lekdlere ihraç olunan eşya ve hay 

İTİZAR 
Münderecatımızın çokluğundan 

Kec i Gözlü Adam romanımızı der
cedemedik. Okuyucularımızdan ö
zür dileriz. 

mal eden sınai müesseseler ile 'bu 
müesseselerı1 imalat yaptıran top.. 
tancıların filyal, şube ve satış ma
ğazaları da 31 Mayıs 1941 tari • 
hinde mükellefiyete girmiş ol. 
duklarından onların da yukarıki 
mecburiyetleri yerine ııetirmeleri 
icap eder, 

Suriye ne olacak 
(Baı tarafı 1 iuci sayfada) 

Londra, 31 (A.A.) - Müstakil Fran
rız ajansının Kudüs muhabirinin bil
dirdiğine göre, Suriycye sızan Almanlar 
meınleketin kontrolünü sistematik bir 
ı::;ıırette tanzim etmektedirler. 

Kontrol bilhassa Halep mıntakasınd~ 
~ 1 ikftrdır. Almanlar, halkın sempatile
r;ni kazanmak için yiyecek: ve bir mik
Lar benzin salmaktadLr. 

Son günlerde Suriye hududunu geç
nıiş ve Filistine gelmiş olan yüksel 
rütbeli bir sub:Jyın ifadesine göre, Hür 
Fransızlar adına General Catrbuks'nur: 
Suriye ordusuna yaptığı hitabı muhtev 
oeyannameler büyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştır Bu bryannamclerdcn eld 
edememiş olan kimseler bir kopya~ıı· 
bulabilmek ic;in :lO franga kadar para 
vermeie hazır bulwınıa.ktadırlar. 

miştir. Bir çok düşman tayyare • Bağdat arasında harp malzemesi ) ordu. Romanya o vakit emrimiz· İsmail paşa,, Adeta müstakil bir 
sinin üssüne dönmediği pek muh- nakline yarıyan yolu da kesmişler- de müstakil bir prenslik idi. padişah gföi hareket ediyordu. A-
temeldir. dir. Bu suretle Bağdadın yalnız Bulgaristan tamamile ve Sır • li paşa, emrinde hülasaten şöyle 

29/30 Mayıs gecesi, ağır bombar. İran hududuna müteveccih şark bist3 n kısmen bize tabi hirer vi • diyordu: 
dıman tayyarelerimiz, Skarpanto ephesi açık kalmı~tır. !ayet idi. İhtiyaç olmadıkça yeniden ver • 
tayyare meydanına hücum etmiş - LİBYA CEPHESINDE: Midhat paşanın Tuna viJ.ayeti gi tamı, sebebi Babıali)oe bildiril-
'er ye bir miktar yangın c.ıknrmış. Alman kıt'alarının taarruzu Sol- ed'kç A d · ı·kr ak Nis sehrini de ihtiva ederek vü • m ı e vrupa an ıs ı az • 
!ardır. !umun 3 kilometre şarkında dur- • d" . r d cude getirilmiş bir vilayetti. ını meney ıyor u. 

Ayni gece. Rodosda, A\evia tay- muştur. Fakat Cehennem geçidı Hidivi Mısırın tahdidi harekat 
are meydanı da homl:>aı·dıman e. neni!en Helayfa mevkii Almanla- Romanya prensliği Bulgar fe- ve israfatına bedel Sultan Aziz A

fümiştir. Fakat tatsil5.Uı neticeler rın eline geçti. Tobruk kalesi etra- sa~ hareketlerini el altından idare li paşaya yirmi bin lira iıhsan ver. 
müsahrde oluramamıştır. fında bir hareket olmamıştır. edıyordu. Prens bu sıralarda yet • di. 

.-ma:cıı!!l!l':a::=ın:3•a:••••••••••••••-'\ rr.iş sekiz. bin_ kişi_lik . _ord~s~~un 
1 

Ertesi sem! (H. l2SS) tanzimi u· • d yuz y~tmış drt b: ~'?ıy::aıblaıı:ı_- sulü muhakim meselesi çıktı. Rus 
Bugün I p E K sinemasın a na d:ıL\·~bec 1

: ~~-· ~Y' .v;.~~· !ar vine müdahalede bulunmuş. 
_ Babıa ı ı u şe .. us ~nyllı~ ı ~ !ardı. Düveli muazzama ile cere
Alı paşa 'bu l~Jehbus a e ıne yan eden uzun müzakerelerden 2 film birden 

1- 3 Ahbap Çavuşlar sirkte 
(Türkçe Sözlü) 

2-Mösgö Moto Canavar Adam 
Bugün 11 de tenzilatlı matine 

mnayaya teblıgatta bulundu. Fa • sonra mez'-'- uhaki' · .. t · ı... • .. wc :m m rıyaset • 
kat, pren~ ırnu eazzımane ,.,ır ce • !erile nısıf azasının ahalii mahal • 
vap verdı. liyeden ve nısfı diğerinin ecnebi • 

Fuad .p~a. işte bu sıralarda !erden tayin ve nas'bı tekarrür et
Fransada Nis'de vefat etti. Fuad ti. Fırsatı d~tüloçe ve tanzimatı 
paşa, rnühm bir şahsiyetti. Görüş. lıayriye ve ısla.hat vesilesile ecne. 
!erinde kuvvetli idi. bi müdahalesi hergün devlet için· 

1 Fuad paşanın vefatı Devleti A· de bir devlet kuruyordu. 
t:•--====~oı;::;w:;ı:ı;::ı:;:;;;ı;;ım-:ıımım-mııc-•-m••I liye için bir iki vilayet kaybı ka. (Daha var) 
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HADiSELER V E.. --, 
CBAŞMUHARRiRLER J 

Süveyş kilidi 
(Bat tarafı 2 nci sayfada) 

Fakat şu cihet muhakkaktır kl 
Mısır ve Süveyş Büyük Britanya 
İmparatorluğu için ne kadar hayati 
ehemmiyeti haiz olursa olsun, bu
ralardaki bir Alınan zaferi İngilte
reyi harp harici yapamaz. Can ala· 
cak noktalar ehemmiyet sırasil< 
ikidir : Atlantik ve bizzat Büyük 
Britanya adaları. Allantik müca
delesi adaları zahire ve sil8hsız bı
rakabilir, asıl adanın istilası ise 
İmparatorluğu dimağında felce uğ
ratır, 

.Son Telgraf•da Etem İzzet 
Benice •Almanların son kozU> 
başlıklı makalesinde diyor ki: 

BUJl8 mukabil İagilttte ıle Ak
denizıleki hakimiyetini sürdür
mek, Afrika ve Orta Şarktaki va
ziyetini canniyet altında bulımdur
mak azim ve kararındadır. Şimdi
ki halde ve ıörünürde vaziyet, İn
ıriliz müdafaasının sonbaharı müş
külatla olsa dahi; muvaffakiyetle 
atlatacajı ve kış deHesine Akde
n iz, Orta ve Yakın Şark muhare
belerini kuanmış olarak gireceği 
ümidini kuvvetlendirmektedir, 
Kış devresi başladıktan soma 

iııe; hareket ve taarrıız kabiliye
tinin lamamile İngilte-reye g-eçe
ceğine fÜpbe yoktur. Çilnkü, bu 
devrede İngiliz ve Amerikan sa
nayii lıu barbin, bilhassa lıelkemi
ği olan tayyare ve motörlü vasıta 
imalinde tam manasile verimini 
vermeğe başlıyacak, hatta Alman
yanın bütiln Avrupa ağır saııa
yiini kendi hesabına çalıştırmasına 
rağmen; İngiliz - Amerikan veri
mi gerek madde, gerek kalite ba
kımından ilstilnlüğe geçecektir. 
İngllterenin bu vaziyete eri"'" 

bilmesi için de pmdiki harp mev
zilerinae her ne pahasına olursa 
olsun; tutıınması şarttır. Alman
yanın kışa kadar pliinmı tahakkuk 
ettirememesi takdirinde teslimi 
silaha yanapnayıp gele.:ek yıllar 
zarfında harbe devam edebilmek 
hususunda kendi mukavemetini 
arttırmak için Asyaya doğru da
ha lıazı maceralara teşebbüs edip 
ehMmeai ise, yine herhalde Ak
denizde ve Orta Şarkta alacağı 
neticeye ve belirecek alametlerin 
kendisine ilham edeceği vaziyellere 
bağlı olacaktır. 

Yalnız bu anda muhakkak olan 
birşey varsa; o da Almanyanın 
son kozunıı oynadığı ve ölüsünü 
yere serdiği Avrupa kıt'asının nişi 
üzerinde binbir müşkül ve tehlike 
ile çevrildiğidir. 

Binaenaleyh Mısır ve Süvey~ 
İngiltere için hassas nokta! ardan 
üçüneüsüdür. 

H üoeyin Sükrü BABAN 

Sondan evvelki 
adım 

tBaıt tarafı 1 inei sayfada) 
te fıazırlamnalı: zarureti karşısın· 
dadır. Geçen sonbahardanberi teş
kil edilmekte olan bir buçuk mil
yonluk kara ordusu, henüz, me
dern harbin icap ettirdiği gibi, 
battan aşağı motörlü ve zırhlı bir 
kuvvet halinde teşldlitnu, talim ve 
terbiyesini bitirmemiştir; donan
manın, bir kısım yeni birlikleri 
henüz hizmete girmemiştir; hava , 
kuvvetleri, henüz kahir bir kudret 

' almamıştır; harp sanayii, henüz 
tam verimle hem Amerikanın, hem 
İngiltere ile müttefiklerinin bil
tiln ihtiyaçlarını karşılıyacalı: ka
dar çalışmıya ba~amamıştır. Bir 
spor tabirile Amerika, henilz for-

• munda değildir; bu forma girdiği 
zaman, İngilterenin yalnız başına 
muvaffak olamıyacağı anlaşılınca, 
muhakkak, sililıa sarılacaktır. 

Bu silaha sarılış da elbette du
rup dıırnrken bir tecavüzi harp 
şeklinde olmıyacak, Almanyayı 

mütecaviz vaziyetine sokmak _.iize
re, icap eden tedbirler alınacak
tır. Mesela, o zaman Amerika harp 
gemileri, İngiltereye giden kafile

=-----=-----~-.--------""'"==~-=====-• )ere refakat edecek, AJman de
islanb.ı -.. 4 lin<il HulıW. Hikbn- nizaltı gemilerinin, korsan kruva
liiinden: zörlerlnin, tayyarelerinin bıı harp 
Kostantın Papayanl tarafından İstan- gemilerile çarpışması bfr tecavüz 

bul Balıkpazarında Şekerci Hristo E-
milyadis aleyhine acılan alacak davası- telllii edilerek harp ıebebi add~ 
nın yapılan muhakemesi sonunda 491 il lunacaktır. 
ra 2 kuruş bakiyeyi matlübun Hristo
dan dava arzuhahnin koıydiyesi tarihi 
olan l/Temmuz/1939 tarihinden itiba
ren %5 kanuni faizile birlikte tahsil 
edllmeııine ve takdir ed;len 25 Ura a
vukatblt llcreliDJn müddeialeyhe ıa~ 
line ve 2635 kuruş mnsarifi muhakeme
nin müddeialeyhe aidiyetine dair olup 

B.11%Veltin nutku ve devblide 
ah val , rejminin ilim, Amerika
nm, harbe dofru, son adımdan ev
nDd aclımı u attıiuu eöstermek
tedlr. 

Abidin DA VER 
mahkemece ittihaz olunan 13/12/940 ,._,..,..,._.,,_,,,,,,,,,,,,,,,.,..,_....,=====..,,....,,. 
tarihli ilirnı.n bir sureti mtlddeia.Jeybe 
gönderilmiş ise de mumaileyhin iki se~ 
ne evvel Yunanistana gitmiş olduğun
dan bilbahis ve bilA tebliğ iade edilmit 
ve müracaat eden müddei vekilj tara- 1 

tından bersabık ilılm surelininde il3nen 
tebliği ta1ebediJmiş ve mahkemece de 
bu istek _şayanı kabul görülmüş olmakla 
mumaileyh Hristo Emilyanidis bir ay 
zarfında mahkemeye müracaat etmedi
ği veya bir vekil göndermediği takdir
de hakkındaki hüküm kesbi kat'iyet e-
deceği ilan olunur. (5358) 

Yeni N•trlrat 

ihtiras Yakıyor 
M. Süleyman Çelebi tarafından en 

son ne$redilen İhtiras yakıyor adlı ese
rinde içtimai hayatin her sa!hasını bu
lacaksınız. Karilerimize bu enteresan 
eseri tavsiye ederiz. 

Balurtıöy SDllı Hı*uk llik!nılitlnden: 
940/63 

Yeşilköyde Şevketlye mnhallesinde 
Şevketiye Bulvar sok<J.gında 42 numa
ralı evde mukın1 iken ölen Mısak kızı 
ı\gavninin terekesine mahkemenlizcc 
\'aıiyet olunarak tahrir edilen hane eş
yaJı 11 /6/ 941 çarşamba günü saat 141 
den itibaren aleni müzayede He satıla
cağından taliplerin mahallinde memu
runa müracaaUarı ilAu olunııra !5357) 

Is tan bul 

Seınti ve ~Iühallesi Cadde ve Sokağı 

Feııer 

• • 
llen:aıı 

Tabla Minare Olah Ki!Uıes! 
• • 
• • 

İbrahim papiatilı: Nasuhiye 

------1'9 llo7oth 4 IDetl 8allı 8""'* Bl-
kiıBl~: M l/%3Z 

Mahkemece vaziyet edilen gaip 
Perlklt uhdesinde bulunan Beyoğ
lu Kemerhatun maballes:i Çatılt
kaş sokak 16 numaralı hane enka
zı açık arttırma suretne mahke
memiz tarafından 5/6/941 tarihi
ne mtisadit perşembe günü saat 
14 de satdacakhr. Enkazın kıyme
ti 800 Ura olup müzayedeye işti
rak etmek isteyenler yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi ya
tırmak lAzımdır. İsteklilerin yu
kanda gösterilen gün ve saatte 
mahallinde hazır olmaları ve en
kaz ihale E'dildiği tarihte müşte
ri!iinin enkazı kaldırması şart ol-
duğu ilftn olunur. (5360) 

DOKTOR----· 
Feyzi Ahmet Onaran 

CiLDİYE VE ZÜHREVİYE 
MÜTEHASSISI 

(Babı3.li) Ankara caddesi Cağal
oglu Yokuşu Köşe başında No. 43 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direlttörü: Cevdet Karabilıı;in 
Basıldıiı yer: •Son Teleraf• 

Na.su 

le - l 
16 - 2 
16 - 3 

Jlfatbauı 

Cinsi 

DükkAn 
• 
• 

Li, K. 

3 
3 
2 

00 

ballı içinde 11 Baraka 8 

• c • 13 • 1 60 

• • • 17 • 1 50 
c c c 20 c 2 60 

Çarşı'da Ali paıa hanı Orta Katta 5 Oda ı 50 
• • üst • 26 • ı 50 
Yukarıda yazılı mahaller 942 - senesı Mayıs nihayeti.ne kadar pazarlıklr 

kiraya verileceğintlen isteklilerin 6/Haıiran/941 Cuma günü saat on beş'e ka 
dar Çenberlitaı'da İstanbul Vakıflar Baımüdiltlüğünde Vakıf akarlar Kele-
tntıı. 51ircaatıarL (4231) • 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Muhammen 

Kıymeti 

L. K 

Muvakkat 
teminatı 
L. K. 

Semti Mahallesi Sokatı Numarası Cinsi 

1,832 95 137 47 Kartal Kartal yukarı ka-oğlu ayazmaJı 296 6433 metre mürabba. arazi içınde 
X __l zeytin, badem ve saire meyva 

ağaçları ve kuyu dört odalı k<lr
gır binası olan mahal. 

l\ıbrnfa ofus ve ımtvkii ynıiı ıa;rı:ünenlı:ttlün mü~ açık arttırması 10 gün uzatılmı.ştır, İhalesi 7 /6/ 941 
Cum-~ - I8 .ıa.:ıu:.. iahıJM!etia ~ mildilrlüi< akaca1 ita lemine muracaatları. {4179) 

I K D AJ\.l 

lstanbul Defterdarhğından : 
1- Fevkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve resımlere zam icrasına 

dair olan 3828 sayılı ve 17/5/94-0 tarihli kanuna ek kanun 31/5/1941 
tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla aşağıda 3 numaralı bendin A, B, C fıkralarında 
yazılı maddeler Muamele Vergisine ve E fıkrasındaki maddeler İs
tihlak Vergisıne tabi tutulmuş ve F, G, H fıkralarındaki maddele
rin İstihlak Vergileri de arttırılmıştır. Bu maddelerin: 

A) Alım ve satınu ile iştigal edenler 
B) Bu maddeleri imalatında iptidai veya tali madde <l'larak kulla

nan sınai müesseseler. 
Bu maddelerden kanun neşredHdiği günün yani 31/5/1941 cumar

tesi gününün sabahında ticarethane, mağaza, fabrika, imalathane, an
bar ve depolarında şube, acente ve kıOmisyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerde bulunan stoklarının cinsini, miktarını, sıkletini ve bulun
dukları yerleri bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç 
gün zarfında bir beyanname He Galata Balıkpazarında Muamele ve 
tstihliik Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğine, Beykoz, Sarıyer, Ba
kırköy ve Adalar kazalarındaki mükellefler de bu kazalar Malmüdür
lüklerine bildirmiye mecburdurlar. (Bunlardan sınai müesseseler 
kanunun neşri tarihinde imali tekemmül etmemiş halde bulunan 
mevaddı beyannamelerine iptidai madde halindeki miktar ve sıklet
lerine göre dercedeceklerdir.) 

S - Beyanname ile bildirilecek maddeler aşağıda gösterilmiştir: 
A) Kepek 
B) Yerli ;nebati mahsullerin tasir ve tasfiyesinden istihsal olunan 

yağlar (Zeytinyağı, susam yağı, ayçiçeği yağı, rapisa, keten, bezir ve 
saire yağları gibi) 

C) Şekerden memleket içinde imal olunan maddeler (Lokum, akide 
ıekeri, bonbon, karemela, reçel, marmelat, fondan, jile şekeri, şeker
leme, şurup ve emsali, terkibinde % 50 den fazla şekeri muhtevı 
olup şimdiye kadar Muamele vergisinden muaf bulunan maddeler) 
(Tahin helvası beyanname ile ihbar ınecburiyetine tabi değildir.) 

D) Lastik çizme, şoson, kaloş, ökçe 
E) Gümrük ithalat tarifesinin 469/A, B pozisyonlarına giren her 

nevi çimento 
F) Gümrük ithalat tarifesinin 129/B, 132/B pozisyonlarına giren 

sun'i ipek ve sun'i ipek ipliği 
G) Her nevi kahve (gümrük tarife numarası 208) 
H) Her nevi çay (gümrük tarife numarası 213) 
4 - Yukarıda 2 numaralı bentte yazılı şahıs ve müesseselerden ka

nunun neşri gününün sabahında kepek, yağ, şeker mevcudu yüzer ki
lodan, ffistik ökçe, şoson, kaloş, çizme, sun'i ipek ve sun'i ipekip
liği , kahve ve çay mevcudu onar kilodan, çimento mevcudu 500 ki
lodan az olanlarla 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun aşağıda 
5 numaralı bentte yazılı 11 ve 12 nci maddeleri mucıbince Muamdc 
Vel'gisindPn muaf bulunanlar beyanname vermek mccburivetine ta
bi değildir !er. 

5 - 3843 sayılı 'Muamele Vergisi Kanununun 11 inci maddesi mu
cibince Muamele Vergisinden muaf olanlar ayni evde ikamet eden 
ailesi efradı ile birlikte münhasıran ikametgah dahil inde icra edilmek 
ve muharrik kuvvet kullanılmamak ve hari<;ten alacağı işçi beşi geç
memek şartile iplik, havlu, örtü, çorap ve mensucat gibi örgü ve 
dokuma işlerile dantela ve nakiş işleri, hasırcılık ve sepetçilik ma
mulatı, ip ve urgan imalatı ile işti gal edenlerdir. 
Mezkiır kanunun 12 nci maddesi le Muamele Vergisinden muaf tu

tulmuş olanlar da doğrudan doğru ya veya bilvasıta yalnız bir müşteri 
hesabına imalat yapnuyan ve istihdam ettiği işçi sayısı müessese sa
hibi de (bizzat çalışsın çalışmasın) dahil olmak ilzere beşi tecavüz 
etıniyen ve muharrik kuvvet kullananlarda muharrik kuvveti iki 
beygiri geçmiyen küçük san'at müesseseleridir. Bu müesseseler, ma
halli varidat dairelerinden verilmiş olan muafiyet karnelerini haiz 
olaıılardır. 

6 - Hususi müskirat iimil!erile tütün ve müskint bayileri kanu
nımnn ~dlğl 31/11/11141 Cumarteııı glbıftnün eabahında ticaret. 
hane, mağaza, fabrika, imalathane, anbar ve depolarında şube ve a -
centeleri ve komisyoncuları noezdi nde bulunan ·her tıevi sigara ve tü. 
tün (enfiye ve tönbeki de dahil) ve rakı, kanyak, konyak -..e likör, 
şampanya, .,iski, cin, votka, şarap !arla kibrit ve çakmak taşlarının 

etiket fiyatlarına göre cins, nevi ve miktarlarını bu ilanın yapıldığı -
nın ertesi gününden itibaren üç gii n zarfında bir beyannınne ile ruh. 
sat tezkeresini aldıkları İnhisarlar İdaresine bildirmeğe mecbur -
durlar. 

7 - Kibrit inhisarı işletme şirketi acenteleri de kanunun neşri 
tarihinde ellerinde mevcud kibrit loerle çakmak taşlarının miktarını 
keza bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün i<;inde 
bulundukları mahallin İnhisarlar idaresine bildireceklerdir. (Kib • 
rit İnhisarı İşletmoe Şirketine aid olup acenteler nezdinde emaneten 
bulunduğu kayıd ve vesikalarla tevsik oedilen kibritler beyanname -
!ere ithd edilmiyecektir.) 

8 - Tuz alım ve satımı ile meşgul olan hakiki ve hükmi şahıslar. 

dan bu kanunun neşredildiği 31/ 5/941 Cumartesi günü sabahı oelle
rinde 250 kilodan fazla tuz bulunanlar da o tarihte mağaza, anbar 
ve depolarında şube, acente ve komisyoncuların nezdinde 
vesair yerlerde bulunan tuzların cins ve miktarlarını w bulunduk
ları yerleri bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün 
içinde bir beyanname ile bulunduk !arı mahallin inhisarlar idaresine 
bildireceklerdir. · 

9 - Bu ilanın yukarıki bendleri nde gerek mahalli varidat daire. 
!erine gerekse İnhisar İdarelerinoe verilmesi mecburi olduğu tasrih 
edilen beyannameleri müddeti içinde vermeyen veya mevcudlarını 

beyannamelerine noksan geçirenlerden beyannamesini vermedikleri 
veya noksan bildirdikleri maddelerin vergisi beıı kat fazlasile tah~il 
edilecektir. 

Aliikadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
NOT: 
ı - Verilecek beyannamelerin hak ve sölintiden ari olarak maki

ne ile veya mürekkepli kalemle normal eb'addaki kağıdlara yazılma. 
sına ve aşağıdaki nümuneye göre tanzim edilmesine bHhassa dik -
kat olunmalıdır. 

BEYANNAME NÜMUNESİ 
Muamele ve İstihlak Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğine 

( (Veyahud ............ M almüdürlüğüne) 
İsim: ........................ İşi: ....... . .......... .............. . 

Muvazzah adresi: ............... Beyannamenin verildiği tarih .... . . 

Mevcud stokların Mevcud stokların 1 
bulundukları ma • - - - - İZAHAT 

Cinsi miktarı Sıkloeti haller .. ............... . 

Müesseseme aid ticarethane, mağaza, fabrika, imalatJıane, anbar, 
depo, şube, acenteloerimle komis yoncularım nezdinde vesair yer
lerde kanunun neşri tarihi olan 31/ 5/941 Cumartesi günü sabahında 
ınevcud bulunan ...... vergisine tiı bi maddelerin yukarıda müfredati. 
le gösterilmiş olduğunu bildiririm. 

Pul ve 
Müessese sahibinin açık 

Hüviyet ve imzası 
ıı - Mükelleflerce Muamele ve İstihlak vergilerine müteallik toe

reddüt edilecek hıısusat hakkında beyanname verme müddetinin hi. 
tamından evvel Galata Balıkpaza rında Muamele ve İstihlak vergi 
!eri Müdürlüğü ile Merkez tahakkuk şubesi Şefliğine ya bizzat veya 
41799, 41217, 43399 numa!alara telefonla mür&caat etmek suretile 
iktiza eden izahat alınabilir. 

III - Hususi müskirat amilleri le, tütün ve müskirat bayileri, kib
rit İnhisarları işletme Şirketi acentelerinin kullanacakları beyan -
nameler İnhisarlar İdaresince tabı ve ihzur edilmiştir. Amıl, bayi ve 

! - BAZIKAN - t!Mt 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk. lirası. 

' Şube ve ajana adedi: 265 

Z irai Ye tİC&l'İ her ne•i banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye Yeriyor, 

Ziraat BııııUsında kumbaralı Ye lhbamz tuarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara ııenede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ilı:ramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 ·L. ı ı lot Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • SOO • z,eoe • Ut • 40 4 800 
• • 250 • 1,000 > • ' • 

•• • 100 • ...... • 180 • zo • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir .ene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
ıile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart,11Haziran 11 
Eylı'.il ve 11 Birincikinun tarilılerinde çekilecektir. 

Is tan \>ul Defterdarlığınden: 
1 - Şeker ve Clıkozdan alınan istihlak ver&isizW:ı srtt1rılmasına datr 

olan kanun 31 /5ı 9U iarihnıde neired,lmişt!r. 
2 - Bu kanula 
A) Glikozun alım ve sa tımı ile i~ ti g81 edenler. 
B) Glikozu imalatında ıptidaf veya tali madde olarak kullanan smaJ mil• 

es.seseler. 
Kanunun neşredidiği gi.ınün yani 31/5/941 cumartesi gi.ıniinun sabahında 

ticarethane, mağaza. depo anbar, fahri ka ve imal8thanelerinde şube, aceııta 

ve komh;yoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan stoklann cins. miktar 
ve sikleüni ve bulunduklan yerleri gösterir bir beyannameyi kanunun neşre
dildiği günü takip eden günün akşamına kadar bağ4 oldukları varidat daire
sine vermeğe mecbUTdurlar. Ancak kanunun neşrini takip edf'Jl gün pazar gü
nüne tesadüf ettiği cihetle beyannam"'1in 2/6/941 tari.lı.lne müsadif pazarteııl 

ııünil akı;amına kadar Galata Balıltpazarında Muamele ve !stilırnk verıilerl 
Merkez Tahakkuk Şubesi Şe!tiğine Beykoz, Sariyer, Bakırköy ve Adalar ka• 
zalarındaki mükellerlerin de bu Kazalar Mai müdürlüklerine tevdi edilmetl 
lAzımdır. 

3 - Glikozu lm•lAtmda ipt;dal veya 1al1 madde olarak kullanan Smal 
...-ıerden -t, bu macNelerdon çlkol&1a, Tahin helvası, Lokum,, 
Fondan, Şekerleme, Karamela, Alı:lde ,elterl, Bonbon, MarmelAt, reçel w -
aali maddeleri imal edenlerdir, Sınai mtles!ese tabiri de 3843 No. lı M-la 

veraisl .kanunıınun beilnci maddas!nde tarif edilen müesseaelerl ifade -· 
4 - 31/5/941 tünllnün sabahında ellerinde yüz kilodan az glikm bulu

nanlar beyanname vermeğe mecbur değildirler. 
5 - Müddeti içinde beyanname vermeyen veya mevcutlarını 1>e7anna• 

melerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmeyen veya noksan ıösten
len mevad için tarh olunacak veJ"li, beı kat fazlaslle tahBil edilecektir. 

Allıkadarlarca bllinmek üzere ııan olıınur. (4248) 

l latanbul Komutanlıiı Sabnalma Komia7on 'u ilanları 1 
Beher kilosuna 85 kuruı fiyat tahmin edilen 15.000 kjlo koyıın etı 2/8/ 

941 günü ıaat 15 de pazarlıkla satın a4nacaktır. Muhanunen bedeli 9750 Ur:ı 
olup kat'i teminatı 1462 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi her gün komisyonda 
l:ör!ilebil!r. İsteltlllerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonu.-
na gelmeleri. (4226) .. 

Aşağıda cins ve mıktarlan ile muhammen bedelleri yazılı iki kalem iafe 
lnaddesi 2/6/941 günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Bunlann her 
biri ayrı ayrı taliplere de ihale edileb111r. isteklilerin belll gün ve saatte Fın· 
dıldıda satınalrna komisyonuna ıelm.ıleri. (4227) 
C.i.nsi itlik.tarı Muhammen bedeli Kat'! teminab 

Süt 
Yogurt 

kilo Lira kunış lira kuruş 

4500 
6000 

* 
810 

1650 
121 5Q 
2H 50 

Aşağıda cins ve mıktarlar ile muhammen bedelleri yazılı iki kalem iaşe 
tnaddcsi 2/6/941 günil saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Bwılann her 
biri ayrı ayrı taliplere de ihale edi1eıbilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fui 
dıklıda satınalına komisyonuna gelmeleri. (4229) 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Kat'! teminab 

kilo Lira kuıı.ış Lira kuruş 

Süt 
Yo•'1ırt 

7000 
4000 

* 
1400 
1320 

210 
198 

Beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 30 ton taze kabak 17/6/941 
günü saat il de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muhammen bedeli 2100 
lira olup ka.t'l teminatı 157 lira 50 kurc.ştur. Şartnamesi her tun komisyonda 
görülebilir. İı>teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ~ahnalma komisyonuna 
gelmeler;, (4228) 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız mrufına talebe alınacaktır. İsteklileria 
ııağda y=lı evraklarla müracatlan. 

A - Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir Sureti clashlh edilınia nüfus cüzdons 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep ,aııadelnamesi. «üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak• 
C - Kendisinin ve ailesinin hüsnühal eshabından bultmduiunu r.t)ıttcrit 

poli!-\ten musaddak hüsnühiıl ilmubaberi. 
D - Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aıı kAğıdı. 
E - Bil"inci sınıf için l/Eylül/941 de 12 yaşını bilirmiş ve 16 ) oşını 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/941 günu başlanacak ve 10/Ağu tos/941 •ımil 

flihnyet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve . tersinde deniz ged 1tH 

erbaş orta okulu müdurlüğünde yapıiacağından isteklilerin bu iki mahalc•cn 
.he-r hangi birine müracaatları . 

4 l\'Iüsabaka ifntihanları Türkçe, 1'ılfatamatik, (.Tarih. coğrafya, yurt b l• 
iis derslerinden 

15/Ağustos/941 Cuma günü sa•t 9 da yapılacr.ktır. (2947 - 4183) 

acentelerin alakadar aemtlerde1ri İnhisarlar satış depolarından teda. 
rik etmek suretilc bu beyanname !eri t•nzim ve te,·di etmeleri iliıı 
olunur. (4249i 


