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raf makinesiyle: 9cldf111iş olan 11ıtlrnrıl.~ resim, bir torpilin dc
bıgiliz harp q_cmıs1'ıdcn fı,<ıkırmı im torpıl Jı.r:tıi!z 1Ja.şlamış oldııqtı 

etmek iizcredır. Mııharc1>c ecre yan rıdr>ı dcmzlerdr>., bu. alr~ t.'O n~uhtelif isliklmıctle";da .>'!i::ıiJ~?~. tJC bir geminin 110rda.m1</a 
1~üt. 

Fevkalôdc modertı bir fot~q 
niza~ki seyrini gö.'itcriyur. Bır 
ölüm seyahatini sii1Jat[.o i.k1n'fl 
ölüm balıklarıtıdan yıızlerccsı! 

hış 
bir iııfiUik ile -ı:czıf csıtıı goru yor. --

vuı:1an .. Kralı Şehzade Başılı 
lngılız tatlıcıyı boğan katil 

topraklarında I 
......... .. (.lA·' - ''"."'"'" 18 sene hapse 

Tayn:ıis gazetesine bildirilrllğinC gorc, • 
kabi:lesinin biltün ıızaıarın• saUmen mahku'" m oldu 
topıa:ı:ııış bulunan yunan kralı Gcor· 

Ş;nıdl :bıgill.Zlcrc ait topraklarda 
ges, 
beklemektedir. l{ral yunanista.na ve orta Ştı rkta 

mücadcJcye devam eden yunan kuv ~ 
(Devamı Sa. 4 SÜ· 3 de)_ 

Bir ı:nüddct. evvel Şehzad~rı.~ın 
d Sabri adında. bir genç yuzlin-
a:~. roe~hur şa.ını: muhall~bici 
Abdillkadiri iple bognrs.lı: öldurcn 
Hacı :MollQ.DlJl muhıı.kenıesi diln 
ikinci ağır ceza mahkcnıesi tarn
fından bitiriJınl!ltir. 

:Mahkeme katilin suçunu kı:ı.ston 
\'e tobcvvüren adanı öldürmek 
mahlvetinde gôrIJl.il§, kendisini ıs 
sene. milddetlo hapse mahkfım et-

miştir. ......o----
A Mi R AL 
DARLAN 
ingiltereyi şiddetle 

muahaze etti 
rari!lı Sl (A.A.) - Ofı: 
Amıral Darlan. bu sab:ıb, gazeteci· 

ıı:rc apğıdakl beyanatta buıunmu§· 
tar: ([)(jQ{nnJ Sa. 4 s{ı. s dJJ) 

Kayz r 
Vilhe m'in 

haya ı 
Yazan: Emil Ludvig 
Almanyanm son imparatoru 

1914. harbinin mes'ulü telakki e
ul.!mış ve ö!11rilniln nihayetini silr
gundc geçrrmişti. Holnndnnın i -
galinden sonra da Dorn'da.ki maJl
kiı.ncsindcı yaşn.maldrı. devam eden 
ikinci ViUıelm son gilnlerde lu• 
lulduğu bir grip hMtalığından 
kurluln.mayarak gözlerini hayata 
kapamı tır. Bu larihlik e.damm hıı 
yatı yarın: 

Haberde başhyor 

A_n1~ra, • 1 (A.A.J - Maliye 
Vek8.Jetindcn t.ebli~ edilmiştir: 
. l - Fevkalade vaziyet dola.yı

sıylc ~ vergilere zam yapılma.. 
sma <'laır ol:-m 3828 nunıara.lı ka.. 
nuna_~k olarak Büyük Millet 
Mcclısınco kabul buvurulmuş 
lan 4040 numamlı kamın 31 n: 
yın HMl t:ırihindı• neşrolunmus. 
tur. B_u k.munlıı muh1~1if vergi 
\ıt: resımlere zam yapılma.kta vo 
hazı yeni vergiler ihdas o!urmıak
ta.dır. 

Yapılan zamlarla. yeni vergiler 
sunlardrr: 

2 - Kazanç vcn::isinc yapılan 
zamlar: 

a - .Beyanname;"' tabi mü 
kclleflerin, beyanname usulüntl 
u:rci~ etmiı:; olanJa.nn kazanç ver 
~~lerıno geçen sene yaptlml't'? olan 
yuzdc f5C! zam bir misli .n.tml. 
mış. yanı yüzde ) üze ç ~ış
tır. Bunların 2 5lira olan ruhsat 
tezi< resi harç an da 00 Jiraya. 
ıbl~ r:dilmf Ur. 

(Dmıamı Sn. 4 s;ı • .J te) 

Giritte 
Almanlar 
İki koldan 
birteşiyor 

n nrlin, S l (ı\,A.) - Alman or
~ulan başkumandırnlığının ıcbU
gi: 

Giril ıı.dasuıda, Alman kılalnrı 
mRğhi~ cdilmie dilşmıını §arka doğ 
nı tak.ıhe dl'vaın eylemiş vcı Kıııı
cli; r~ cıva~ndıı. bulunan Alman ıın· 
rnsutçUicrı ile birkşmlştir. Şark_ 
tan ilorllycn İl.al) ıın kıı.alan ıle 
birleşme, yıılnız bir znnıan ınesc 
lesidir. • 

Dlln _,:Almıuı s:waş tayyareleri 
tcşckkullorl, bir kere dnha, düli -

(Devamı Sa. 11 sü. ı de) 

Ankn.ra., (lhısu"i) - Bıı n 
Anknnı. stndında z ngin hır gu r 
r;ıınU yru,:ınmrslrr, Tünıs kort furn 
Of\ lC.nıs l<'şyik mu baknlnrr ba:. 
laml'{i~ır. Bu mUsubn.knlıinn finali 
8 hnzırandrı yapıl ıcn.ktır 

!<' • ut~l snhusmda lzmirin Alt.ay 
takımı JIO An'knra U~ünci.ı. iı :Mas
kespor vcı Jzmlr ikıncısI Alt 
d 

.
1 

mor-
u l c Anknrn ıkincısi HB.l"bi 

okulu arasında olmuştur ye 
RC'i.cıi Umhunımtız Mıllf ŞC"f İR

mC't lnönU c.ıvv<IA t('nıs müsp.b:ı· 

kalarmı ş~rcrtcındlrmi!ılOr vo Sonra 
futbol rrı~lıırmı sl'vrcfm"k ·• ·-"' . ,- uzero 
Swı.urn futbol sa.lıusı;nı halkın 
k~n ~C"-mhilrntı nrnsmda seref~
dırm ı ı l'l~lır. 

Deva mı Sa. .& ,c;-ii. ıı <1.a) 

ırakta 
mütare e 
imzalandı 

Başvekil Ali Raşid 
ile birlikte 

İtalyan elçisi de 
irana kaçtı 

n.ıı~ılıll, 31 c \ ,/\,) _ Ofı: 
Sıın.t ı 8 drn !tlbıı.ron m~tiyoto 

giren bir muın:rckc imzalcmmn-
tır. 

.Kahire', 81 (1\ .ı\.) _ Mutn.r<'kc 
i~ın mUzn.kerelerc diln, Bağdn.t 
rıvannda.kf 1nık nsi lkuwcUc'rinin 
kumıuıdıını sub:ı~ m beynz ba) rak
ın 1ngilir. umumi knrnrgfihmn. gel 
mi'slndcn~rl b lanmıştır. 

Bu_. Bağdat bclcdlvc reisinin 
I lng!lıı.. bU)ilk ekisi ne-7.dindo y llğı tcs bbil ü lnklp nlmi~tir ~ 

dut b<'lediyn ri'isi usıl~rn ı· .1 k 1 • .-. nsıız 
as er kıımnndnnlaı ı il•' nıüza.kc _ 
r~lorc lbaşlnmnyı tıwsiye ot:rnı ~~ ~ 
n,\SIT ı\ ı.ı 'I' \HU \ 1\ \ omı 

rahnın, !U ( .A.) _ D N B. 
1nın g:ızcıclcrl, Irak ba.S\'Cru.lİ 

Rnşlt Ali Go) Ul.ni ilcı kabinesi A· 
msın l:ın bıwsınm ve birkaç 1nık 
sulı:ıymın lrana g lmi:,ı olduklan 
hnkkındn rosınt bir tebliği n ;:rcı;. 
mckt~lr. 

(Devamı Sa . .4 sü. f de) 

- Rund<&n 6{1nra nıeutml "" ttphed tn93.nl rm lehin 

tınımıdcor.~lm ı 
- Allaha kmıı endfı eu b11Gt .l!kı~1nrlnin önilndcıı t 



2 - VAKiT 1 HAztBAN 1941 -
1 Suriye l _Radyo Gazetesi IJHer gün biraz daha 

Ud noktada tepıa- Alman nüfuzuna 

Havacılık bahlslerlı Bismarkın. 
Amerikan hava sanayiinin gayesi : batırılışına daı 

Senede 36.000 tay- T~~~~1 

-- - - -- . - - - - - . 
--- - - - - - - - -- - -

aan beyaelmllel giriyor 
alAka 

Beynelmilel alAka iki nokta ü· 
zerin e tonlamyOT: 

1 - Girl !kı .ıoğuema.. 
2 - .-s. t d!Werle Raait 

Loftdra, aı (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının Kudlls muhabirinin 
bild"?'dt.ıllne göre, Suriyeye ıııza.n Al
manlar, memleketin kontroJUnU 8lste-

Ali arasmdakl bot;'U~ma. maUk bir surette tanzim etmektedlr. 
Bunlardan birincisi lngiltore a.- ıer. 

leyhine, ikincisi lngilterenin lehi Kontrol, bilhassa Halep mıntakasın
dA B§lkArdır. Almanlar, halkın sem. 
paUle:Vıi kazanmak !çln ylyccck ve 
bir miktar benzin satmaktadır. 

ne netlcelcnmektedir. 
Dlin neı:ır('dilen Alman tebliği 

Glrlttc harekatın nihayetlendiğinl 
bildiriyordu. Alınnnlar Suda lima
nını, Kandlye şehri ile hava mey
danını ellerinP. geçirmişlerdir. 1-
ta.ıynnlar da n.dıu:.m şarkına as
!>cr ctkarnuşlardir. ArtJk Glrldlıı 
Milıvl rcilerin eline gcçmcel bir 
gUn, belki de saat• mesclcsid.i.r. 
lngilizlere göre UstUn hava kuv
vetlen kar§ısmda. donanma ve a· 
ladaki ?.ayıt kuvvetler bir §ey 
yapamamışlardı ı• 

lskenderlyeye gelen ya.ralılara. 
ı;öre, Almanıarm zayiatı 10 - 15 
bhı kndaı·dır. İlk inen paraşiltçü
lerdcn 1500 kıı.dan ülınilŞUir. Al
manyanm hava kuvveti zayiatı da 
büyWttnr. lngillzlero göı·e, AL
manyanm Girit teşebbüsü Suriye 
ve lrakla nlfiltadar olduğundan 
Girlttek:i vaziyet İrnkt.aki vaziye
tin tci'yesine yardım e~tir. 
Almanya hazırladığı plAna göre, 
nJaanda harelrAt §Öyle olaca.ktı: 
Y~la.vya "üçler Paktma gire

cek, Almanya Yunanistaru bir 
hamlede yere Sttdlkten sonra tam 
bu sırada Bağdatta çıkacak isya
na yet1şecektl. :t ..... 1rtaki :isyanı tn.. 
gillzler Almanlann şarka genişle
mesi :için hazırlanan plAnın mad -
delerinden biri savılmaktadır 

Londra radyosu· İrnk ordus'unun 
miita.re.ke talebinde bulunduğunu 
blldl.rmlştlr. Ra.şlt Ali Tahrana 
gitmiştir. 

Kendisine yeni naip Şerif Şeref
le Alman ve İtalyan elçllorl de 
refakat ediyor. Bağuat şoh1-ni 
dört kişilik bir komite idare et. 
ml'lk.tedir. 

~!m.di Suriyenin İngiliz • Alman 
mücadelesine sahne olacağını 
r:östermP)rlcdir. Sur.iyede lngiliz 
·e Alman t.nraftarlan olduğu gi -

bi al yhtar1an Almanların Sunye 
" C giUIJcl ri bildiriliyw. 

Son g< ılcl"OO Suriye hududunu gcc:
ml§ ve F111stlnt: gelmi' olan yüksek 
rütbelt bir ııuhaym f!adealnc göre, 
bUr F:anııızlar adma general Cet
rouıı:·nun Suriye ordusuna yaptığı hl_ 
tabı muhtevi bcyıımıamelcr tıUyUk 

bir muvatfaldyet ki:.zanmUJbr. Bıı bc
yannamel<!rden elde rl "'."lr;ııtş olan 
kJmseier bir kopyeainf bulabllmek fçfr. 
80 Franga kadar para venneğ" hazır 
bulunmaktadırlar. 

RÖYl'EJt lllHABlltllıo1'N \'E1Wtt1f 
!lf.\I;OMAT 

Kıulüs. SO (A.AJ -Röyter 
ajansının Suriye hududundaki 
muh,abiri bildiriyor: 

Beyrut'da.n so.1 gelen İn~liz_ 
!er Halepte teknisyen ve tayya
recileri n de dahil olduğu kuv· 
vetlı bir Alman kadrosunun 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 
ler. Tükenen benzin stoklannı 
yenilemek i~ ica.bcd(>n ben:ıin 
tyyareierle naklf"dilmelrtedir. Sa
lı gecesi ~Jıeri 40 kadar Alman 
tayyaresinden . mitteşekkil iki 
büyük grup Beyrut üzerinden f
raka doğru uçmuı:ıtur. Her gün 
sivil kiyafette 50 kndaı Alman 
turisti getirmekcdir. Bunların 
ekserisi Bulgar pasaportunu ha.. 
mildir. 

Eski· Siyam Krah 
KALP 

SEKTESİN
DEN ÖLDÜ 

Halep tayyarP. meydanı Alman- ııdrtı. 81 (A.A.) - Eski Siyam 
ırdadır. Bım Almanlar Bulgar kralı Prajad Hlpok dUn !ngıllrede 

"lasaportu ile Surlyeye geçmL~lcr- Surrey kontıuğundııkt evinde kalb 
dir. Almanlar V~lnln müsaadesi· ~ktP.süıdcn olmll§tyr. 47 yaşında 
le yerleşmektedirler. olan Prajadhlpol: Bnngkok maknmı::ı. 

AJUElttKANIN 'YARDDO n ile aruuıda çıkan ve uzun müddet 
A.;ıcrikanm tngilteroye gönder- sUren bir anJ8.§amamazlıktan Bonra 

diği bliyilk yardonm bfr narçası 1935 te tahttan çekilmiştir. Aradaki 
daha İngiitero;-~ gelmlştir. Gıda nnlap.mamazlığa sebcb kralın tebaası 
ve harp maddelerini muhtevi bu üzerindeki ö!Um ve hsyat haklarmm 
kafile İngiliz lima.nlarınıı dahil ol- nzalttlnıa.k istcnllml§ olmasıdır. 
muştur. ı.::;:=:=:=:=:::==::=::=::=::=:::=::=:: 

!ngııtere vo Amerika Akdeniz ı: 
mücadelesinden ziyade Atlantik 
mllcadelesinc ehemmiyet vermek -
tedirler. Amerika nakliyat Ozerl
ne alnuş bulunuyor. Ancak gaze
telere bu hususta mn.lCımat vern
meml§tir. 

Amc.rlkaya yeniden 123 ticaret 
gemisi siparle etlilmfştlr. Bunlar 
83 İngiliz Jlrasına mal olacaktır 
Bu .sureUe ısmarlanmış gomtıe; 
'nSO Yi bulmu,tur. H:ırp ııanayiinc 
:YccJden bir buçuk milyon amele 
gimUftir. Tayyare fa.brikalarmdan 
amele yti2lde 75 nisbetinde art.. 
llU tır. 

F ranaız • İngiliz 
münaaebatına dair 

:ALMAN HARiCiYE -
StNIN MUT ALEASI 

Berlin, 31 ( A.A.J - Yan res 
mi ~ir kaynaktan bildiriliyor; 
Berlm siyasi mahafilinin muta_ 
liasına göre ''Resmt, · siy-Mi mü 
messillerin bulunup bulunmama.. 
SI baknnmdan Fransa ile tngil. 
tere arasında diplomatik mfina 
~betler yoktur, . Fransız • lngf 
lız münasebetten hakkında bir 
ecnebi E?azetecinin sorduğu suale 
Alınc111 lıarfoly<! nezaretinde işte 
bu cevap verilmistir. Alnu.n 
haric"ve !le'b:ıretinde bilhassa şu 
cihet kaydedilmiştir ki. Fr?nsız _ 
İngiliz miin!l!:;it>ctlerinin husu!':i 
vcçhe~i Almanyayı alakadar et_ 
n~ez. Alr.ıanyayı al~adar eden 
şey, mi\stal=bel J."'ransrz _ l ngiliz 
mnna.sE'betlerinin ameli tarafı_ 
dır. Bu hususta ise, Alnıanyanın 
mey(is olmac:1 için hiç bir sebep 
yoktur. 

---»n«---
Alman - Hinratistan 

müzakereleri 
Zafreb, 31 (A.A.) - 8Ü'f1Ud ...... 

llllldaa: 
Almanya ile Hırvatistan arasındaki 

tlcart mftza'kere~r dUn bir p . tkoko
Jlm 1ma.n De nflıayet t1armuştur. İlk 
dlrt ay lnf01 ~'!rp!R l'dflen l'§Ja mUb!'. 
dele.sinim. .....,. eoo milyon diD&n bu 
lacaJctır. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

-54-
Son gördüğüm heyetin daima 

gözlerimin önUnde : O kalabalık 
caddede, cıtrafmım tenha olduğu 
bir andıı, mutlaka kendini bana 
göstermnk istiyormU§SUn gibi va
kur, ckldi geçmiştin. Beni gördlin 
mUydU ? .. Kim bilir! 

Yarabbim ne kadar yalan!... is
min yalan; a.llen yalan; mektebin 
yalan; vefakfı.rlığın yalap; ciddi • 
yetin. vaitlerln. yeminlerin, hepsi, 
hepsi yalan... S Pni bu yalanlarla 
süsleyip ve hepsini senin asil hn· 
sayısm zannettikt.cn ve buna bü
yük blr imanla inandtktan oonra, 
bUtUn o ziynetlerden soyunman 
bilsen ne acı oldu! ... 

• • • 
1 Temmuz 

Yan mecnun bir haldeyim! 
lzzetinefsim, ağır yilklerin al· 

tında kalmış bir boğuk sesle ba
zan: Hayır, sevmiyorsun; sevilme
yen sevemez 1 diye hay!kınyor ... 
Ah n~in bu sesi işitmek ürtemt. 
yorum?. 

lşte her şe~inl ve her yerini 
seviyorurıı MefkO.re ! Saçmm k en
dine mıı.hsus kokusunu, başınm d.i'k 
vakur durll§unu, eğilınc>z alnını, 
eski.den çatık ve sonra açık olan 
kaıdarmı, kalbime saplanan uzun 
kirpiklerini, ekseriya mana.an okun 
maz bir siyah lem'a paı-lıya.n iri 
gözlerini, birfölrinde'n a~.rlc: ufak ve 
temiz dislerinl, kasket yapışını, 
rnnn~n tutuııunu, yllrilyUşUnU ve 
yUrilrken dainıa ' hiç kimseye bak
maynpnı, hepsini, bep6fni seviyo· 
nrm! 

• • • 
S Temmuz 

Gözlerim açık •.. Başmı elik .. Za
hiren pek ta.biiyim. 

İçimde nihayet beni yıkacak o
lan f.rrtma, blltil.n şiddetUe kemirip 

Yare Yapmak Londra,3t(A.A)~ 
••• ;:j'~~~~ .. 

larda yaptıklan i~in hacmi itibari· niz erlerinin .bil ı>atJJ1<:3Y' · Bugünkü harpte hava kuvvet
lerinin o;'lladığı rol ink&r edilemi· 
yecek derecede büyilldlr. İki mu· 
harip ta.rafın karada esaall bir cep 
heleri olmadığından, dcnlıde de 
mihver, İngilere ile boy ölçUşcmi
yece'k vaziyette bulunduğundan ha 
va harplnrfnln ehemmiyeti muhat 
kı:ı.k iki artmaktadır. Nitekim son 
günle rd(' şahit olduğumuz; Mdi.sat 
harbin hep iıavo. ktıvvctlerl vası
tasile devam ettirildiğini göster· 
mektedir. 

1,şte bu s ebeple İngilteredc 
baı·bin ba , 1 .. da Alma'!) hava kuv 
ve tlc1inden miktar itibarile az o
lan tayyarele?'ini artırmak gayre
tini göstermektedir. Bu vidide 
bilhassa Ameril.anm 1ngiltereyc 
vapmakta olduğu ve arttıracağı 
yardım ııaynnı dikkattir. 

Adeta rekor denecek bir zaman 
zarfında atlanik okyo.nununu aşa· 
rak 1ngiltercyc ı;elmeğc başl~ 
olan Amerikan harp tayyareleri 
kalite iUbarlle lngiliz tayyareleri 
ayarmda batta bir çok ahvalde :tıı... 
giliz tayyarelerinin !evkin<ledlr. 

Amerikn bUy\ik mikyasıta. tay
; are ıma.liue b:ı.şlayalı hentlz bir 
kaç ay oluyor. Şubat 1941 nymda 
Amerikanın harp tayyaresi imali 
972 rakamın.da kalıyordu. 

SaJfthiyct sahibi mUteh.aasrala· 
rm beyan ıettiklerinc g5re 1941 
senesi sonu gelmeden Amerikan 
fabrikaların.nı a.yltk tayyare ima.
li tutan 3000 i bulaeakt.Ir. Al
manya elindeki imklnlar her ne 
olursa olsun bir ayda bıı yekfuıun 
yansından fazla tayyare fmal ed&. 
mez.. Sonra İngiliz bnalltı ba 
verdiğimiz yek\ı.ndan hariçtir. 

Am~rlkalılarm lrigiltereye gön
dermiş olduklan TomahaV'k ve Mo
havk avcı to.yyarele'ri vazife gör
meğe başlamışlardır bile. Bunlar 
İngilizlerin Spl tfayr ve Hurlkan 
tnyarclerlnin da.ha yeni bir mode-
lidir. " 

Amerika İngiltere lçin. hem ay.. 
ct hem de bombardıman vazifesi 
gören Boston n. tipl tayyareleri 
imal etmektedir ki, bunlar bilhas
sa iniş ika;billyetleri ve kudretleri 
ile şavaru d!dtattirlC'r. 

Birinci sınıf bombardunan tay
yarclerindcn olan M.ayrla.nd'lar ve 
denl.z ilz0 rlndeki gemilere taarruz 
işinde !kullanılacak olan Martle I. 
tipindeki tayyareler de muttasıl 
lın.lanan bll' Ahenkle imal olun· 
maktadırlar. 

Son zamnnlıırda. Amcr!kahlarm 
imal ctmokt.e olduklan "Boling 19., 
tipi dört motörlU tayyarelerden 
pek sık bahsolundu .. Hava. zrrhlnn 
denen bu dev ta.yynreter, Nev-

parçalamakta.; beynimde !limfell· 
ler, knlbimde zelzeleler ya.pma.k
ta ... Bir sabit fildrle o geceyi dü· 
şUnüyorum. Lll.clve'l"t, kadife gibi 
yumu§alt ve tatlı bir gece! Ve 
ben, tcrennUmlerle a.k~p giden de
nizin tı:ıhilindcyim. Kal'ŞJmda fe
nerler, sayısız ziyadar ııoktacıklar 
v:ı.r ... Bunların denizde çimi~ par
lak hatlar, suyun ihtizazı ile tit· 
reşornk be.na kadar geliyor ••. Sen 
misin Mef.k~re? Yanımdaki sen 
misin?... Bu &n in elin mi Me.fkf1-
re? Kalbimin fuıtUnde tlt:riyen se
nin kalbin mi! Bu -.akl* ~ 
ateı;in ml Mef'kftre ? .. 

Tanıyorum : O ate§ senin ... Na
sıl yakıyor Alla.hım! Nasıl elim
den koluma, vücudUme ve nUıa.. 
yet kalbime geçerek ge~tiği yer
leri kavuruyor. Mukaddes ateşin 
bu kudreti nereden aldı Mefküre? 
Allalı tan mı, Allahm cehennemle. 
tinden ıni aldı? ... Sen blzz&t ee· 
honnem mla:in Mef'.kCıre?.. Öyle 
ise, işte ı.:endeyhn; yak belli Mef
küre •.• 

Sana diyorum ki... Oh, diyemi
yorum; yalnız söylemek istiyorum 
ki, bu gece niçin bu kadar mcalı: 
ve güzel oldu? Biz, beraber bu
lunduğumuz lçtn mi! Bak Mef'kft
re, gö~lP-rlmiz auyun siyah si
ma.sına na.srl mesut bir levlı ., ak· 
settirm.iş! Meeuduz değil mi Mef
kure? Alı, hep Wyle, hep !XSyle 
blrUkte ympımak, blri!bhnlzin at-e-

yorktan uçup BerUni bombardı
man ettikten eonra tekrar üaleri
ne dönecek kahlliyettedirler. Yal. 
ruz §u kma isah bile bu tayyare. 
lcrln kudretini ve ne kadar geniş 
bir sa.ha da.biliıule bareıket imkA
nına malik olduğunu pterir. Bwı 
lar 70 ton ağniığmda, ıkuTvetli bir 
zırha ve fevkallde silAhlara malik 
olım ibomba'l'dıma.n tayyareleridir. 

Amerikanın en büyük tayyare 
fa.brikasmm :ismi bellci ibtr çok 
kimseler tarafmdan bilinmemek· 
tedir. 

Herkes Kurt.is • Vrayt, Boe
ing, LU'kbfd, gibi hıgiltere ve A
merika. hee:ı.bma çalışan bUyilk 
sanayi merkezlerinde faalcyetlni 
az çok bildjği ve .Amerikanm en 
bUyl.l:k • tayyare labrikalar:ındaıı 
ba.b.sohmduğu zaman bu isımileri 
aöylemelerine n.~en son zaman. 

Okuyup geçerken: 

Ba •llıAJat 
yersizdir 

Alman zırhlISI ton>İ1 
le ve çalışan işçi adedi göz önü· zırhlıya g ve~~~a ... Q 
ne alınarak bir tetkik yapıldığı za- B esı_. .,.. 
man ı.....-ıı.. dn-.... ~- en kuvvetli et.mi§tir. ~ ah (!Okı.181' ........... ......, ......... güvertede sıy ..... üŞtiir· 
avcı tayyarelerinl imal etmekte toplandıkları ~Ö~"iraJt ed 
olan Mart.en Co fabrikasını ilk Deniz haııb_ın~ ~· 
pli.nda görürüz. Marten avcı tay- den biri denııştif~ıc .bir 
yueleri her bUwndan diğer ·bü- DUşma.n bil~~ • .;iı~ 
tiln avcı taY71Üerine faiktir. Nor- · ~tı1 
mal zamanda seyahat tayyareleri barbetıniştil'~y "!_ ..... ~ 
imal eden Duglas fabrlkalan da Bismark'ın ~ni 
fimdl imal etmekte olduğu ağır gemilerinin ba~~ 
bombard?Öıan tayyarelerile Ama- r.:d~ imdatcı!r ~ ~ 
..:.... ta. • .:ı .. ı ba d dakikaya kn ·ı__:~ r 
ı--an yyare ana, ....... n ~~ F"lhakika kendı eı'btı 
gelmektedir. ı 1 ~eP (ıld 

Amerikan tayya.releıinden bah· karcd~ ;s~sbf~ 
sederken Hail avcı tayyareler.ini b~~·~ Ge011 
de unutmamak l!mndxr. Hail avcı 1 1 1 ~ kaıanJar'JI? ·r. 
tayyarelerinin husueiyeUert tama sonra sag ~:;.ı 
men Şarl - w _ HaU bu«Unk1l mo.. masma dev~ ~ 
dern tayyarecillğin de bab98JdJr. ~ 1d-~ ~s.bef · .:s..ı 

Hali ilk defa olarak esa8 madde İg~J. Uiiu i}eri )erl~rcJI'· 
81 alüminyum olmak tızere madeni ngı ı~ gem ~:t11 • 
tayyareler imal ~ Bugt1n de tirm~ ~~=-bir'!::: 
b~r çıı* İngiliz ve Amerikan tay- Bısrn~A ~"'· 
yareler! l:lall alstem.i madeni tay- vermemış ~~· 
yareler imal etmekte ve HaD'iıı kadar da1J>n- ruıurı~t.all 
ıcadmdan ıstıfade ot.Wt1er1 için ıa~,?a·rıarır- ıııllP""" 
kendJsine bir miktar haltkı hJS'Se .u~u~ VO ~ 
vermektedJrler. mı~.ır. . . edildi~ wt 

Bugün Amerikada mevcut ibfi· Şı.mdi if~ good i~ 
Gazetelerde akaett1rditfmtz §IU. tün fabrikalar asam• nındrmanI giliz zırhl~t 80rıra 

yetJer, yalnız §ebrimlzln eemU•rt olUT"• verecek eeJdld~ çalışmalrtadırla.r. · tan iki cJakika ~ 
aa, otkAyet edilecek bir hakmzlıi'I da Fakat bir kaç ay evvel da.ha yeni muştur. a;nd Jl'.l~~1 
biz i§leml§ oluruz. fabrikalar da jnşa edllrrliı,tir. Ban- • GroenJ . olaıt bit 

lar da ya.kmda tam randnnan ve- tı~~ e~ z.1 
DUnlrtl gazetelerden birinde "B1co 

Bleo,, türküaünü elıe alarak radyoya 
çıkışan zat. işte bu ttırıu hareketler
den blrfni ya.pD1lfbr. 

Radyoda prkı ISğreonıek. gbel, he. 
le bizim için pek lQırumlu bir §Cydir. 
Birçok yerlerde b1r araya geldiğimiz 
vakit, bir ağmdan hiç bir be9te)'t dol'" 
ru c!tlrUırt alS,Uyemedittmüıden mzla· 
nrr durunıs. 

Bu ttırktller, Buttten m8rekkebe 
dofnı gtttlkoe yQUeJUlerek halu ~ 
ret.Wrae. bl8' ~ T&Jdt at.DduUI 
~ ve nağme blr11k.11Zllltnclen de 
lct.ırtanr. 

"Bico,. belki Ahenkli ve yilbe'lı: bJr 
beate deflldlr. Fakat unutnu)'alılll, ld 
onun muhatabı, yalnız ı.t&nbul. ~ 
muatld sevki tektmW etndf Jdnuıeler. 
detfl kOylere varıncaya kadar bOtün 
TUrldyedlr. 

BUtUn blr memlekete blt&p eden 
bir mUeaııeae, elbette ''tedric.. e ri&· 
yetıe m11kelleftir. 

Yok eğer tı, mllaild bakımmdan 

mutaıca ediliyorsa, eunu da söyllye-
Um, ki "Dede Efendi,, lerin, "Zahar
ya.. Jann e11erlert emek istiyor. Bun. 
!ar. radyonun k&rJlllDlda. öğrenilemez. 

file yanarak ve lta.lbimiz hop bPY· 
le bir ihtisula tltrlyerek yap
mak ..• 

Fakat wsuyorsun ... Of, tat mı
sın Mef'ltQre? B&rid 8Wcatun natı· 
kamı tutuyor. BUtiln feryatlarını 
b"r kelime içinde boğuluyor ... Sa
na sokularak, seni kaybetmek kor· 
kuauyla. .. 

••• 
9 Temmm 

t.tedfm ki, eenin zalim aıUık<ıtu
na muk&bll ilelebet ben de 81J9. 
yun; ve henüz bir yqma girmi· 
yen a,kşmız bu aebepell f'natin 
tazyiki altmda ezillin; bir flklyet 
feryadı ç:kannadau 618U.n ... Son 
telA.ldmtzde (Burada bir l&hife 
elmiktlr.) 

Zalim sillenin senıemliği filp
hesiz biraz devam edecek; ve gtl· 
nün birinde her ıey geçecektir! 

Sana !kartı nesahetten, aileme 
kal"§! vui.felerimden aynldığmı 

saatler oldu mu diye dtlşiln11yo.. 
rum, Bu muayenemin neticeeinde 
yüztlm kıza.rm.ıyoı-. Bil~. Mna 
karwr nezahetten ve ailevt bazife
lerden aynlm&lar va.ki olduiunu 
hatırlıyorum. Geçen eenenia 16 
teşrinievvelinde t.aıudığım .e bu 
ytl:n 'rT haziranında ka~ttiğim 
Mefkftre, bir tablodur. •Bir tablo 
sevmek ayıp mıdır! .. 

Ve bu neticeden memnUD olma
mak içJıı hiç bir sebep ;,mtur. Ne 
olaealttı! lılel+ine ~ 1* 

recek şekijde çalışmağa taşlıya - m~ır ki: '11' def'~n»>'. ::..;.ı11 
caltla.rdır. Kurtie Vrayt ımmpan- Bismark 1 'ln dJ .. , 
yalan geçenlerde Nevyorlc civa· günü saat 19~~~ 
rmda Buffa.lo'da.ki yeni ve muııs- bo~da go~jsi, 18 ~ 
zam bir tayyare fabrlkaaı daha Augen ~ jdi. ~ 1~ 
:.~ oldolılarmı bildfmdoler- :~~di 'e rüyet~~ 

Amerlcada bir çok faJnibla.r inhisar edıyord~ııne.· 6fJ11:,,ı,t 
yahm tayyare motöril imal etmek şartlan ~ı~· ~ r;., 
tedr. Bazı hUSUl5! arqtımıalardan nın ateş ~..lh 
llOIU'& Role Roys motörlerl ve da,. tehlikesi v.u .... ·Pi::~bi< 11-

ha bqıkaca cihanfümul ehemmi - dilşman göırl~ ~:~.~ 
yet ve nama malik olan bir çok Çünkü gece~ ıs~ llİ"ıtıJ 
fabribl&l' ~erikada tm&l oluna- 24 mayıs f3~ ~ ~tP 
cakla!'dır. Geçen l'Ubat ayı eonun- ra knıva.zör eUştiif·~ıtf' tıl(l'J
da Ameribn hava sanayii 2800 duman gö;rJl ~ 'if~ {!d· 
tayyare motöril imal etlnŞUr k! yolunu ~~ bit ~ı1' 
bu yekb bundan 18 ay evveld gemilerin~:ıc. ~ 8 tı\ (1. 
mDrtarm on tıç m1aJi fe.Wıaıdtr. ğunu bilİY'"~()()(i at~~~ ~ 

Amerikan hava sanaylinJn en det sonra . 1l ıı f6 ~a.1'1f;lı 
mtııüm lmımı ctızeı KaU!orniyada Sırasıyla Bı~~·a ~ı~· 
bulunma.ktadır. Lu.khed atelyeleri Valles de at~ ~A /1 
de muttasıl ve f&)'aDJ hayret ibir lardır. M soııı:it ~;1ll!!.ı~ 
l*Dde tıö.yUtUlmektedir. vaki olmuş. ve d~~ıır· r· '-

Amerikan tayyare aanaytinjn nuştır. Jkı oltJlWl'" ~~.I' 
tam olarak ne randıman venlilinl Hood berha''11grebC~r · 
her ne kadar ancak remıl maha· Of Vells JD~ yet p"' 
fil blllyorsa da, iyi haber alan mişse ôe nıh~ 8rı ."' .Jfl' 
Jdmselerlıı söylediklerine nuaran mecbur k~IIl rine · ~i,ti~ 
Aınerikanm harp tayyareef ima.- Bunun üze re ~rıdf' _,.ır 
Iltr l'IOll a.ItI ay mr!mda ild misll- tini aza}tmlŞ ~ ~ ô~ 
ne çrkmıştır. M. A. tinde ilerilent J.J ..... ~re ~ 

Londra, S1 ~jiİtıe ~-ıı~ 
qltm ismeti, beteri ihtiraalarm nımnen öğre1;b3tı"'1'fr J. 
akur hücumlaruıa daha kaç ay mark murett t>eJI'' . b tAC'li$ 
mukavonıet edecokti? Ne korkunç !anlarında.~ . ..1.ntı., bir -~ 
bir sukut ihtimali vardı! Ben vie- ısın~- JJ' il"" 
danımm, sen de vicdanmla. bcra· harp gemrl\arılrYl~ · >iP 
her umumun ka.rt•mda zelil ve manma ç ~ ) ,,,. . .;İ 
muhakkar obnıyaca.t mıydık?... Londra, sı ( tliİ: r.J 

lık d . . ----'-'n ıeb ıı.atfl !I r...ıı 
1 Aiu•to. ıureı:;ıu> • ~· oa<l'd" 

Nasıl menhus bir •ebep seni bu Filonun :Bif t,tş, fi ti. 'fi 
kadar gücendirdi sevgili Me.fküre! ği son }la.rek . geıııile iftl!· 
Nasil bir sebeple kendi kendimi.., da diğer ınglllZy1at ~~ 
bu ebedi hicrana mahktun ettik?. ve 13 yaralı za ~..,........... .-

Sen, ne kadar çok sevildiğini bı. -----
1 

fr•rıdJ<oll 
Urdin; va iddia ederdin ki ecıı de G p e 
bu sübhant aşka IAkayt değildin... enera tiıı 
o halde niçin afl.ıyônız? riyaıe [ ' 
Aramıza meçlıul lnflallerfn ili- G ı• Z 1 

yah kanatlan gerildi. Blrlbirlmtzi //lf 
görmUYQnız. Artık ~ görmiye· /1 _ _, 
celı: mlyis Meflı:flre? Hiç setxır to n l Q n ,:;, 
alz.. ULldn ne kadar günah!.. I' ~~ 

İnanmıyorum ki, bir kırık. lı:a.- Madrlt, 31 <-'~; p ~ 
deh gibi, beni attm.. Fakat fite nelli dUn rclS e;. toP.,sı ~ 
parçalandDn! Naaıl oldu :Mefkü- riya.teli aıtıııdS ııal<ıaııd' '1 
re? Son müllkatınıız, ilk itirafı- trr. Müzakerele~.... Afl1' 
nuzdı. Dofar.keırı ölen yavrulara ltp oJunın~rf .... ete ~~- , 
bensedDt... Kabine bugün 

Kalbinden lı:op&n feryatlan de- vam edecektır. 
nisler illtti, yıldızlar )fitti, g&ler 
ıotttt. •e Allah ıpıu ıı~. on- Ea 
lann hepsi nnlır. BUtilD esell ha- c·zEL ,. 
~=.::!~~~ö-ı VE ı ~ 

Alk lSlllr mil Kellrllre ? Kanımı- ,,,- -""' ~ 
zm ceYelbmdan bqka blbleri- triJd ~ ~ ~ 
mJzbı bir vuifeat vana o da q.. * :sır :ha a]d• 111" M' ',,I_ 
km clham olmak değil m1 ! Ben Jaymett~r. o;.,. V:.,, fil 
kalbimdeki bu dbanm durtdtU :u· man da çok te ~J -~ l 
f1*larlle hll& muhatmı... tan! da bir an ~~· 1' 

Demek ki hi9 leftlledln. Ah, hlç malı: ~ıc:;.. ;.rwr: ~ ~ 
sevmedin Ke&6re. O yaluı1ar nl- de yetılleıı ~ ,,-~ flT-6 

çimli? r.bt ..ı yalan obıblllr? * Şahid tefdd1 edil'° ---~ ... ~ 
Gas. nud yalan 15yler! Kalp na.- lııancıJ&rS BUO• ~ ~ "' 
sd aldanır? BaYtr, dotru idi de- cıaıia tenadP'~tl< e~~ f:. 
fU mi! •• Öyle ise, ruhunun yolunu ~~ın ... ~ .~ ...... ~~J 1 
aç, Atkım )'ine yerine gitaln. Dilin .. ,w blJ'UU.... ~T 
ol ki allan aftyetiııden balta da- ı;vt;ytm. een f_.., "'1' 
IÖncakr.iAUıl .. fanidir! DiZ ~ <»--•• aır) ....... , 
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;.ıı"Sef~ir f}aberleri · Hastalara verile
cek francala 
&ua ..a,.et1erc1. Bir amiral 

kelime eöylenmt)'Or, yalnm bir 
Jlıllıin müpbemiyetiyle kolıUIUlu· 
yor? Ne tllrlü menfaatler Tu 
tahm, Jd müstemleık r, hudut. 
lan mesafelerle vrilmif yerler 
dil'· Kapalı ufuklar ıçinde haki: 
kati görmek içın lbım gelen 
vasıtal&r azalır veya hiç kaJmJ. 
yabUır. Faıkat bütUn bu vamtaıa. 
ra bol bol 8b p olanJar da oıta. 
da Franaa.yı hQID.Ut edecek bir 
menfaat görememektedirl r. Şu 
halde, muat.emJekede olmanm 
drllmislı ........ ~ hükmU ..a...ı-.. 
değildir. -.w~ı WUK& u 

~ 

5 yaşında bir kız çocuğuna 
Uy urken taarruz 

eden adam 
Tev if olundu 

.....::"'=.:-"~ nutku daha! 
Japdan fnncaJalum Bis çu. bi~ ~ altında olduğu 
ftlı IMıettlfr= len teni eclftmit- • Parla rad)'oeunda müs 
tir. J'Jnnlara yaplua tebUp.tta t•m,!eke mü.utan Amiral ''Pla: 
h.USUll. h~ra da fr..ncala ve. t n , bır nutuk sö~ Jf'di. 
rihwi bildirllmiftir. I Bu nutkun ana c;ır.gi ı, Fran-

Bu.MI hMta stara möraca. .1 müR.emleke nnde, "Vişı'' 
atlardan doktor J'lf)Ol'U istenile- ı ıun Almanlarla i~irliği yapma. 
oelrtir. ~ .kra.tr. bir gale) an başladıgı 

Bugün ~t vaki olmachiın- nı ıtiraftır. 
dan rapor iat.enmeeme ıthlum Rö. Tabii bu itiraf, bir alay özür 
JiHmem,jpir. salçaeına bllrunm ve dünyaya 

oylece. sunulmuştur. 

dan
Amk iral, "galeyan" ı, ikı nokta· 

uaurlu buluyor: 

Yeni yapılacak 
asri kalıveler 

"--.k• iııkeleSinİD ŞmlliJ?a· ı ne yapılması düşünülmektedir. 
~bir asri kahve yapıla· Karar D . .ıtUdaJ:daki inşaattan 

Damga resmi 
kanununda. yapllan 

değişiklik 
Fevbl&de vaziyet doJayıaile ba-

11 vergi ve reelaılere zam yapıl
mcama dair olan 3828 sayılı ka 
nana ek kanunla damp resmi ka· 
nununda yapdan değlelkllkler hak 
kpla allJredar makamdan 11 ıu. 

batı alcl*: 

l Muetemlekelerdeki isya. 
yana ben.er ooşkunluklar r ta 
kını dar düfiintlşlil kım'aeterın • 
ıafletlen eserıdır. Fransız. Al: 
~ anlqma..~nın eebep rını 
mılll menfaati rinı, ıstikbal ait 
'~~annı anJmdıJdarı, bu Jyılik. 
lerını ıdri.k edemediklen ıçın kı 
zıyorl&r. Sillhları, tayyareierı: 
cephanelerıyle birlikte çıkıp g • 
dhorlaı. 

H J.e "ıktlsadl pntaj" da ne., 
Amerikanın apaçdc ihtarı mı? 
F.Pr bu terkiple söyleni.lmt.k le
tenllen fikir o ihtar i8e, daha f~ 
na.. Çllnlrü Amenk Fnı.ruıavı 
adtian kurtarmak m b r ta. 
knn prtlar lroşmak b lıdJr 
Bu p.rtlan, Fran8a.nm kendi 
hareket tanlan ıcabettiıdi 

Amiral "Platon" Vıtlnln Pran. 
sız mmtaatlenni temin lolD AJ. 
manlarla itbirlifi yaptıimı aöy
lerlND. Framanm niçin aç oklu. 
funu, Pari1te neden öti1rl1 .ap. 
rUntO pİliriJdiffni anlatmak ah
metine katlanmadı. 

P cihetW8 ~· Aynı .. ~ IODJ'8 verilecektir. 

~veniJ1deKai>atat~db~et-•_·__.---------------------

2 - Ortahiı kanştıran dile
man propagandaaı da " ktısadf 
f&Jltaj" la bunu k rUkJüyor. 

HaJbuJı:i mOıltemJekeılelr:lelin 
''Vifi'' den 80l'duklan plb Mil 
buDJardlr. Zeıwin ırrm- k6Jtil 
1111. ibti)'lltı. üttllaıliyle ..,..ı.r 
l'rUlm bala DMll 9C bingpır? 
Düa duiıwa. elinden mabm 
JDOldlnO alarak ao tllnbn kim 

- Bir çuval undan ne 
kadar ekmek çıkıyor? 

21 mar- tarihinde vapılar. bır 
~ 11 5 kiloluk bl çuval 
u:odaD !03.5 kil:> ekJDek çıkarıl 

olcidUDU yamızıııtık. Çıkan 
=ıek 1000 ~·· Ha buıu eiJDdi 950 gram olarak 
~· ' Bu vazi:vet karşı
jmda '11,5 kiloluk u~ n 10~ P'· 
mek Çıkarılabilecektir. 

---41 -

Buz aatıtına bMlanıYor 
SUS 8fbllJll u.ıerine atan mü. 

t,eabhit beledfyeYe mUracaat e. 

cJerek tenUna.tım s o;-.---·' = olan diler fU!beler1 
de 

teBbit et:miftir. .BuZUJI satllflll:n =-· batta baflaJD881 
- --4 -
AJtoıfiyab 

DUn bir altınJD fiyatı 27 lıra 
idi. ---o-

Kauçuk fabrikatörle
rinin teeebbüaü 

Kauçuk fabrikatörleri 88D&yİ 
b rJiğinde toplanarak kendi itle
rini tedvin etmek UıBere bir 
ncilmeD kuımuşlardır· Kauçuk 

encUm nı, bundan böyle .anayi 
b'rJıfı merkezinde ~ıpcaktn'. 

v---

ÇAY iÇiN 
Bir tevzi liateai 
hazırlanıyor 

Çay tevziatında be.il usuı.o. 
lilkler okluiu fi;kiyetlerden ...., 

~· sunun (iz.erine fıyat murablJe 
)roaıiayonuı baJrkallM' cemiJetin
den bir tevzi lietsi balD'laYIP 
wrınt'8ini ıstemifti. Omıiyet. 
Jisteyt hazırlayıp ftnniltir. 

Badema bu e8l8 berfnden 
çay tev.t.1 tr yaı>daeakt:D'· 

I>amp remı1 kanununun ıı n 
el maıddMinln 49, 81, 88 ve '18 nu 
maralı f*1'alanada yuılr beun· 
mme, ıWlatmme, reamJ daire 
" m0--1erin mMbm v ibra 
MDetleri, pmta w t~ mak
bmılan. remal bJrt Ye Jrarar H· 

retleri n memmtn •n ebdan
ıarmm Umıla reMDJerlne ytı.Se 

50 WD yarbnlfhr, 
13 tınctl mlddlmin 2, ol ve 5 nu· 

maralı t*'8lannda yuıb m\lka. 
Yelen.meler, alpuifl kabul mele • 
tuplan, ba m.ıüyette yudan tel
ıratıann tlearelllaaeleıQe kalan 
dıllıalan. llbeclWtler \f8 m&teda· 
.ıı ve t1eart eftak ve aenetlerin 
dMn&a realmleri lılnde ltiye ve 
8 namanlı flbumda yudJ her 
tllrltl .... bradarmlD damp .... 
mi de im llmrafta .. t:mll paraya 

~-Bu ..ıar 1 ...... 1"1 tari-
hinden matelMırdlr. 

Ekmeklerin 

Nutkun BOnunda da tahmuı 
edect..'tJn z ~ bı: UmıUı cllmleler 
var. Alman t dbıMI~ bu ban. 
ketm onllne geçıleceij, tunda 
burada ~ ren lf*1etlere ıön 
teclbirlerın daha 1 mdiden tem. 
!ennı ıc&s~ye batlMlliı falan 
ıllve edıliyor. 

Bu nutkun, en ehemoıiyetli ta
rıafr. ~nce mevmu, hududu, de
iil : 9ÖYI " •• mecburiyetinjn 
duyulutudur. Vifi, acaba neden 
ötürU böyle bir itirafı ~ al .. 
mat bulurıuyor! 

Müstemlekedekilerin idrAkin. 
den aıynlan mllll menfaatler 
!Jaldun4a nıçin mtllıbet bir tek 

t• nedir 
Am l &IC9 bu fel'J etler. 

\' y ıbrl etmeli. IOlft ~ 
artı l89Kl w itimat llltemetl1'1. 
Yo._ bu ll1lbllrta ama l'nn. 

• ııekA.ma o meaıhur IMelDde
rinden WriJle mi ~? 
Yolma bu DUtat, ~le .. 
kilere blslm .,,.,,...,,.,,,, bOI.. 
bl1tiln ... meneda bir ... 
mıdır! 

tNHISARLAR 
KADROSUNA 24 aaat aonra aablmaıı 

iki umum müdür dii4ünülüyor ..... . r=± .. ,,,,, ... -1: k ... 

lun
•.vftr • ~ ,.,.._.. • mt 

o .. ı- f 80Dl'll ........ , unun a&'Glmllıl-
tnbı r umum mGdOrfQltlnUD tar. Bu bnnn tatitim pm ya

,enı tefli< IAt kadr08U yüksek tas- kmda ~· BeJediJe, 
dflrt.el1 çıkmJIJtlr· Kadro, dOn a. teUriklerini ilanal eıtmiftir 
Jabdarlara tebUf edilmiştir. Ye- · 
ni kadro ııe ınJıjarla~ iki u. Eyüp~ ·Dil 
mum müdur muavinl•R'l ihdu Ed u K 

8
1
91 

dan' edilJDektedir. euıyat o un : 
Ahmet Ballm mertaamma. aıa -

Şehir Bandosu 
konaerlerine ba,Jıyor 
Şehır Bspdoeu komerlerine 

pek yakında ~ır. nt 
)tonlerini v sJdldarda DoğaDcrlar 
parkında verecektir· 

mDnlln •lslncl ,...._..e te
aadDf edea ...... , ~ ıt
n& uat ( 15) de mesan blıfmda 
batırul ttals edJlecekttr, 

Arsu edalerln meütr sQDde 
.at (14) den it.ibaren embl 
tepitleri rica olanar • 

TURK TARiHiNiN 
BiR ICAHRAMANUK 

DESTANI 

mı heW etmem, eler. Rabmetli paea · 
- Dbdarata: telıit olmayı Allah ki· 

me IM.enıe ona wrir, pa hepimMe 
tandır. Sen burada oturacanm. Em
rime itaat edecelain. Gui olaeabm. 
Belki ben eebit olunmı! .. 

J?fyerek 1J81""91mdakı ytlzUIO tU 
wnr. 

- Bu. 11811&, anutamm ol8Un De. 
ierli bir teY delildlr: ama padltaJımıız 
Sultan Jılurat (19) eqdat kavpauıda 
benı bir pal&n«lda mulıaf• bnktıtma 
mtıWat olarak wnnifti. 

Der. Diatar da: 
-Jmir ..wıı 
Yollu brldar. 
Biri m~ ve biri bJen'n mu. 

bafUMID8~· 
Jılejer, rahmeUi IJlt&, (Kara~l a

dında olan w Deride birook iyı balleri
Dİ )'tl8Clbm• as 8ll'dlfmı trendi yert. 
ne p.lice ftkH blrüJp, lllbit.left: 

- LDsulilWlda ICanPG&'DID emrini 
benim emrim ıti bilini 

Diye talimat ftlmİlllUI. 
MabaftıblJ'e bqlayınca talim iL 

kerl.t tldJe bl!ll\f•HOI, ft biri pq&nm 
görmi,eoeli bir ,.e ıttmle. 

Bu iki fub)'l clllpMtn llD9a)ar, top 
altma dotnı gear. 

O aında Plf8t b1eı1ea top atılmak 
için ipnıt wrtr. 

Karapça. blrfli fJrbDm - kovlılıyan 
dftlm8m bOtb bMOD tıap altma ~ 
ioin - hemen diDnn yanma sfıdlNk 
top attınnm- Dimılu': 

-Bllnln. 11111 >n .. nr. 
DeJİilC8, Ka'IPI&= 

- Sen de bilirean: "'Allmmmda t. 
nim dedifimden c*11mıem !" diJ9 pe. 
lldan emir var. Ya elıncleki fitili 1119 
atar.ım, ya timdi pser, lfamıa qs., 

kale kapwmın &ıOne utmnml 
Der. Dimar, elınden fitili binim. 
Pap, d&t defa daha -- .-: 

Karapça (olmu, olma!) deditl ...: 
top atmalar. 

.... ~ .... cbt1ı ... tuttutu a. 
llJ'AA& Kahme alayı - Dlmılara ftrdlll 
emri baırlatmak l9in - ble)"e g&lde. 
rir. Bereket venın ki o mada beri ta 
raftakı fab Karapça'nm beJdedili ye
re el•r de ka!eden top atılmaya bqlar. 

Faisl der Jrı : 
• "KarapçaıUn (fimdi atdmn 1) dlmeai 

u.erine keleden toplar atılmıya bllltd• 
iJ lli'aU ben pepnm yanmdlydmı. 

Bisim tarafm .Wleleri ~ 
pçerdt • hattl an.da aırada ı.ıam .. 
kerlerir:den adam lfllut ederdi 

Ben ft Omer ala.- ki ..... -
eli ni anlatacabs - topun kellillme91ine 
emır ftl'ID9k ıc:ın rahmet)lye birçok yal 
vardık. 

Allah rahmet etsin, keDdW dQfllnce. 
aiııde baldı olarik ayak cllNJ9ll b r at. 
ti. Bir torlO yalTll'lllUD• beJnnld•: 

- hl adam fllla telef olmum di'9 
a keri fel&ketıe mi utntalmı ! 

Mdyle ~ ytls ontrdl 
Her ne--. iki 8tel unmda bahm

dufamua bllde ....... Jmduo cıes* et.-
tnt. Bn - cllllm8N pltl)e ~ Bil 
mubaNbedr nıbmetllnin utlk Y6cadD 
~ ~ IÇIDll Jeyllk ftdlı .... ___ .. 

(Ar .... .-) 

f 11) Valrama oldala tadlll ......_._ 1111.. 
cas ocaaan lhn4 olMak. DdD aıa ....-
..,_., ..,.... ... ---· ..... 



4 - VA.KIT 1 HA2.İRAN 1941 

Çörçilden 
bir mesaj 

jYapılan zamlarla yeni vergiler' şekerin ~s~ 
(Baş tarafı 1 incide) hı~a, ~ ~ için ödenen takas la" k vergısı 

b - Serbest meQ~ek erbabmm ~..mleri de~ olunmu~tur. 
kazanç v~ilerine geQen sene 13 - Kepeğin, şekerden ma- kon 
yaptlınış olan yUme 50 zam bir mul maddelerin. ".e ne~U ~- zam 

Onümüzde~'i hafta An karada 

Coğra/ ya kon
gresi toplanıyor 

Ankara, 31 (Hususi) - Coğ
rafya program ve kitaplarile coğ· 
rafya terlml eıi ve Ti:ıkiye coğ
rafyasnun tetkik\ne csa;ı tutula
cak ta.ksinıat ve pı ensipl"r tizerin 
de çal·ş.mak iU•:tı Maarif Vekillı· 
ğince bir cl)ğrarya kongresinin 
toplanmasına karar vcrılıniştir. 

ve Coğrafya Faluilteainde topla
nacaktır. 

Kongrenin tetkik ve mUzakere 
sonunda hazırlayacağı rapora gö
re, Maarif Vckilliğı ooğrafya pro
gram ve kitaplarını, terimleri ve 
tedrisatı hakkında icap eden ka
rarlan alacaktır. 

ve Hes meselesinin 
esrarını götürüyor 

misli a.rttınlmışbr. ~ meml~~ 1?1de ımal edil- k r 
c _ .Müteahhitlerin. ecnebi mış 0 1an. 18.stik .ökçe •. şoson. ka.. F kat şe e 

nakliyat kumpanya ve acentele. loş .!~ çızmelerı~: . çılll?n??~~ a ak 
rinin ve gayri menkul yaptırıp sun 1 ıpek ve ~un~ ıpek. ıplı~nın, t yac 
satmayı meslek ittihaz edenlerin çay ve kahvenın ticareti~}~ ı~ ar ma 
veI'g'ilerine geçen sene yapılmış edenl~ v_e oo madde~e:ı ımala
olan yüzde 50 7.8.m bir misli art. tında ıptidat vey~ talı olarak 
tmlmış ve bunların dört lira olan kullanan sınai muesseseler, ma... 
ruhsat tezkeresi harçlan 24 lira- tiye daireelrince yapılaca;k ilim 
ya çıkarılmıştrr. takip eden günden itibare~ .'!.ç 

Kongre 6 haziranda Dil Tarih 

Vaşington, Sl (A.A.) - Amerika 
Birleşik devletlerinin diln Nevyorka 
gelen Londra bUyUk elçisi John Vlan,t 
sanıldıt'llla göre, Hcss hakkında sarih 
ve doğru malQmat ile İngillercnin dcil 
lhtiyaçlan hakkmdıı ÇörçUln mahrem 
bir mesajını geUrmekted!r. Vinaııt, 

Ruzveıt ve Cordell Hun ile görUşme
lerde bulunduktan sonra b1r kaç gUn 
içinde Londraya dönecektir. 

d - Dükkan ve maifozalannm 
gayri safi iradı Uzıerinden vergi 
veren mükelleflerin vergilerine 
gecen sene yaprlan yüzde 25 zam 
bir misline yani yii7.de 50 ye çL 
karılmıştır. 

Bütün devletlerle 
ticari vaziyetimiz 

(Baş tarafı 1 incide) 
fuz tutularak tcsbit edilecek e
saslar dahilinde Türkiye ile ti
ca.ret ve tediye anlaşması bulu.. 
nan ve bu\urunıyan memleketler. 
den yapılacak ithalatın ve ticari 
hizmetle~ tediyesine vesair dö
viz ihtiyaçlannm karşılanması
na tahsis olunur. 

tasfiyeler hitam bulmarmş olan
lar mevzuları olan ithalat veya 
ihracatın yaprldığı memleketin 
2 - 12669 veya 2 _ 13055 numa. 
ralı kararname ühkümlerine ta
bi olduiuna ihracatm ithaHlttan 
evvel veya sonra yapıldıitna ve 
ithalat ile ihracat arasında geç. 
miş olan müddete bakılmıyardk 
15.6.1941 tarihine kadar tasfi
ye olunur. Ta.kas tetkik heyetle
ri isbu tasfiye muamelelerini ik
mal, intaç ve bunlara müteallik 
dosyaları tasnif için 30 haziran 
1941 tarihine kadar vazifelerine 
devam ederler. 

Cenubi Afrika 
Başvekili 

e - Bu zamlar 1941 malt yılı 
vergilerine de şamildir. 1 haziran 
l 941 tarihine kadar ver~leri teb 
Iiğ edilmiş olan mükelleflere ye
ni zamlar aynca tebliğ edilmiye. 
ceğinden mükelleflerin taksitle
rini ödedikleri sırada bu zamları 
da ödemeleri icabeder. BtRNUTUK 

SÖYLÜYOR 
Türkiye saatiyle 

dinlenebilecek zamanlar 

3 - Hayvanlar vergi.qine yapı. 
lan zamlarla birlikte koyun ve 
keçilerin vergisi (60), tiftik ke
c-ilerin (35), merinos koyununun 
(30), sığırların (35), mandanın 
(100>. deve ve domuzların Cl.25) 
at, eşek ve katırların vergisi de 
onar kureş olmuştur. 

6 - Bu kararda yazılı vazife. 
leri ifa etmek takas primlerini 
tesbit eylemek ve dış ticare işle. 
rlne milteallik olarak alakadar 
vekaletler tarafından istişad su
rette veya kar ittihazı salahi
yeti ile verliecek i§leri görmek 
117.ere ticaret vekaleti müsteşarı. 
nm reisliği altında ve dış ticaret 
dairesi reisi maliye vekaleti na. 
kit işleri umum müdürü ve Tür
kiye cumhuriyet merkez banka
smm. bir mtimessilinden mürek. 
kep bir ticari tediyeleri tanzim 
komitesi teşkil edilmiştir. 

Muvakkat madde: 
1 - 15.1.1940 tarihli karama. 

menin 3 üncü maddesinde derpiş 
edilen takas muamelelerinden , 

Giriıte Almanlar 
(Baş tarofl 1 incide) 

man kıtaatı tahaşştltlerinf ve ri -
cat yollannı bombardmıan etm~ 
lerdir. Cenup sahilinde, lngUis kı
taıannm geri kalan knmnlarmm 
Jca.çmağa teı;cboUs ettikleri liman 
lara kn.reı, bilhas a müessir hü
cumlar yapılmı5tır • . 

Muvakkat madde: 2 - Birinci 
muvakkat maddede yazılı olup 
15.6.1941 tarihine kadar tasfi. 
yeleri ikmal edilenıiyen takas 
muameleleriyle bunlar haricinde 
kalrp bu karann neşri tarihinde 
intaç edilememiş olan sair bilO.
mum takas muameleleri 6 ncı 
maddede yazılı komite tarafın
dan verilecek kararlar daire;in. 
de kat'i surette tasfiye edilirler. 

ırakta mütareke 
imzalandı 
(B~ tarafı 1 incide) 

ALMANYANIN ALAKASI 

Berfin, Sl (A.A.) - Yan tCS
ml blr kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahflllerlne göre, 
Girit ada.smm cenubunda, Al- Almanya Bağdadın tehdit altında 

man flav8.IJ tayyareleri, bir İngiliz bulunmasına rağmen bir muvaffa
deniz kuvvetleri teşekkillilne bil - kıyet!e bitmekte gibi gözUken 1 -
cum etmişler ve bir destroyeri 0 rakhların !Pddetli mukavemetini 
derece ciddi hasara uğratmışlar- nikbinlikle takip etmrktedir. 
dır kl bu geminin kaybolduğuna I İraktaki askeri va"yeUn bariz 
hükmolunabilir vas'ınr, §imdilik, İngillz!erln şld-

• detli hücumları teşkil etmekte ol 
C vdrcı adas na iltica etmi§ o- duğu Berllnde ka.bul edilmektc

lan tngillz t şekkUllerlne hücum dtr 
edll~iş v~ b!r işaret istasyonu ~ahire, 31 (A.A.) _ öğrfnil-
tahrıp edılmıştir. dlğlne göre ~i:t Alinin 1rana fi 

* * * . -. rarınt mUtealdp bir mikdar Alman 
~dra, 81 (A.A.) -. fngllız tayyaresi İm.klan geri çekllmfştfr. 

Harbıye Nezareti, Gint başku- Bağdattakl İtalyan clç:.isi ve eı
mandanı genel"8.I Freyberg hak- çilik memurları da Raşi.t All ile 
kmdakl Alman haberleri ile ala- blrllkte 1rana k~ §!ardır 
kadar olarak ııeşretliğl tebliğde · 
ııöyle demektedir : İRAK MESELESİNİN İKİNCİ 

General Freybergin sağ ve sa
lim olduğu ve kıtalıırı ile birlikte 
bulun· ığunu bildirmekle memnu-
nuz. 

t~ • • • 
Londra, 81 (A.A.) - İngiliz 

matbuııtı, halen kat'i safhasına 
glnıüş bulunnn Girit muharebesi
nin neticesi hakkında hayallere 
kapılmama.ktadır. 

Times gazetesi, ilk defa, Al
man kayıplarmm yan resrnt bir 
tahminini vermektedir. Almanlar, 
Girit harekatında 12 bin kişi kay 
bet.m.ielerdlr. Bunlardan yedi bini 
Girit üzerinde ölmllştilr. Adaya 
cem'an 30 bin klşi, yani paraşUt
çU ve planörlerle na.klcdilm.iş as
ker olarak ikl fırka ç k:mıştır. Ha
va yolu ile naklı>dilen bir :fırlca 
ve dEJıiz yolu ile nn.kl"dilen ikJ 
hücum alayı mah\'edllm.i§tir. 

TELGRAFI 

Londra, Sl (J\.A.) - Röyter: 
SalRhiyettar mahfiller, İngiliz

lerle a.sflcr ara~mdakl anlaşmazlı 
ğın halen nihayete ermiş olduğu
nun söylenebileceğini tebarüz et
t.irr:ı ek teclir. 

Şimdi bütün dünya iı;ln sshlt 
olmuştur ki 1raktaki anlaşmazlrk, 
Arap dünyası ile İngiltere arasın
da değil, fa.kat İngilizlerle Atman 
iar arasında bir anlaşmazlrktı. 

1ra.k lsyanmı, daha bUyUk bir 
§eye tahvil etmek hususundaki 
Alman teşebbUsünUn muvaffa.kı
yetsizllfllıe, tebarilz ettirildiğine 
göre, kıtalarnnızın Giıitteld mü
kemmel hattı hareketi çok büyük 
nisbette tesir etmiştir. Şurası ma
nidardır lrj, Raşi Alinin Alınan e
f endlleri kendilerine gelmesini ta
lep ettikleri halde, Rqit Ali Al
man davetine icabet etm~ ve 
fn.na k~ıştır. 

Ankara, Sl (A.A.) - Mareşal 
Smuts 31 mo.yrs günü Türkiye 
yaz saati ile saat 22,20 de ana
vatan servisinde radyoda bir nu
tuk söyliyocektlr. Nutuk 1 hazi -
randa Türkiye yaz saati ile saat 
6 da ve 7,15 de 25,53, 31,32, 31,25 
metreler Uzerlnden, saat 17 de 
19,82. 31,75, 21:,92, 25,53, 41,96, 
13,93 metreler üzerinden, saat 
23,15 de 25,53, 31,25, 19,66, 19,60 
metreler Uzerlndcn, 2 haziranda 
Türkiye yaz saati ile saat 8 de 
31,55, 19,82, 19,66, 31,25 metre
ler üzerinden tekrar edilecektir. 

İrlanda merkezinin 
bombardımanı 

Dublln, 81 (A.A.) - Cumartesi sa
bahı sabah saatlerinde Dubllnin son 
bomburdtmanı esnasında, 30 ile 40 a· 
rasında aıu vardır. Bir bomba, Phönlx 
parkına dllşmll.§ ve parlt dlrcktörU.nUn 
evinde pencereleri kırmıştır. 

MACAR BASVEKlLt 
Romaya gidiyor 

Roma, sı (A.A.) - steranı ajan. 
smdan: 
.Macaruıtan başvekili Bardoaııfnln ya. 

kmda Romaya gideceği zannedilmek.. 
tedir. 

Amiral Darlan 
(Baş tarafı 1 incide) 

- 28 Mayısta, saat 13.1:1 te İiıglll.z 
tayye.rcıeri Tunusta S!ax llma.ııı Uze· 
rinde uı;mu, "" mUteaddıt bombalar 
atmış~ır. Bu bombalar "abelals,, va_ 
puruna isabet etmiş v<ı lklsi aflr ol
mak üzere 12 kişiyi yaralaml§Ur. 

Bu n•1susta, hUkQmet reisi ve filo 
şo.fl sıfa tiyle hissiyatımı alenen blldl
uıcd~n evvel, bUtUn sarih malQmatı 
elde etm<'ğl tnglltereye !ikrtnJ btlcllr
mek 'ı;L., zaman bırakmatı tercih et_ 
Um. 

Lon:lr-a hUkQmeU, Edenin ağzı ile 
bu :xın rordımanların Siax da bir l· 
talyan ticaret ve bir İtalyan harp ge
misinin bul•ınmasınd:ın ve Almanya 
lıe nerede bulunursa bulunsun çarpı§• 
mak azminden doğmuş oldubunu ıiöy· 
ledl. 

Bu iddia, eııasstZctır. Enternasyonal 
hukuk kaldolerlne göre, bu muharip 
devletin gemileri, 24 saat irin bir bi· 
taraf limana iltica hakkını dalma. ha
izdir. Netekim, halen İspa!lyn Uman· 
larmda, Portekiz llmıı.nlannda ve ce_ 
ııub! Amerika memleketleri limanla· 
rmda AJman ve lto.Iynn gemileri bu
lunmaktadır. Fakat 1ngtılz kun·eUerl, 
ne ValAnsiyayı ne de Buenos - Ayre.ııl 

bombardıman etmemektedir. rahelals. 
ye gelınce, armatörler ve ticareti bah 
riye merunıplan bu geminin Fransız 

zlraatlnde kutlanılacak fosfat hamu· 
~ ile ytıklU olduğunu bllmekll'cllr. 

AcabR ne için, tngltlz tUosu ve ln
glllz hava kuvvetleri, yalnız Fransa· 
ya k~. Franaız Umanlanna ve gemi 
lerlne karşı bu tarzda h~rcket ediyor? 

İngiliz - Yunan kayıpları. kıyas 
edilenılyecek derecede az.dır. 1n -
gilizlerln, ağır techlzatla.n fazla 
değildi. Bu sebepten, tank, top 
ve kamyon kayıpları bundan ev
velki herhangi diğer muharebele 
rindekindeıı daha az olmuDtur. 

• • • 
Loadra, 31 (A.A..I - Glritten gelen 

haberler Ada ml.ldatllartn!n ııevmlda. 
ne mJdataalaramm karuuqtıfl her 
an art!l.D mtl§ktllll.tı meydana koymak 
tadır. lngtılzler Suda koyunun prlo 
na çekilmek mecburiyetinde kalmıf
lardır. 

Ra.şit Ali kabbıeei azası, kukla 
naip Şerif Şeref ve Bağdattaki 
Alman ve İtalyan elçileri de, Ra
oit Ali ile birlikte kasmışlardır. 

İngilizlerle asiler araemdakl an 
lapazlığm nilıa.yetlenmesi, lrak
ta Alman kalmadığı ve bize k&l'
§J hareket edebltecek tayyare ve 
mUretteba.tlan bulunmadığı de -
mek değildir. Fakat, bu, Arap hal 
kı lbakmıından, vulyeti.n aydm
lanm:11 olması demektir. 

Bu, ehemmlyetiıiln tebarilz etUr!l_ 
mest lcabeden bir slyast hattı hare· 
kettlr. Bunun içlıııllr ki, beyanatnna 
geraltin icabettlrdiği genl§llğl vermek 
Uzere sizleri buraya topiamağı lüzum
lu göt'"iUm. 

Yunan Krah 
(Ba, tarafı 1 incide) 

wtıerlnf' da.ha yakın bir yerde bulun-
JD.a#r tercih etmektedir. 

4 - Veraset vergisine, tiyatro 
ve sinema resimlerine, gümrük. 
Ierde kullanılan evrakın müda
faa ve~ine asıl vergilerin bir 
misli zam yapılmıştır. 

5 - Muayyen meblağı havi 
mukavelena.melerle teminat ve 
kefalet mektupları, rehin senet. 
leri akrodetiflerle kredi mektup
larının ~ resmi binde ikiye 
çıkanlınış, l'ESnl.i dairelerden ve. 
rilen makbuzlarla posta ve tel
graf makbuzJarmm resmi 2 ku. 
ruştan 3 kuruşa iblağ edilmiş, 
ihale kararlarmm damga resmi 
bir misli arttırılmıştır. 20 lira.
ya kadar olan posta ve telgraf 
havalcna.meleri 2 kuru~. diğer 
bütün havalenameler 5 kuruş. 
bankalar ve ticarethaneler ara
srnda teati olunan irsa.ı, talı.sil 
ve teslim emirleri 5 kunış resme 
ahi tutulmlL~ resınt dairelerden 
verilen kayıt ve kararlamı hi!HL 
sa ve suretleri, memurin sicil 
cüzdanlarrnrn ve inhisar idare ve 
§'irketlerine verilen beyanname
lerle bu şirketler tarafından ef
rada verilen ruhsatnamelerin 
resmi yüzxle 50 artt.Irılmıştır. 

6 - Memleket içinde imal e. 
dilmiş olan lastik ökce, şoson, 
kaloş ve rizmeler kilo ba~ma 15 
kuruş istihlak vergisine tabi tu
tulmu"tur. Gerek memlelret icin
dc yapılan gerek hariçen ithal 
olunan cimento1ara ton başına 2 
lirtı istihUüt vergisi vru-;edilmiş, 
sun'i: ioek ipliğinin istihlfrk ver. 
giı:ti kilo başına (150' kunıştan 
(250) kuruşa cıkar1lmrşt1r. 

Kahvenin ietihllk vergisine ki
lo başına 25 ve çayın istihlak 
vergisine (40) kuruş zam yapıl
mıştır. 

7 - Zeytin, suee.m, ayçiçeği, 
keten tohumu, pamuk vceair ne.. 
bati maddelerden çıkarılan yağ
lar, fondan, şekerleme, bonron. 
karemela, marmelat, reçel, lo
kum, akide şekeri ve emsali şe. 
kerden imal edilen maddeler ile 
kepeğin muamele vergisi muafi
yeti kaldrrtlmış ve bu maddeleri 
imal eden smat mUeseeeeler ile 
muamele vergisi kanununun i . 
kinci maddesinde ya.zJlı toptancı 
ticarethane ve müteahhitler fil. 
yal. şu be ve satış mağaza.lan 
muamele vergisine tabi tutul. 
muştur. Tahin helvasmm mua
mele vergisi muafiyeti bakidir. 

8 - Kibritlerden alman m 
para müdafaa vergisi otuz para. 
ya çıkanlmUJ, tütün. sigara ve 
içkilerden &iman müdafaa vergi
leri arttrnlmış; tuza kilo başına 
bir kuruş müdafaa vergisi vu.. 
olunm'UfiPtur. 

9 - Mektup ve kartpostalla· 
ra, kıymetsiz ticaret eşyası ör. 
neklerine, adli tebligata, ~graf
la.ra ve telefon abone bedelleri. 
ne, §ehirler ve milletler arasm 
konuşmalarına mıUdıafaa vergisi 
konulmuştur. 

10 - Sahibinin bizrat oturdu
ğu meakenlerin bina vergileine, 
bine. ~ altıda biri ve dL 
ğer bütün binelann v~lerinıe 
de bina vergisinin tlçt.e biri m. 
betinde miidafaa vergisi vaze. 
dilmiştir. 

11 - 'rorldyeden ecnebi mem
leketlere ihraç olWl&Il eva ?e 
hayvanlar, kıymetleri timerinden 
yüme 3 :nMbetmde İhl'8c9t 1'el'. 

Diger taraftan, :Alman kttalan Kan. 
diye Umaıum .,. tayyare meydanmı 

isal etmı,ıer ft İtalyanlar da Ada. 
nm f&l'kma JııuaJa Odamll&rdlr. - gisine tibi bıbıhm .... 

Art.ık Gtrtt ftZiywttn!n fevb.l&de 

gUn içindeı kanunun neşredildıgi 
31 mayıs 1941 cumartesi gilnü 
sa.babı ticaethane, mağaza, an
bar ve depolarında, fabrika ve 
imalUhanelerinde, şube, aoenta. 
ve komisyoncuları neminde 'bu.. 
lunan kepek. şekerden mamul 
madde ve nebati yağ, Iastik ök
çe, şoson, kaloş, çizme, çimento, 
sun'i ipek ve sun'i ipek ipliği, 
ça.y ve kahve mevcutlarının mik.. 
tarve sikletini xe bulundukları 
yerleri gösteren bir beyanname
yi bağlı oldukları varidat daire. 
sine vermiye mecl>urdurlar. 31 
mayıs 1941 cumartesi. sabahın
da mevcut olup beyanname ve. 
rildiği tarihe kadar satılmış olan 
mevad da beyaıınameye ithal e
dilecektir. 

a - 31 mayıs 1941 cumartesi 
sabahında kepek, şeekrdcn 
mamul madde ve nebati yağ 
mevcutları yüzer kilodan, çimen. 
to mevcudu 500 kilodan ve diğer 
mevaddan olan mevcutları da 
onar kilodan az olanlar. 

b - Muam~le vergisi kanunu
nun 11 ve 12 nci maddeleri m\L 
ci.bince muamele vergisinden 
muaf bulunanlar beyanname ver 
mele mecburiyetine t!Jbi değil
dirler. 

14 -Tütün ve müskirat bayi. 
)eri, hususi amiller, kibrit, inhi
sar şirl<eti acentalaı1 ve tuz alnn 
satımı ile iştigal edenler de, ma. 
liye dairelerince yapılacak ilim 
ta.kip eden günden itibaren üç 
gün içime 31 mayıs 1941 cu
martesi gunü sa.babı ellerlııde 
mevcut tütün, sigara ve içkilerle 
kibrit ve r~lanak taş!annm ve 
tuzların etiket fiyatlarına göre 
nevilerini, miktarını, siklet.ini ve 
bulunduldarı yerleri gösteren 
bir beyannameyi ruhsat tezkere.. 
si aldıklan inhisarlar idaresine 
vcrmiye ve yeni kanunla yapı
lan zanı1a.n ödemiye mecburdur. 
lar. 31 mayıs 1941 saba.hında 
mevcut olup da beyanname ve
rildiği tarihe kadar satılmış olan 
mevad da beyannameye derco. 
Junacaktır. 

31 mayıs 1941 cumartesi sa
bahı tuz mevcudu (250> kilodan 
az olanlar beyanname ~rmek 
mecburiyetine ta:bi değildirler. 

15 - Stok mevcutlarını kanu. 
ni müddeti içinde beyanname ile 
bildirm.iyenler nezdinde buluna
cak mevad ile beyanname harici 
zuhur edecek mevaddm vergileri 
beş kat fazlaeiyle almaca:ktır. 

16 - Yeniden muamele vergi. 
sine tabi tutulan şekerden ma
mul maddeler ile yağları ve her 
türlü ıtriyat ve tuvalet maddele. 
rini sınai mUeseeselerden müıba
yaa edenler veya bunlara imalat 
yaptıranları ikincikıinun 19 ıı 
tarihinden 31 mayıs 1941 tarihi. 
ne kadar mübayaaları veya ima· 
!Atlan 30 bin lirayı geçmig ise 
toptancı sayılacaklarından 1 

Amerikanın bir nmna
ralı naziıi tevkif edildi 
Nevyork, Sl (A..A.) - Amerlkanm 

ı numa.raıı nu:tal olan lllbnicb Rettlı 
tnktt edllmlfttr. A:meırlk&ya sabte bir 
puaportla girmekten aaçludur. 

K aponları'!! 
IJABIN u:as 'R.ı --- .. - ·-- jglll --'il lnd DlllllU'a ile _,. ..-.,ar. l"Gia Wt ........ ..... ...,... "-· _..._,... .. ..,.. ~.~ v.on,...,. .._ z • 111a 1ı1r..,... ~ 

fttıim oldu#Ufta §tlphe Jraım•mqıtır. 

Bu aynı zam•nda 111 demekUr 
ki, Almanların kendi taraftarları
na milzaheretlerl ve İngiltereye 
karşı hattı hareketlerinde göete
dBderi te§cller, gayrl Ufi olmuş, 
ve gayri kUi olacaktır. BJnnetıce. 
İrat halkmm, halen ~ git. 
mek tlsere 10lda. bulunan Natp 
AhdtUllAJun avdı>tlni hararetle 
~ muhakkaktır. 

Yunanlstaııa alt altmlarm Almanlar 
tarafından zap~lmediği ö~

t!J'. Yunanıstanm altın Dıtlyatıan ol· 
~ g-lbl ftmcll Nevyorkta bulwımak. 
tadır. 

12 - Eanelli nw ••ı bS.. 
'.l'llrldybjb ~ itllalM ... l!llllID mııameJe wdtd ,..,_ ,. __________ __ ,.,............-m' Mn+r ........... ...., ua , ..... 
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Haftallk Radyo Proo-ramı 

11 TAVYARECiLER 
- 9 - ~~...6.ılli ı.....agrdu_. Yolun lce-

iı.. ..... ~ • uuıua-" Q1IKV ~ ~ '~ l:ıir ıey deme· aann& irıdL ufak)&ıda ıt* aran-
..... ~ dı. Yoktu. Tanaı9 ~= 

hentiz hazırlrtlarmı pybolmuştu •• ~ ..x..Hı ra· 
" ~ geçerek otoeıJDU ıııııwv'"" 5

.,..... 

~ aaa~c kadar harekete ııattt.. ... otlar u.ttınde ka· 

' te.Yi:ıs~ız hazırlığınızı ya- '-'ll~'Y:ranlıklara doğru kO§l1la· 
, · e meydanına gelir· • ~)lf ğa balladı. k 1 

""l' a lta.ıktı Tekerleklerin u.ttındeki ar ar 
lııleatir ·· YUriiyecektı !h· ,.-frml be" metre kadar ııerüıinl 

~> () h : .. • " t k"r '"" a]d t rdu Biraz aonra e "' 
"-.. b~ - e beraberce çıkalmı.. aydrnla ı) o . ild' Ta>') arc 
... ~._ "'qıo ~enim Jekler yerden kca 

1
• 

' · \'e 
0 

in de eşyasını 'ilktıeldl On beş dııJdka kadar 
tiderf:t l'&dan tayyare ııneyda- ' b~ ck,ğru HerJedi. içindeki ben 

~....., lteıtı .be. gar Aıttln ..ıt..ıeri boııluklarda, tek 
....:, ' nim iıçin heJ>6i mü- zer .,... 5

.,_ -.ıA.. hareketsiz 
S kelime tonuşmıs.u-·· 

' ldece h dunı,·orlardr.. Sonra tayyare ııe~ 
\ııl'lıı ~e eh ava biraz sert gibi.. lr dön!~lc cenuba doğru döndü. 
{i • elnınlyeti vıır bunun ~ 

11 
nJUnrmda pırıl pırıl ) anıın 

ı.ı;~ bitı:ıe.ı ;:.ıınc t·k kö ilki n C'n 
-...~:,-en ~......... kaldılar.. Kapıda ,.e sa!ıılc çarp ça rd Birl irini 
L'4i ..,,,."'1 z bir deniz va ı. llıotö•J" UZun burunlu kuv- sonsu 1 "<>ı'lot bardaki ita)· \;.;'.. llu: ' u b' ' ne b:ı.J<rırtı ar. 

1 
• 1 -ı,.~ ~r Se '.r otomobil€.\ bindi- t'ni tekrar hissetti .. Bunun nn· 

~ i d07n·It esiyor, köse bas· ~~ı~ı\acnk tar fı ~oktll. Artık, 
~ ÇaJıy0td ır fener direkleri b'r ~iya bu kadar uzun sU~cm ~ 
~e Sağan u. . Hafif hııfif • a- Fak benzeviş bir mucızcydı. 
~il :Yafhn akla birlikte tnn. si dıT ,.\.::e çift ·kumandalı idi. 1-

l'o lıılabJ.ı ur kaldırrmbrı adam . d -kiler , 8 pyana oturmuşlardı 
slttu .. u ış.tı. Otomobllln sofö- rın { " ıer pusul ıııındll, \'O· 

' ~çU do bindiler. lhtiyar P lot~:, şoz ~ ıarı pilotun bar 
..,. eo .. ~ nu bir le d ,_ nıncılU'ının ı · "' nak L..~~ •oru ar; efa çaııı- ri d 'di Kuwet ı saı:-n 
~~~ 2öruna.radı. Beklediler .. et· ketle "ı . / .} ~·are' ı sele kepılnt 
~;y,., __ en ve cev:ıp veren Jar ufac ' • ıı ı ıst~djgi tara· 
)Q. """"'*' k bir c;ôp pe · 

1 

~ · endlsı dirnksİ\ ona att,·or nrUklUYordu. 
s;tar ho . fıı Karanlı;; gittikçe JtoyulaŞIYOr-
S:-,-et'de ~rdandı. Otomobil ol- du S:ıbntrn ilk ı5rklarnt~ğı ön~e 

b tııa c ['e bir sarsıldı .. Ve ha~;anın birde~bire ~~;il ~o / 05; 
tı, ~.Yla a delerlni bir yıldı • ceJcrin bu saaunderdg '--n•"r li;;I 

%~"'kgeçcrck nsfalt .,,..eJ e k,,,..., ka C'Ş "" ,.,~ " ~- " t., lf"""' ve ilk .ba . ...,- bir ta'-"'-•c ve 
"}l"l'Qu ~ .. yyare meydanına Jd 1 .Ncu ~den C:nln bu saatinde !n, içinde ıkı ~ı~cn motörden bas· 
,~1~ek kndar da tenha du~adan oktu Bir ara Jt'rd 

~l'il2: ;yı- ~e.ta uçuyordu, sa- ka bir ~e~ ~rdi ~r Pilotun dik· 
il bu sa~~ı kılometre hız gc· bulut ıı:ın k rttı. Fakat \an n-

tı.ı.: f:cv ınde uykusuzluk \'C Jcati d~~o hı: blr.d ğişlkhk )Ok 
~l}-0 .... eurn. iş bulunan sinirle- dn.kl g öz}en tav-.areye> bin· 
~~·\4 t~:. . Onun gbcri ~lan. donukluğunu 
~-~ .• :S~~!dana ya.Jclıtşmcs dıgı andıı.n · rdu YaVıL" va,•n 
\ ~~l"d .. k kuyuıı: kapıdan girnıe- m~hafllZ~ eaı)O ktu ... Tabancsemı 

_,, e 1 eiını eobıne !IO -.ıı Bir an i in 
bo etuı nar armı tahdit e- naınJusundan kavnou. .. irdi;;.i b 1 

la .Yuııc ~anı ba ından ıney· bir tereddilt dcvrcsı gcçd' 
6
EJln1 

fylre a saptılar, ilorlcrdiler liydl. Sonra kı:ırıırını ve~k~rm:sııc 
..:,lar.. hangarlnrma yakın cebindon çıkardı. Ve <; f 11 
~'"ltııa aYn beraber pilotun, fn.brlkn " PA:!; 

· ltç k' 1 hızla d,,vıun cdi· tunun cnseain~ doğru vumı-· 
~~ta ışı otomobilden çıkU· b' ldu Rarışm genç olduğu yC'r· 
~llt)a t-ın knpmı kilitlenmişti. ır o . ' Jtuına dalar uzerlnP. 
~~ açt.ı'ar de Eallandr. d rhal ha-
~~ ur k . y1krldr. Yanü~a~n!:1ç kumandalar 
>ıı:.."'Q idi_ a • kapalı bir spor rekctc geç . rd Ta'"''lll'C bıuıa· 
"'~ Yanyana iki ki.§1 o- üzerinden xaldı ı. _,,, düı:<'lt· S ~~Uz clJi bt.'lygirli.k bir ğı dıkilmi~ti. Ta)-')'8reH d 
\ t....~e .... Y c mUcol zdi. U- şa rklara doğru ısuka.nıet e· 
.. ~"A::_~ıcrtnt kanatlar altı- ti ,.e aç Çab k hareketle le k • ~e..."-G:K ğişUrdi.. u takını çanta· 

~{},. ~~ ..ı• sa:ıttc iiç yfiz elli rd duran tayya~ • k: Q~rnt b' 1 ...ı na a a.ld lçind<' ,-ırmi be , 
~ \ıf y pa ıl yon.ali•, sınr ç~ti ~emir aletler \Srdı. 
.. ~t acık tayyareyi kolay· otuz ]<ı!ol~k klarma bağla· 

1 
ı:11t ın onl' ndelcL beton pist · · ıe pılotun a)'8 

Mahklımiyetini bitiren 
bir kaçakçı 

Kardiyanı keaerle 
yaralıyarak yeniden 

İçeri girdi 

PALU&: JA.JMJ 

8 80 Procrun " memleket. aaat a 
yarı, .33 MUzlk: Şen parcı.Uar c Pl.) 
.•5 Ajans ıbabcrlerl, 9.00 :MUzik. 

mm v mc01l t 

O'akUdar hapl.shanulnde dün blr 

Kartlar w hafit ıı-rçatar (Pl), 9.30İ 
O 45 ~ aaaU. 12.80 Prognm \'e 
memleket sut ayarı, 12.33 Müzik. 
Hatif prkılar ve prlnlı oyun hava' 
lan, 12.ftl Ajans haberleri. 13 00 MU 
zlk: Hatlt prkılar Ye oarkılı oyun 
havalan: Devam. l3ııo Konu~ma (De 
rod n. Teped<'n), 1345 "430 MUzlk

Radyo .salon orke.straııı ı Vlyolortlst 
Nec p Atkın), 18 00 Progrn.m ve mf'm
lekct ıııuıt ayan, 18.03 Müzik : Radyo 
caz orkcııtraaı < İbrtıhlm ör.gür ve 
Alt' ~kl rl). ı .30 Zirtıııt Tokvlml 
ve Toprak mahsuıleri bors:ıın 1 40 
Mllzlk: Radyo caz orkesı.rMı progm 

saat ,;nrı, 12.33 .MUzik: TUrkçıc plAk
lar '1" 4 Ajans habcrlcrl, :ı8 .00 mUzlk 
ıc 1 r' pro!!111m (Pi. ), 13.lti '.MUzlk 
T r ptıll<lar pro ramın.n dcvnmı 

Hl 3 0 U O MU lk J.;:nrışık pro mn 
1 Pi 1 • 1 00 ProC"rnrn ve mcnıl I< t an 

bAdlse olmu§ mahkt!mJyettnl bitiren 
bir mahkQ.m tam t.ahllye edlleceğt aı
rada hapf.tıane gardiya.mıu ke9erlc 
başın:Jan atır surette yaralaml§tır. 

Hı\dlııe oudur: 
F.ıırar kaı:akı:ılığtndaD bir n nıtı 

ay. on altı güne mahkOm edflmfş o. 
ıan K mil oğlu HOıı in. dUn m hkO 
mlycunl ikmal et~lı "o t ahll) CSI 1t"ln 
blllOn muameleılnl ikmal etUrdlkten 
ııonra v dalaşmak Uzere kovuouna git mmın devamı, ııı.oo .MUzlk : F ıl ıuı ı 
mıqtfr , 19 80 )ıfemlekel aaat ayarı ve Ajans 

HUseytnin bulundu.tu kO\'UşUI 1 e haberleri, 19.45 llUzlk· VlrtUozl r 
ıuıpish'\nenin bafg&rdly&nl Zafer, bazı {Pl ), 20.00 Konuşma (Yurt SaaU) 
u k tcfelc tamirat.la megıguldUr 20,15 Müzik: Oç &10list. olmyucu, 21.00 

zat r, 1 ini bltırdll<ten .sonnı korn. Konuıma: lıfcmleket postası, 21.10 
fU terk tnıı fnlmt h r nasılsn k sert. MUZlk: )ıf.efhur operalar (Pi.), 23.30 

nf ko,-uşta unutmu,.tur Memleket 88&t ayan ve Ajans haber. 
B! sonın kes rl un ttuğunun for ıerl , 22.45 Ajl\115 spor acrvl f, 23.00 

ma varan gardiyan. tekrar kovuı MUzll<: Dıuıa mUzlğl Cl'I.) , 23 2 23 30 

onm ı fakat ke rı yarım sn l son Yannkl progranı w. kap nı 
ra tah .) e dılı>c<'k otan lfUfl("yinin e

l nd • gl5rm0 U:r 
HU ,in k ndi.slnln eroin kullanma. 

sına her zaman m nf olan Zafcıirı 
kes rl" u· rine s !dır rak zavalıı 
ard vıının kafat sını parça.l mı•tır 
A ı ı.ırelt yaralanan Zafer haa

tan l\-1dırılını • bAdlacye el koyan 
ın il d d e 1 u m u m 1 Orb8D anor 
rnal bir adam olan Hlllll!ylnf ın0f8Jtcde 
altına ımmak Ozere Tıbbi adliye gön 

cı rmı,ur 

Fınnların kontrolü 
ort.aköydc son yapılan tefti -

lrrde <-kmeğ'İn fırınlar tarafm
dan J{ı• ık olduğu sekılde ımal 
<'dilmediği görülmuş. alikadnr-
1, ra tebligat yapılmı trr. Bu ci. 
betten fırınlar sıkı surete kon. 
rol cdıleoeklerdir. ---.oc---

Oün kü thracat 
Dunkü ıhracatın ) ekunu 150 

bin liradır. Dün Mr.nr ve Alman
vnya tütün satrımıştrr . 

Beyoğlu Halk Sineması 
....... ıı ~o-ilde: 
s bOyük "1m 1Mnkon: 1 - lltnır 

J(on~: Türtıçe. ı - ~~1.all Çete&!. 
S - humıarlılıırlar ~lal. 

-- Pazar (Pazartesi 
1 Haziran 2 Haziran 

Cem.evvr-:-:ı:n. '",.ı 6 
tfıur: !7 f117ır: ~ 

PA7.ARTEst: 2.8.llMI 

'1 80 J>ro(ram Ye memleket saat a 
y n, 7 33 Müzik: Hafif progr nı 
{Pi ) , 7 45 Ajans tuıbcrtcrl, 00 MU 
lk Hnfil programın dc\Bmı t l'l ı 
SO 45 Evin sa.ati. 12.SO Program 

ve memleket aaat ayan, 12 83 lılll.aik 
1 şarkı "' tllrkUter, 12.~ Ajana haber 

lerl, ,ıı,oo Mllzlk: Kanflk progratıı 

CPJ.). ıuıs MUzlk: Şarkı Ye tUrkWe. 
rln &vamı, JS.80/14.00 )ıf.Ua1k: Ka 
rJJık pnıgramm devamı (Pi.), 18.00: 
Prognım ve memleket saat ayarı. 

18 03 :MUzJk: Fasıl eazr, 18.30 Ziraat 
Tıı.kvlmt ve toprak mahsulleri bOrauı, 
lR 40 MUz'k: E«kl ~revler vt tak· 
ııtmler 19 00 Konuıma <Mehm din aa 

U). Jfl 115 MUzlk• Aanr1 paftalar 
Trlo. ıcı 30 Memlrket .aut ayarr ve a. 
jans haberleri 19 415 MOılk Radyo 
caz orkMtraaı (lbrahlm ösgUr ve A· 
tct Böcekleri) . 20.JIS Radyo Kaset.eal 
20 ~ )tQzik: Bir halk tUrkU.U öğtt· 
nıyonız Hattannı TUrkUırU •'O• 

man.: 

()flnalım bindit;I Arap 1 liht') lôn, 

'\in" mi ~l'lhon O!iman!ol1 hR~nım!' 

Gldh'Olll prMt illere. ... ol a ..,... 
UpUrUn hanlan, o.ı-n pllyor; 

IJl\flann .-rdan anlan rffyor. 
0ıımaı1111 btadtji yaldızlı rğfır, 

tttan kurtıınlar 0.-• Mif'r, 
Knrtnnlar K'f'ICllk~ bo:f"UDU t~r. 
UU tUm bir ~ı.ana. atlar ~rhn. 
Cotkun 1111lar gthl çal'tar gtdl'rlm. 
ı 00 Konu~ma · Memle'k t poııta111 

2110 MOzfk: Solo ıarkllan 21 2~ · 
l\.onu ma lHoebcfl, 21 411 MUzll<: 
il dyo nfonl ork ıtraaı ( t : t>r F: 

l ayar· l 03 MUzlk: Fa111l 811 1 ı 30 
Zir l tA \imi ve Toprak m hsulle 
barı aı, l 40 Mll lk· D.sn h:nal M 

rı · 1 1• rnoo Kon!Lfm (Yu\'ll 11nall) 
10 lö ıu 1 : Hadyo ııalon orke,.tnı 

(Viyolonist Necip ~km), 19 30 M m 
1 ket at ayarı ve Ajımıı habı'rl r 
10 *6 .MU k: Radyo alon Ork tra ı 

pro rnmının d " mı, 20 ıa RAdyo 
kleaf 20 4t'i MUzik: Jlady ton or
k ııt~ 1 ııro rnmımn ııon kıınnı 21 oo 
Konuşma : Menıl ket poetuı. 21 ıo 
MUzlk: akaofon soloları N lh t 
Elıcngfn 1 :ıo KonUfma, 21 4G .MU ı k 

Klı\ıılk progl'am Şef, M ut C mil 
22.80 f mlı>kcl aaal aynrı, A n ıın 

berıtr Eııham TahvJlat, Kambiyo 
Nukut borıuıaı (Fiyat) , 22 f o Mil k 
Cıızooıı (Pi ı . 23 ~ ~3 30 Y nnkl 
pro ram v k p nı 

~ HS ıun ' : f.8 ıv11 

7 80 J rogrıım v m mi ket saat a
nn 7 33 MUzlk: Ha!lt program (Pil 
7.45 AJans haberi r1, 8 oo lılUzil< : Ha 
11t programın devamı (Pl,), 80/ 45 
E~ln ali, 12 30 Pnıgııun " mem 
1 kt't BRlll ayarı, 12 83 Mllzlk: li81'lf 

şarkılar ve lUrklller, J.2 40 Ajana ba 
berle.rt, 13.00 Mllzlk: Radyo aalon or
kf'ııt.nuı (Vlyolonı.t Necip Afkm), 

131ll MUzlk: MUzlk: Hatlt tarlcı ve 
tUrkOlerln devamı, 13.80/H.OO Mtlıdk 
Radvo •alon orJccstraar prc:ltrl'aDlDUD 

devamı, ,l8 oo Program Ye meaıJUet 

ııaat arı 18 o:ı MllzlJc: PCfl'CV ve 
sıu: dt!mallcrf, 18.115 Ziraat takvimi ve 
Top k ınııhauıı rl bonıaın 18 25 Ko 
nu m '(l 1f politik hı\dla ı rll , ı 45 
Çocu a ll 19 30 Mı>ml l<r.t l!IUlt a 
yan v AJ nıı habcrl<'rl. 19 4G MUZfk 
l{adınl r ta lr, 20 15 Radyo gaze 
20 415 MU lk: ll r halk 'NlrklhtO öğrı 
nlyonı H tanın TUrkUııll (Oıı· 

mımı. 2100 Konu ıı.: Memleket l'M 
tuı, 2110 MOztk: Ölm\lş gUzel ~lcr, 

21 25 1.JOr.lk. Rl\ıaııctlcumhur bandoııu 
ı Şd : 1h an Kllnçcr). 2210 MUmk 
Şolo ş rl<ı ve tUrkUl r, 22 SO lılcmlr. • 
ket ııaal ayan • .Ajana balıerlerl. Ea 
bam Tahv11lt, Kambl)'O - Nukut 
borBAJ11 (Fiyall. .. 2 45 MUıUk: nan 
mllaltl (Pi ) . 23 2!'ıf23 30 Yannkl 
p"'l'J'1lm ve kapanı 

l'f.:RŞF.MBF.: ll.6.JtH 1 

7.80 J>nıfrranı ' menılc.ket aaat " 
an 7 ~3 Mll k H fit pr<)f;'rnm (Pi ) 

7,4ll Ajanıı haberleri, 00 MU%1l< H 
fi/ Pf'OKT'llffilD drvamı (Pl ) 8 30 45 
FNln MI t: 12 O Pro ram ve m ml 

~ ~1.r .arcııtar Motör calıetı • dBır ian kapıvı açtı. TaY) are bu -
\ı;.''!iıt ;.z if ı. pilotu kenıu a g • ıi.~ e t c ti olan gençler Jutton çıkrnışhs ... ·ah ve iri biı ci· 
~-. &Jtı ~urlu! r.. TekcırlekH~r tirdi ve ıttf.. 1

) 1 ak bc>Şluga uKtueı 
iti:. l«Gtar koz! n fütırar adanı sı.ıı tayyarcdeGnecae>n'% ~!~ligi ve OüJıt-lilP 

< l 1 \ G 819U 

40 J< \1n att 1" 
l'ro mm ve rıı lı>k t aaat y 
l 88 tll lk: C) un ııavaıan, 12 41> A 

jıı.ıuı halıerl rl 18 00 MUzlk : Kanşı 
prognım ı PI.), 1311> MUz k: l ar ı 

tOrkUıer 13 80 14 00 Mil ık: h rı k 
progro m (Pi ) , l 00 1 rognun , 
ın ml k t l ayan 1 03 :MUzl 
ı; aaıl zı, J 80 Zlraa t takvimi v 
topra nıa.JmJll rl bonıa l 40 KU 
aık: Klloalk program: {şef Mc.ut 0.-
mll ) , lfı 00 l{on (lktıaat aaatt), 
JO 16 MU Hum lıal bavaJan. 
ı Pi ), 19..30 M mlek l ıırıaal ayan " 
Ajans haberi rl 19.46 M k. ad70 
B\ in v tango orkMtnW. et ~ 
n Ateş B&: kl rl), 20.115 adyo gue 
telll, 20.415 Mllzlk: SU e11erı rl 21 00 
KonUflll&: Memleket pa.taaı 2l JO 
~~ 22 00 Muz.lk: Od muaUmf. 
(Pi), 22 80 McmlckP.t ııaat ayan, A
jaıııı h berlcr1: F..ıııham Tahvlllt, 
Kambiyo Jllulcut bonıaar, (Fiyat), 
22 45 Mllzlk: Caır:band, (Pi ) , 23.2:> 

23.30 Y&m11d prognım ve k&panlf 

la.~ı ..... . l' !anlı nn gittik"•.. • ka,·dı ~ v,. gU • " dogru ~İnde .,-okoluvcrdl. "' 
ı._'tl'ıı to!l r: meğe başladı. Tay kovuJuğu ı_;.: il ·ne de suyun yU· oıır 
~bir h Pıst üzerinden ileri N bu ~wıuşh~va kabıırcıklarilo l.Jdadl 

P lor us) 22 30 ?rl mlel< t aaal "a 
ynrr Aj na ı;:ı.bcrlcn: F..aham Tah 
vllAt, Kıımblyo - Nukut lloT118"1 ~
'.\'llt), 22 45 lıı(Uzlk: CUband f Pl.). 

23 25 23 30 Yannkl procnım Ye ka 

panıt 

ALI· S.e.JINI 

k t a t a an 12 83 MUz1k aft r 
kıl r, J2 41S AJ nıı habt'rl rl, 13 00 Mil 
zlk K n ı program (Pi ), 13 ıa 

MUz ~ : Nakrf acmal v sıu: ıscm llcrt 
ıs ao 1 • oo Müzik: Kanıık progra· 
mın d vamı (Pi), l 00 Prognım w. 
memleket eaat ayarı, 18 03 MU%lk · 
Fusl t"azı, 18110 Ziraat tak\lml v 
toprak m tuıull ı1 bonmaı J 40 MU 
zık : n d)'O caz ork ıılnıııı (İbrah m 

dyo ımlon orkeırtruı 'P1'0Crammm 
d vamı 23 ltl Mtıır:ık: Dan11 mbtll 
23 2 3 O Yarınki program Ye lla lar ii arnıe yaptJ yumusak zünde b:li~~~ ri kiıJIBeeikJCr gör • Ak anı 

~ le1tra ıennde d~raklar g bl b ) l\Z köP e vaw 
tıu l'et'd; ileri atıldı ve yavıuı mcdi. ıuna dc"ı.un ttl. IM111l• U~ il kesilerek hnvalandı. Tl\) yare }O (D ,>amı tıGT) !!..--------""."'.".~~~== tecllıd~n fırh~an meydan ~=-~;:::;ii;~~~~-~-~~~-~~~;;:~~~~iil _________ ~;:,-~~~~-~;----------~tö e.ıtın bu saatinde duv· - D • 

.. ltog I' ııeslerine mera.klan· e n l z 
7 :ıo Progntm v memleket ant a. 

stak geldi.. llıtiyar B· 

heıt a.ğa 1Uzum göımed.i. 
·• ).{ Qlyt kuşkulandırmış o· 

eydan bekcislne anlat· 

•- \> arıırı 'I!~ saat önco Cııbrikadarı 
d~lğa aldr. ı:labahlt-vln orada 

~etiıaı hrnecburdu. Vakit yok· 
'~ bu are-ket etti .. 

tnı1 haıe fa§ma.dı. Blr kaç 
~llde hareket edilmiş 

\>tattrıı lYordu. Sadece me
lııu '111.~ 11 

için sordu: 
tar d" ~ı?.. · 
t\>et UŞUnıcden cevnp verdi: 
~ "' Yalnız lr d.is' • mf' • l\ı' •• ..en ını 

~·u 
1 

otomobilimle getlr-
·~~U ~ n ricada bulundu. 
~ ~ltrk~inin kulübesine git
' l'dan Cdı. otomohllin bındi 
)~d 1 ~<'hte bnğlıyan asfalt 

<il aı~ v_c tam bir nC'!ıc için
~ Jıı.ı aga başlndı. Neşeli 
" • llf'k:ııdamyordu .. Otomotl-

~lti Pn bcvgirll.k cift grup
•lltı1ı z 9 ilinrlirli motöril; pe

.t'i ısüolaıı tUv ağır1tfındakl 
lııraz :1kh.'ıni} or, uçuruyor· 
~ h nce kalkan tırvya1r 

!ılı ve :ıh nkli gidiyor-

__ .... nıadın Jllı Oya? 
- J{AIA. U.Y .... - bllkleler taŞI· 
KU..ıık ıcaı: sarı -· 

":.t:-" 1 b&!Jını omuzuna cgı-
yan gUr.e 
yor: . asal s()ylernezaell u-

- sır m. adı 
yuy~aın ktd! d~~in bir şcfk~t: 
thtı~r k~kıyor. ıs1<emlesını 

Je çocuğa yakl~tıtIYOr• 
beY&Z karrolaya üçUğün yor. 
burtı§uk eııerıYl~. k 
g3nmı ~lfl~~;. ı13na bu ~ece 

- D_ın c, h"kayesini anlata· 
( ocniz'ın) 1 

yım: çok seneler .evvel 'J?U· 
Bundan . dişalııntn (J)enlZ) 

yük ~ir perı.~I bir kızı varmış. 
ısunlı gllço~~ zaman her tarafta 
J{1ZJ11 -ıadığı r.aınan go7-
ı:ı;üllet aÇ!1'1°•. ~ dökillUnn~ ve "o 
ıerinde". ınctl i ki dünyanın bütun 
kadar ~ ~ık o)uyorl&J'l!113· 
erkeklerı ~k}arla ıb:i.şedernıye. 
saJ>aSl bU ca kızını yanına ça· 
ceğini anlayın 
ğırm~ v~ eVJenmeliflin yavruBm 

- Art . pek çok- u 

büvuk umitlerlc gırdikleri sclın 
kapısından yeisle çlkrrı ~diyor
larmış. &nelerce gililcl Denizın 
!luallenne kımse cevap vereme-

miş... . . . 
J?akat bir giın ımtihana bır ço. 

banm talip olduğu bab"ri mem. 
le-kette bir top gibi patlamış. 'Ki
mi, bu çobanın k~stnlı~ığ~a kız
mış. Kimi. gülmuı:ı. kımı~ ,,a~ır. 
mış. Deniz habc'rı du\ dugu za. 
man omuzlarını hnfıfçc sılkcrek · 

_ Gel n, demis, onu da din· 

temek vazifemiz. 
Çobanl huzura ıılrnrşlar. Gözle 

nni geceıerden, rengini sütten 
almış bir adammış coban.. Sı. 
yalı kn'1J'Clk saç}~ ~I çıplak 
ocnuzlarmm üzennde dımdık tu. 

tuvor:uuş. 
Deniz çobanı görUr görmez a· 

şık olınDe· Çoban ~l olduğu 
kadar da a.kıUı ımış. Üç ua!c d.c 
mükemmel cevaplar venp ımti
hanı kazanmış. Ve peri P difi<1}11. 
nın bt•tiln rir.a!a.nna rağmen De. 
nizi alıp dağdaki mağarasına gö-
tQnnilş ... 

Mağara. Denizin hl<: alışınn-

ban harıkulf!de hır hayat yaoa
mı lar 

Dcnız. kaplan dcrılc:rındcn bru 
ka f'1'Yti•ı olmryan ma~rasmda 
fevkalide mesutmUf. Fakat ço
ban acıırlar süren bu yalnızlık. 
tan yavaş yavaş sıkılın.ı.ş ve bır 
~Un mağarayı bırakıp şehire 
inmiş ... 
Şehnn gurUltüsu, ağhyan, gU. 

len ve öl n insanlar genç adama 
fanilıgı ve onun Zl'\-klcnnl hat.Jr
latmıR. Zaten ebedi gençlikten 
bıkmı olan çoban tc>J.-ı-ar insan 
olmayı, onlar gibi sevinip. gül
meyi, ağlamayı, nihayet onlar 
gıbı mahdut bir zaman sonra 
yok olmayı istemif. Hemen ma. 
ğaraya dönmüş.. 
Den~. yeni a,çtlan güllerdln 

topluyormlLCI. Çoban h&§in bir 
tavırla genç kadının onUne dikil. 
m~ v sihirli yilzliı!il çrkanp o
nun yiJzUne atarak: 

- Sonsuz hayat, solmaz genç
lı k ı-;enin olsun, bana illS8nhğı. 
mı ve fanlliğimi geri ver. J{ar. 
deşlerim'n yanına döneceğim. 
Senden ve bu hayattan bıktlill. 

bu mcı daSı;ının h nı sormu 
Onlar d htk H':!ı ı • nl lmı 1 r 

Ali h ba.b:ı I nı a ımı ve 
kendısındcın b r şey ıst yıp ı tc. 
medıgını anlamak ııte.ırış l)c. 

nız de: 
- Allalıını, d0011 , bnnn oylc 

bir kuvvet \:Cr kı ınsanlnr ıc;ın 
hem !ela.t.ct, hoıu do bır a.:ı d t 
menbaı olayını. 

Allah da o ~J kızı, bu tin 
J:;öro iğiln u uz bucaksı u 
ime \ırmı • 
Yalnız çok Wiz 1 ) 

rinc kıyam dr~ ı in bu n 
ya onların ren~nı ver.mı 
Dcnız ilk kurb.ın olarak \Cefa. 

srz çobanı boğmuş !;<> 
bnnl r bln'blrini tak f 
Çobanın yilzlln fı 

~e gelince, Denız ı b h 
yok etmıye t>Ji varm mı ' 
kficük l)arçalarn ayırıp O) ı 
r.lmtş. Bıı~lın ırwmların ç kıl 
tru lan d dıklcn, rengll boncuk 
gıbi ~zt'I ~!ar o yuzliğUn 1ıar. 
~al. nymı.ş ... 

BORSAi 
- lstanbul 31-5-941 

~l·KLER 

ı W\rlla 
100 Oolar 

100 rrıe. 
ıoo um 
ı oo a.vsve FN 
llO tlortn 
1 ot Kafl.,..,tl 
ıocı .... 
100 Drah 1111 
ıon ,, .... 
ı 00 Qelı K'°"" 
100 l'f!Oe• 
ıoo l.loa 
• .. Ptınll ... ""' 
100 lt\NU 

lOO Tte 
ıoo ı ,eç Krona 
ıoo &cıble 

ıtuı 

5..M 
llO.-

...... 

. ...,. 

Sl.111:i 

I0.'1~ 

ICSllAM V1l T BVb .. Aı 
ıe.a 

~l.ın tlhıtı .... ~ç ihtiyarın çok ho -
l>ıı d '9t.ı. Fabrikanm şef pOo· 

• ~lilii erece çabuk ve kolay tu· 
ltııtı::ıbıleceğiru, arkadaflığı· 
~ ed nıı kazanacağını, ta.-

demiş. taJpiletl~~ birini 
ıtral ve preel~ ~n. 
intihaP et:ın ~ düşünrnii3 ve: 

Gaz.el kIZ bıra;z bir iJntihan 
- pek!_. ~ ~ suali bi

vapalllll· ~- ona varı. 
ıeıı kİJll olllf9& . • c 

dığl bir şekilde olduiu halde kız 
yeni hayatından faykaliide rnem 
rmnmuş ki mağaranın yolundan 
veci rmdan gül kokusundan 

Demiş ve yamacı inip gözden 
kny'bolmus. 

Deniz giden fena çob&nm &T· 

kasından. her bırakt!an gibi ağ
lamıya ba.şilamş. O kadar çok 
ağlamıt. o kadar çok ailanuı ki 
ı.ıoıündıen dökülen incilerder 1ril. 

ihtiyar kadrn su uyor, kUçUk 
kızın vuzun<l derin bır hüzün 
var. BUvUk bir ncı ile drşarda 
uzayıp giden Denize bakıyor. 

Dalgalar, kaybolan saadctlerı iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ•iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiı 
ıuımnva ~ıkan kftçfik aptallarl 
gibi lbin'birl ardrırra ufka byı. 00-11 Beldlll 

~.. ~Yordu •. Fakat obnulJ· 
,"~ fer YC'ğenl "q.,,ifl"ln. 
~®en rrcır- ' . 1 
Olul'll ~ tatbik etın ~ r,. m ı 

le tltta ı:· taearlanan hedefe 
• ~de ıtıçınk ~ektblli-

net.i,ce parlak ~ 

rnt1·· • '"'T"' .. '' r '"" 
T ;• T ..- 1 

'ı J:ı+~r iıü ' ~~eler. ~tııer. 
padişahlar. birer itlltihaıı& gel: 
&Iiıııl~:.aJ'. ~ het* 
ıni)'e 

gec:il mi yonn\11-
Periler ebedt gençli~ malik. 

- ' ·rum. Deniz de ~ihtrli 
bır ~uzu v rer lt rl)ban:- <-bPC!i 
hayat temin etmiş. Uzun seneler, 
belki de birkaç asır Deniz ve ço.. 

'l( 'bir r1af mevdans ı?"lm~ w 
dag buluıe buyu t 
değmif. Allah lbaba melcklenne 

ar. FRRlnE n.ıPAY Ahmet Aklıoyrınla 
ann. bu sütun a TAlılılm Tli' , ,. ..- Me. 

1 .......... ............... 
' " •f)""' 'l'Plt!ton ttm r .... r ~ 

• 
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JAPONYA 
Amerikaya cevap 

verdi 

üçlü pakt 
Harici siyasetin değişme 

temelini teşkil ediyor 
Tokyo. 31 CA. A.) - Ofi: 
Japon hariciye nazırı Matsuo 

ıea, dün akşam gazetecilere beya. 
na~ bulunmu11 ve demiştir ki: 

Üçlll paktın Japon harici siyıı. 
etinin deği..c;mez temelini teşkil 
ttiği, münakaş:ı götürmez jJir 

keyfiyettir Amerikan mnkaml!rı
nrn böyle bir suitefebhiime va • 
rabilmi§ olmalarına inanmak bana 
ok güç geliyor. 

Matsuokanm bu beynna.tı, Ja • 
ponyanm üçlü pakta kcırşı 18.kayt 
oir vaziyete geldiği hakkında ba
-ı Amerikan gazetelerinin iddia -
ııma cevap vermekteydi. 

Matsuoka, beyanatına §Öyle de
vam etmjştir: 
Eğer böyle bir sulcfehhü.m 

mevcutsa ve bu derece yanlış bir 
düşünce Amerika.da §ayi olduysa, 
bunu, ancak bile bile yayılmış yan 
IIş bir haberle izah edebilirim. 

Ma:tsuoka, bu husustaki Japon ' 
·aziyetinln aydmlatrlrnasmm ta • 
maınlyle fııydnsız olmıyacağı fik
~inde olduğunu söylemiş ve ilave
•en demiştir ki: 

1 - Japonyanm esas siyaseti, 
çoktanbcri sağlam bir temel üze
rinde tesbit edilmiştir. 

2 - 27.0.1940 tarihinde üçlü 
paktın akdindcnherl, .Japon harici 
siyaseti, dalına bu pakta dayan -
mıştrr. Bu prens Konoyenin biz.. 
zat benim ve Japon harici siyase
tinin tezahürlerindcm sarih suret. 
te belli olmaktadır. 

3 - Japonyannı üçlil pakttan 
doğan taahhütlerine zaaf göstere 
bilec"ğlni düşünmek tamamile 
imkanSIZdır. 

4 - Birçok defa teyit edildiği 
nbi, cenup denizleri hakkındaki 
Tapon siyaseti sulhperverdir. 

J.1aamafilı, enternasyonal vazı -
tıtte beklenmedik inkişaflar bu 

hattı hareketi gayri mümkün kı
larsa, Japonya hattı hareketini, 
vaziyette vukubulan değişiklik • 
E're göre yeniden tetkike tabi tu. 
8-bilir. 

Gelecek sulh 
konferansında 
Versay hatalarının 

tekerrüründen 
sakınılacak 

Va.,ington, .'31 ( A. A.) - Va 
şington Star gazetesi, Ingil~ 
hariciye nazırı Eden'in harp 
hedefleri hakkındaki nutkunu 
tasvip ediyor ve diyor ki: 

"Eden'in derpiş ettiiğ serbest 
ıktısadi iş 'birliği sistemi nutkun 
en alakalı noktasıdır. Bu. scl. 
hun iktısadi vechelerine geçer 
harp sonrasında oldu~dan 
fazla ehemmiyet verilmesi hu_ 
susundaki İngiliz noktai na.7.arl. 

na tamamiyle uygundur. Bu ~ 
zik anlarda İngiliz hariciye nazı. 
rmm karmakarışık bir lat'ada 
sulhun ne gibi esaslara dayanma 
sı lizmı geldiğini aç.ıkca söyle. 
mesi cesaret verici bir şeydir. 
Eğer &elecek sulh konferansı 

böyle bir noktai nazara istinat 
edecek olursa, Versay'm en bü.. 
yük hatalarından içtinap edilmiş 
olur. 

AMERIKADA BiR 
ALMAN TOPLANTISI 

Nevyork 81 (A.A.) - Ncvjersey' 
in §imalindeki dağlık arazide bulunan 
bUyllk kampta aslen Alman olan yüz 
kadar erkeğin yaptığı bir toplantıyı 

polis be.mnı§ ve HiUer resimleri, balta 
it baçla!' ta..'UyaD işaretler ve be~ 
rıameler müsadere etml§tir. 

Polis bu gibi toplantılara mfuıaade 

"dllmlyeceğinl tebliğ eylemf§tlr. 

Satılık Kazan 
1-10 da 7 metre hacminde su 

alan Demir bir sarnı! acele satı
lrktır. 

Adres: Beşiktaş tramvay cad· 
desi No. 73 

ZAYt - Milli Müdafaa Veka
leti dah'e müdilriyctinden aldığını 
ve derununda askerlik ubcsİnde 
kayıtlı bulunduğum askerlik tez.ke 
remj zayi etthn. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hiikmU yoktur. 

Beyoğlu F1ruznğa 325 m:mıa.
ralı fınn<h. 321 t.e,·elJütJü Rf. 
zenin ~dere lcöyünden 
Bura&< oğull:ınndan Hüseyin J 
AD olta Nurl (36033) 

lslanbul Deftardarhğından : • VAKJ1' 
1 

l - Fevkalfldc vaz:yct dolıı.)".siyle bazı vergi ve resimlere zam icraama 
dair olan 3"'2S sayılı ve 17.IS.940 taTihli kan:ın.a ek kanun Sl.15.941 tarihinde 

neşrcdilmi§tir. 
2 - Bu kanunla a~ağıda S numaralı be11din A. B, C fıkralarında yazılı 

maddeler muamele '• r!Sisine, ve E fJkraamd4ki maddeler lstihlA.k vergisine 
ttı.bl tı.;tuımu§ ve F, G, H fıkralamıdaki madaclerin ist.ihlk vergileri do art· 
tırılmışttr. Bıı maddelerın: 

AJ Alını ve sat•nu iJe iştlg.U cGenler 
Bl Bu maddeleri lmalA.tmd1. tptida.i veya tAli madde olarak kullanan 

sınai muessescler. 
Bu matldc!crden 1-'anunun ım~re<!ildiği ı(J.nıin ytnt 31.IS.941 Cumarteııl 

guoUnlln r;a't>ahında ticaret.hane, I!lağaza, fal:>rika, imallLt.hanP., anbıır ve de· ' 
polarmda şube, ıs<X'nte ve komCiyc-.ııculan nezdinde veya sair yerl&de bulu· 1 
:ıaıı stokh.rmın clnsınl. mikd~u\!, eıkle~l v~ bulundukla~ yerleri bu UA.nm / 
yı.ptltlığımn ertesi gllnUn<.:en itıba.rn'l üç gun zarfında bir be~anname ile Galata 1 
Balıkpazarıda muıunelc ve istibllHt "t·rgllcri merkez tahakkuk §Ubeai şefllj1_ 1 
n~ Beykoz, Sarıyer, Bakırköy vf' Aoalar kazalarındaki mükellefler de bu 
kazalar malmüdıir:ıüklerine bUdınr.eğe mecburdurlar. (Bunlardan smaı mU· 
esscseıcr kanununun ?JC&n tariillııde imali tekemmW etmemi§ halde bulun&D 
mevadd. beyannamelcrıDfl iptida! r .. uıdde halindeki mlkdar ve ııikl:?Uerine i:'Ö• 

re dere edeceklerdir.) 

3 -- Beyanname Ue bildirilecek maddeıer aşağıda gôsterilml.ştir. 
A) Kepek 
B) Yeri. ııebatl mahwllerin ıe.!:r ve taııflyesındcn itJtituı~l olunan yağlar 

(zcyl!nyağı, ı:;uaam yağı, ay çiç~~i yağr, ra.pisa, keten, bczır ve saire ya~· J 

ıarı gibi.) 
cı Şekerden memleket içind:ı imal olunan maddeler (Lokum, akide §8. 

kcrl bonbon ~araınelO, rcc;;.el, ma!'mala.t, fundan, jUe ııekert, ııekerleme, ııu· 
rup ~tı emsali, tt•rklbirıdtl yüzde :.c den fazla !;jekerl muhtevi olup şimdiye ka· 
dar muamele ,·ergıeiiı.ıt-n muaf buiunan maddeler.) (Tahin helvaııı beyanna.· 
me ile ihbar mecburıyctine tAbl C:eğildir .. ) 

D) LbUk çirrne, ı;oson, Kalo§. Okço. 
EJ Gilmrlik ithala.t t.arlfesl.niıı 469/ A,B poziııyonıarı"ıı. giren her nevi Çi· 

m~~ . ı 
, F) Gümrlık ltba!Al tarlfeslnl:ı 129/B, 132/B poıililyonıarma gıren swı 

I 
\ 

~ çık&D DlltUD yazı ft 
ru1JnlerlD bukuku mahtuzdm 

&BONE rAJUFESI 
a.lemleket Kemleket 
lC1DıM dıfmda 

&Jbk 80 1615 &ı 
ı aylı.il t60 W • 
9 a.ybk ,,6 acı • 
l flllıll '°° 1800 • 
ra.rttedeu Sa.1kaD Blrüg1 IÇtn 

•Yda otuz kUr'Df C211§1llllr. Posta 
blrUğine gtrmlyen yerlere ayda 
vetm.1§ oeşer ınınıı zammedl.Ur. 

AbOlle kaydml bildiren me.lr.tuı. 
re teıgt'&f tıcret1DJ atıcme pa.ruı. 
aıo posta veya banka Ue yoUanıa 
ılcret1DJ idare kendJ Uzertne alır. 
l"QrldyenlD bel pMUı merkedndf 

ti AKJ'I"• abone yaabl. 
Adres degiftırme Ucretj 26 1'rf. 

iLAN (JCB.l:TLEJU 
ncaret ua.ıııarmm san Um • • · 

cı:n eondaiı ltlbareD UA.D saytala· 
rmda '°· ıç sayı.ı&rda 60 ıcuru,. 
:1ördllncU aayf~ l; lk1ncl •• 
llçtlııctlde 2; bl.rlucide •: ~ 
vam Kesmece ti ll.radır. 

BQyU.k; gak devamll ltU§ell. 
renkli UA.ıı verenlere ayn ayn tn· 
1lrmeler yapılir. Reaml ll&nl&rm 
q,ntfm satın 60 ıuıruştur. 

ııcart Mahiye~ 01.mıyaD 
KUçli.lı Dblar 

BU defa SO; ıJd ete.tam 60, Uç 
::le.tası 66. dört defam 7(1 " OD 
:ıeıa.m UiO lıtlll"Ultm· 

KAYIPLAR _____________________ / 

, 
l'lrldye ta11111arıyetl 

ZiRAA T BANKASIJJJll' 
KurulU§ wıhı: 1888. - ::iennayesı: ıoo.ouu.uoo Türk 

Sube ve Ajans adedi: 265. . 
Zirat oı tıcaTi her nevı banka muanıtleltn

Para blrllrUrenlere ıs.soo Una (krSIDiye ..eıtJO'· 

,,, " fA_.,dl' 
41raat BankUtDda lmmb&ralJ tre lhtıarmz ıuarrat rıe~"'" cı-Jd 

DO llruı bulunanlara eenede 4 cıeıa <:ekilecek ktıl"• De ...,, 

pJADa core lkramlye d&ğltıl&CB kttt· OOo .,. 
' aded 1,000 l1ra1ıll &.000 llra 100 &deci 50 drsJdl ~ • 
• • 500 • ı.ooo • ıi 1%0 • '° • sJltO • 
t e !~O • l,000 • 160 • tO • 

'° • 100 e '-000 e .. ~A&ll ,,, 
50 ıır--- tl' DIKXA T: BesaplarmdAlcl paralar tıtr tene tç!Iıck f'trtJeıC".ıı 

~en.ıere ı.kr&miye çıktığı takdirde % 20 razıas!Y1~ , 
Kt..<1• ···r: ıı Mart, 11 8&zlran u E~ ıQı, ıı sırtne11' \pek ve sun"l lpek ipllğı. 

Gı Hcı nt:v:I ı;ay (gumriik tuf.fe num.aram 20S) 

H) He: nevi çay Cgl!mrtik tarife numarası 213) 

1329 .senesi Buma Askeri Leyli rinde yapıllr. 

Rüştiyeslıı.in ikinci smlfrndan al. l+ilm••lıııİm••••••••••••m•••·~~~ 
4 -·Yukarda 2 numaralı o ~ntt..:ı yazılı~ ve mlieesl!sele~den kanun~ 

ncşr! gününün sabahında kepek, yağ. şeker mevcud~ yüzer kilodan, lAatik 
ökçe. r;oson. kalog, çizme:, sun't ip;~;. ve sun'! !:pek iplıği, kahve ve çay mcv. 
cudu onar klloclaıı. çimento mevcudu 500 kı1'1::ian a.z olanlarla. 3843 sayılı mu· 
amele verglal ~nununun a§B.ğ11"L 5 numara.I; bentte yazılr 11 ve 12 ncl mad• 

deıcrl mucibince muaır.ele vergi.sm•ıen muaf bulunanlar beyanname vermek 

mecburiyetine ttıh! df:ğildirler. 

5 - &;4:; eayıu mıısmele v~rglııi ka.nununun 11 ncl maddeııı mucibince 
muarrıelc vergisinden muaf olanı.ar ayni e,·de ikamet eden alleııl efradı ile 
bir!ikte mUnhasıran ıkametgA.~ dabil!nde icra edilmek ve muharrik kuvvet 
kullanıımamııJc ve l\arlçten a.ıaccı~ı işçi be§i geçm~mek prtile trllk, havlu, 
örtU, çorap ve mensucat gibi örgtı ve dokuma işlerlle dantela ve nakt§ işleri 
hasırcılık ve eepetçilik mamulA.t.t. ip n urgan im.al!tI ile iştıgal edenlerdir. 

Me.r.knr kanunun 12 ncl mB.lldeeile mu:ınıele vergisl.nden mW!! tu:.Ulmuş 
olanlarda doğrudan ~ğruya. veya bilvasıta yalnız bir mllşterl beaabına ima· 
tAt yapm1yan ve istlbw.ı ettiği 'şçt sayısı mıleseese sahibi de (bizzat çalış_ 
am salışrnasın) clahl\ o'ıııak Uz~·:c r.e§i tecavUz etmiyen ve ~uharrik kuvvet 
kullananlarda. muharrik kuvveti iki beygiri geçmlyen kUçük 88.tlat mUe11Be· 
ecleridır. Bu mUceseseler. mah.alU v&rldat dairelerinden verllml§ olan mua!l· 
yet karnclcrl:ıl haiz rı:anıardır. 

6 - Hususı ıntlslıırat a.muıer! ile bUtUn ve mUsldrat bayileri kanununun 
neşredlliliğl 3UU94l Clıma.rtc.1i gUnUnUn EaDihında Ucaretl1a.nc, mağaza, 
fabrika, ima.lılthane, ant.ar ve deıwıarmda §Ube ve acenteleri ve komiııyonla.n 
n~zdinde iıuıunan her ll(;VJ sigaA vıı tutun ıenfiye ve tönbeki de dahil) ve 
rakı, kanyak, konyak ve likör, §lt"llpanya., vi<>ki, cin, votka, praplarla kibrit 
vo çakmak tagıannm <-tikct flyatıa:-ına göre cıns, nevi ve mikdarlannı bu ilA.· 
nm yapıldığının ertesi gtınUnden itibaren ü~ gün zarfıda bir beyanname ile 
ruhsat te-zkereEin' cudıkları inhlea.-ln..· idaresine b!ldlrmeğe mecburdurlar. 

7 - Kibrit Inhlı:an i~etme ı;trF.eti acenteleri de kanunun ne§1i tarihinde 
ellerinde mevcut 1<ibı !t;crle çakrrıa.lt taşlarınır mlkdn.nnı keza bu ilAnm ya_ 
pıldığmın ertesi günUncen itibaren lıç gün içinde bulundukları mahallin lnhl· 
sarlar idaresine bildireceklerdir. ,Kilırtt inlı!sa.n işletme girketine ait olup 
acenteler nezdinde ~mr..neten ou.unöuğu kı.ı.r.t ve vesikalarla tevsik edilen 
kibr!tler beyıuıuameıcrc ithal ediımlyecektlr. ı 

\ 

8 - Tuz alım v satımı ile tucşgui olan hakiki ve hUkmf .,a.bıst&rdan bu 
kanunun ne§redlldlği :n.5.1941 Ct:.!Y'ıırte.si gUııü sabahı ellerinde lkl yUz_ elll 
kilodan fazla tuz bulııMnlarda :> tarJıte mağaza. anbar ve depolarında §Ube, 
acente ve komlsycıııcıııarı nezdiı•.c.e ,.e saire yerlerde bulunan tuzıarm cins 
ve mlkdarını ve hulunauklan 7a:!erl bu IIA.rım yapıldığmm ertesi gUnUnden 
itibaren Uç glln lçlnoe blı beyaıınaıne ile bulundukları mahalli inhisarlar 
idaremnc blldlreceklerdJr. 

9 - Bu ilö.nın yukanki bentıennde ge-ek mahallt varidat dairelı?rine, 

gerekse inhlsarl:ı.!' ldarc.:ertne vl'11lmfBi mecburi olduğu ta.ıırlh edilen beyan· 
na.meler! mllddcti i~l:ıce vermlyeıı veya mevcuUarmı beyannamelerine nok· 
san ~çirenlerdec beyc.nnamesıni veımedilderl veya nokaan bildirdikleri 
maddelerin verg-.si bil§ ı..at fa.zla.cııy?e tahsil ecilecektir, 

Alakadarıarca bilinmek llz~re UAn olunur. 

NOT : 
1 -· Verllf'cek beyıı.r;.namelO?rin hAk ve .s!lintiden A.r1 olarak makine ile 

veya mUrekkepll kalemle nonnııl eh'addaki kA.ğttlara yazılmasma ve 8.§8#1· 
dak~ numuneye göre tanzim eılilmesUıe bilhafl..qg dikkat olunmalıdır. 

IJEYANNAME NtlMU?lı'E!=it 

Muamele vo lstihıA.X vergilen Merkez rahakkuk Şefliğine 

(Veyahut •••••••• , • MalmUdürlüğüne) 

!sim • • • • . !ıı: ••. • • 
Muvazzah adresı: 

Mevcut. istoklann bu_ 
lundukları mahall('r 

Beyannamenin verildiği tarih • , •• 

Mevcut istoklarm ~ 
I 

İZAHAT 
Cins! miktarı / siklet! 

.Müessescme !\il ticarethane, mağaza, fabrika., ima1lthane, anbar, depo, 
şube ve nccntalnrımla komlaycıncuıanm n!lzöinde vesalr yerlerde kanunun 
nc.şrl tarihi olan 3;; 941 Cumarl:u;i gUnU sao~Uımd& mevcut bulunan . .••• 

. . . • vergisine tabi maddelerin yukarıda mllfredatile gösterilmiş 
olduğıı'lu bildiririm 

ru1 
Mu~ ııabibinln 
açık hliviyet " 

imzası 

dığnn maluliyet tasdiknamemi ve 
1335 senesinde de İstanbul piya
de küçük zabit mektebi alayınm 
onbaşı taburu ikinci bölüğünden 
aldığnn askeri terhis tm.keremi 
zayi ettim. Yenilerini alacağun· 
dan eskilerinin hiiltmü yoktur. 

İstanbul : Yakıt ınatbaasmda 
bayi kısmında Dedea~h A· 
rif oğlu Ahmet Cem.al Bükeç 

* • .ır. 

1-11-939 tarih ve 350420 • 3370 
sayrlt makbuz üzerine 1-11·939 ta
rih ve 3446 sayılı İstanbul Mm~ 
ka Liman Riyasetinden alnu.s ol
duğum liman ta)fa cüzdanmıı 
kazaen zayi etıni§ olduğumdan, 
bu kerre yenisini çlka.rmakta bu· 
lunduğumdan eskisinin hükmü 
kalmadığı ilan olunur. (36032) 

••• 
ZAYİ - Adapazan askerlik 

ıu~eindcn aldığını askerlik t'3z
keremi zayi etilin. Yenlsint ııla~a
ğmidan !'.'ski.sinin hükirlU yokLur. 

Aksa.ray .Millet caddesi T~
\ekkülhamam 151 numara
da 817 tevellütlü Mustafa • 
oğlu Mustafa Özdemir 

(36013) 

* * * 
ZA YI - fstanbul limanından 

aldığını 6-1595 n. kamnrot cüzdn
nmn zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Süleyman Aydemir. (30029) 
* •• 

ZAYİ - Alucradan aldığım 
nüfus kağrdnnla arabacı ehliyetmı. 
memi zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Eskisini getiren olunıa b~ lira 
verilecektir. 
Davutpaşa traımrw durağı 22 

numarada sobacı Ahmf't Kü-
çükçe§Dle. (M031) 

:~~PARA 
\ HAYAT YARIŞINIS 

DiREKSİYONU DUR 

, T. iŞ BANKASI 

Küçük ta&arrul 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
~~~ELER : ' Şubat, 2 Mayıs 

1 Ağustos, 8 lldnclte§rlD 
tarlblerlııde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L.lık - 2000.-Ltra 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 .. - ıısoo.- • 

• 500 • - 2000.- . 

işlGtme Umum 

İstanbul Defterdarlığından: 
l - Şeker ve t."lıkozdn.n atmar. lstllılAk vergiSinln 

olan k:ı.ııun 31.ll.941 t:ırihinde u~redilmi§tir. 
2 - Bu itnnu.nıa ~ 

Al C.likozun_alıın ve satımı ile ısttgal ceenlcr JıtI11' 
B) .l(likozu ımal6tı:nda. iptida! vııya taU madde oıara1' ~dil 

mUesseseler. . uıı !il (J~ 
Kanunun nc§Teılilciiğt günün ynnl 31.5.94.l Cumart.esi g;Ull~eri.lldC ~ 

Ticarethane Mağaza, Depo, Anb::r, Fabrt.ka ve ınıaıatbflll 1110ııııırtll J;Jl1 
acente ve kom.S,YOJır.u•arı nezdind~ ve sair yerlerde bulunaJl_~~e)1 ~ 
miktar ve sikletiDi ve bulundu!.ıarı yerleri gösterir bir bC~1 oıdU ,~ 
nun n~redilcığı günh takip eden ~Un ak§amına kadar ~ ı&JdP til • 
Varıdat dairesmJ vc•rmı ~" mcc:>urttırrlar. Ancak kanunun ne 

41 
~:.. ır 

gUn Paz:ır gilnUne te.!adW: ctt.ı~ cıhetıe beyannamenin 2.6.9 JJuaıııel" ~ 
sadıf Pazartesı gUnU ı:.kşamına kadar Galata Balıkpazarınd& ~. ~"'' 
tllıtllk verı;.lcr· mtrkez tahakkuor. ~u'"..esl §efllğine, BcykOZ.. ~oı.ıerlll 
'ie Ad:ı!ar kaza arrnr.i:ıkl mükellet!cıuı de bu kazalar maıınnd ~ 
dı edilmesi JAzımdır. . J\Ugs..ıııı.tı Jr!° 

3 - Glikozu lmaıAtında 1p•.d:ıı veya t:ı.ıl madde oıarnlt ı~Jıl· ..ti 
.. h lvall1• ·'* e" m•ıcssescJcrdcn mnkFat, bu maodt:.erde.n çikolD.ta, tahln e recel v• ıe fl1" 

d n, şckl'rleme, knramcliL, akide "ei\crl b.Jnbon marınaıat. ... ua~ 
.. ' ' il... (Jtf• 

mndde'erı ıma.l eclcnıcı cllı·. Sına! mhuıscsc tAl:ılrl de 3843 :N°· ıcade e ~ 
gisl kaııU lUOlltı beşme! maddc~!r.ı"'.C taıif edilen mtiessesfllerf giiJtoı 

~ - - :ıı.rı P11 gilnl.nUn saoıbıı.·aa ellerinde yUz kiJod!UI 81' ~~t 
nllnJar beyanname •<'• :.eğe mec&mı· değ[!dirler. arın1 ııeY,ııı;; 

5 - ~rQJıletl iç, .e beyannaı:ı,,. Termiye.o veya mevcutl k$3I1 P 
!erir.de no~san gôstt •eıjerc bcyaıu:amcsl ver.ımtycn veya ııo ... ur- .d . ~~ ~ me\•ad il}ln .arh rılunocTJ; vergı be~ kat tnzı:ısile taıısfl e .(9 • 

A!kı;d"rlarca llllDnıck Uzer3 u:m olunur. 

V A KIT matbaası 
Kitap kısmını yenide" 

edip açmıştı~ tanzim 2 - Mlikel!e11trce muamele 11e !slihlA.it vergilerine müteallik tereddüt 
edilec.:k husuaat 1"..ı;kkır.<ia beyann:ırııe verm•} m9ddetinin hitamından evvel 
Galatsda Balıkpauır.nds. Muamele ve tstihlAk vergileri mUdllrlllğü lle. Mcr. 
kez tahalrku!, §Ubesı ııefllğlne, ,71\ bizzat veya. 41799, H217, ~3399 numarala· 
ra t.P.ldonla müracaat etmek su.·ctiH. lkUza eden izahat alınab4lir. • 

il 

3 - Hususi mü.Lkırat ıbııllldri ile, tUtUn ve mili!kirat bayileri, kibrit in- 33 

hisarları J:letme ~'!"keti acenteleı~'Jfn kullanııcaklan beyanname!er İnh.laar· 1 1IO 
lar idaresince tab ve. il:zıır edilnı!ştlr. Amil, Bayi ve acentelerin al~dar 800 

• 250 

• 100 

• 60 

• - 2000.-
• .. Sl500.-.. -= 4000.-

• .. . 

Kitap, mecmua, gazete basar• 
Tabiler nllmtnll diziii isleri~ 

-====================~ Bası:f.,.~~ 20 - == 6000.- -
ııemtlerdckl inhisarlar ntt§ depou.rından tedarik etmek ııureUyle bu beyan_ -; ............... . 
tıameıerl tanzi.ın ve tevdi etmeleri l!zrmdır. ( ~). O 

• 

Sa!ıibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 


