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lıan münderetatından mesuliyet kabul edilmez. Cümhuriyettn 11e Cümhuriyet es"1'lerinin lie7c("isi •abahlan ~ı1car aiyasf gazetedw 

Suriyrdrki mıılıteme! harek8ta karsı Fitistin hudutfannda ha:ır bulunan hiir 

lngiliz p~anı: aıman hı. 
rekatını gavaşlatmak 

Süveyşe Alman 
taarruzu dur
madı ise bile 

yavaşladı 

Almanlar Iraktan 
el çekiyorlar gibi 

ıralı 11e SurJyedefd 
Alman emellerine lıarıı 

tedbirler alınıyor .. 
Londra, 1 (A.A) - Irakta mütareke 

akdedilmesi ve Rasi! Ali isyanının niha
FTansız kuvvetleri 

---------~ yete ermiş olması İngillereniu mevkii
nin şarkta çok kuvvetli olduğunu ııös
tcrmi tir. Bununla beraber, llfusuldaki 
Almanların bir tehlike teşkil ettiği inkar 
edilemez. 

Avrupa 
Rarbinin 
Mukadderatı 

--<>---

Ne Alıdeniz 11e ne de 
Orta $f1rlı çarpqmala· 
rına bağlı değildir •• 

HAKKI OC.\l{OÔLU 

Ajans haberlerinden ve resmi tebLiğ
lerden (ıkarılan neticelere göre Alınan 
ardulan Girit seferinde mu\'affakıvetc 
ermek üzere bulunuyorlar. Deniz haki
ıniyetini elinde tutan ve adanın n1iida
faasını üzerine alan Büyük Britnnya 
lmparatnrluğuna ka~ı ka7nnılmıs bu 

n zaf ri ··nünde bazı :rihiı !erde 

Meriç- Dede 
" a2aç arası 

kimin? 

AlMAHliR TÜ~KlERE 
Of, BULGARllRA DA 
VERMEDiK DiYORLAR 

'l'iirlı • Yunan hudutları 
arasındalıi Jıöprünün 
açllması 11e Almanlar 

y üsün 1 r yer alabilir. Adaların Bcrlin, 1 (A.A) - Bir hususi mu'ıa-
uptmda d iz hakimiyetinin k-1~71net iCa- bir bildirivor: Hariciye nezareti SÖ'l".'Ü
Cle eylemedii(i mütalaası u. nnabilir. Fa- sü .Meriç neliri lizerinde Türk ve Y :
bt hakikat hiç te ooyle değildir. Gırit nan hudutları ara•ındaki köprünün ya
llda.iyle Büyük Brilanya adalan ara· pılan müzakereler neticesinde yeniden 
1mda müdafaa bakımından büyiik fark· tesis edilmek üzere olduğunu bildirmı.ş
Jar mevmttur. Nitekim Girit adasiyle tir. 
Cfiğer Yunan adalan arasında fark hu- Ayni sözcü gerek Türkiyeuin :ve ge-
Jıınduğu ~bi.. rek Almanyanın münakaffitın yen;.ıen 

Sunday Taymis g112Ctesine göre llfu
•nlda mühim mikdarda Alman vardır . 
Suriyede de Almanların mevcudiyeti 
muhakkaktır. 

Gazeteler bu iki memleketteki vazi
yeti mütallla etmektedirler. 

Girit muharebesinin verdiği dersler, 
en basta gelmekte ve düşmanın hava
dan yapabileceği diğer taarruzlar hak
kında tedbirler alınmaktadır. Muharı ir
ler ve gazeteler hava ve deniz kuvvet· 
!erinin daha sıkı bir iş birliği yapma<ını 
i'temektedirler. Nitekim deniz ve hava 
kuvvetlerinin iş birliği Taranto ve Ma
taban burnu zaferlerini kazandırdığını 
tebarüz ettirmekte ve Almanların tay
yareler va~ıtasivle GirittC' kazandıkları 
muvaffakıyPtc de na7.an dikkati celbey
lemektedirler. 

Suriye hakkında yazı yazan gazete· 
ler. nı?iltcrenin u memle ele knrs1 
a•ken bir horeket yapmasına temavül 
göstermektedirler. Bıt suretle yakın 
sarkta bir hava hücumunun önilue geçi· 
leceğini söylemektedirler. 

Gazeteler. mih\'erin Portekiz ve İs
ııanyadan, Amerikayı korkulmak için 
daha geniş harekete geçmesi ihtimalin· 

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] Alman orduları hemen mukavemetsiz [ Sonu 3. cü Sahifede ] 
denerek bir şekilde kolayhkla diğer Yu- .:.----------------------------
nan adalarını ellerine geçirebilmişlerdir. 
Girit adasmı ise kendilerine çok baha
bya mal etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Hi'ıla devam eden çarııışma
larda Alman bava ve kara kuvvetlerinin 
:rayiab bütün Balkan seferinin üstünde 
ı:örüliiyor. llfıılıarebelerde kazan~la 1 
ıı:ayiatın mukayesesinden çıkatak nelıce 
o hareketin hakiki kıymetini ifade eder. 
Bu sözle Giridin stratejik kıymetini kü
çliltmek istemiyoruz. Girit Ege denizi
nin kilididir. Suriye ,.c l\fısırn kar~ı :va
pılacak hareket için dei'(erli bir üstür. 
Fakat Ciridin ele geçirilmesi Suriye ve 
Mısınn behemehal zaptedilebileceği ma
nasını tazammun edemez. Almanya pres- ! 
tijini kuvvetlendirmek için büyük feda
karlıklar ve kayıplor mukabilinde Giri
di ele gcçiTebilecektir. Fakat bu kazan-

Habeşistanda İngiliz nskert harekatından yeni bir intiba 

mı istikbale ait planlarında Almanyaya Amerı'ka"a son yıızı·get ne kadar fayda temin edeceğini hare- il il 
litın inkisau l!!Östcrecektir. Almanlar 
Giritte muvaffak olurlarken Irakta tah- -·-<>---

Amerila harbe h1zır 
~':ru~~~~.:;;.i hareketle mağlubiyete uğ- Habeşte kalan " Mihver! Eier 
Yarın Suriye üzerinden yapacaklan • 

;yeni hamlelerde ne gibi akibetlerle kar- ltalyanlar da ı·ıerlersen seni 
••acaklarını bilmiyoruz. Buı:ünden 

Rıışit Ali hükümeti tarafından tevkil 
edilmiş olanlardan ikisi hapishanede 

ırak işine bizi de ka
rıştırmak istiyorlar ! 
Raştt Ali küçük 
Kralı da Irana 
~ötürmüş 

Bağdadın bir tebliği 
siilıOnetın avdet ettlflnl 
mütarekenin irlitı ue 

ıstiıılöılı muhafaza 
eylediğSni sö]lli.)lor-

Londra, 1 (A.A) - Bağdat emniyet 
komitesi tarafından nesredilen bir teb-J 
!iğde genç kral Faysabn İrana girmek 
üzere hududu geçmiş olan Raşit Alinin ı 
yanında bulunduğıı bildirilmektedir. 

MÜTAREKEDEN SONRA SÜKCN' 
AVDET E'lTİ 
Londra, 1 (A.A) - Beyrut radyosu

nun bildirdiğine göre mütarekenin im- 1 
za>ından sonra Bağdatta neşredilen bir 
tebli~de süldlnetin avdet ettiği, mütare
kenin milli birliği ve memleketin lst'k-1 
lalini korumakt~ olduğu bildirilmekte 
ve her kese işiyle meşgul olması tavS:ye j 

[ Sonu 4. cü Sahifede ) ___ , ___ _ 
Bugünkü harb:n en 
kat'i silahı : tayyare 

Ingiltere ve Ameri· 
ka en büyük dik
kat ve ehemmiyeti 

tayyareye veriyorlar 

AMERIKADA 8 BiR ING'LIZ 
TAYYARECISI YET.Ş· 

TIRILIYOR M!yliyebilettitimiz tek bir mütalaa var- } t k } ., 
dll ki o da Giridin ele geçirilmesi Mısır S8rJ JY0f t e• arşı ama ~8 
yollarını mihver devletlerine açmnğa ~ --0--

kAfi gelemiyettli ve Girit tecrübesinin mizlenı•yor h 8 zır ı z Londra 1 (A.A) - Amerika ve tngil-
Büyiik Britanya aılalarını istilaya bir tere modem harpta en kat'ı Amil oldu-
c;...;.,k olamıyacağıclır. ~ ğu anlaşılan hava kuvvetlerinin inkişafı 

Avrupa harbmm mukadderatı ne Ak- Habee 11atanper11erleroi Es ... IJL. Amer• .. a sefiri noktasına bütün dikkatlarını toplamış 
denizde. ne Mısırda. ne Orta şarkta ta- 'ı' H •ır SN bulunmaktadırlar. Bu maksatla Ameri-
;yin edilerek değildir. Bu sahalardaki taarruzlarını dlyoro Jd : Hftler kada geniş talim kampları açılmaktadır. 
neticeler iki taraf için yıpranma ve vıp- al'ttlr""Ol'lar.. ınafnlolacalıtır.. ( Sonu 4. cü Sahifede J 
ratmıı vasıtalandır. Harbın mukaddera- • ., 
tı Atlantikteki meydan muharebesine, Kahire 1 (A.A) - Orta şark İngiliz Londra, 1 (AA) - Nevyorktan bil
fnıı;iliz odalarının mukavemet ve isti- umumi karargfilunın dUn akşam neşrnt- cfuoildiğine göre Nevyork belediye ~eısi 
bisına bağlıdır. tiği tebliğ : Habeşistanda ve Göller mm- Laguardiya oHarbı koruma• cemiyetin-

Avrtıpa harbı 21 ayı doldurmuştur. takasınd~ son muharebelerde mağlfıp de 12 bin kişilik bir halle kitlesi öniir.de 
Heniiz ınihver devletleri İnt(iliz hakimi- edilen düşmanın dağılmış kuvvetlc'lini harpçuyane bir nutuk söylemiş ve de
;yeti altındaki topraklardan bir karış ye- çevirmek için hareketlerimiz devam et- miştir ki : 
ri bile isı!alleri altına alamamış veya iş- mektedir. • - Mihver eğer ilerlersen seni lnır-
pl altında tutamamışlardır. Daha şimalde mlkdarı mütemadiyen şılamağa hazırız!• 

Biitün hazırlık ve iddialara rağmen \lrtan Habeş vatanperver kuvvetleri Laguardiya, Amerikanın 1914 harbm-
İntıiliz adalarına karşı en küçük bir is- Italyan ~talan bakiyelerine fasılasız ta- dan çok daha iyi hazır olduğunu be>an 
tila t~bbüsönde bulunulmamıştır .. En arruz edıyorlar. ederek : 
ııiır şekilde yapılan hava hücumlarını -------------- • - Bir millet hazan barba karar aer-
lnııiliz milleti kendisine has olan soiuk ----------------o meğe mecbur olur; Amerikablar, ~itler 
kanlılıkla karşılamış, dimdik ayakta '-'- - ' ~ ile miizakcreden ise İngilizlerle bır .w-
blmıştır. Avrupadaki bütün milletlere Dı• kkat ta barbı tercih ederler .. • Demiş ve ınCı. 
karşı yapılmış olan tecavüzlere bir ay- ratçılan gevezelik ile itham ve sözlerine 
hk mukavemet ııösteren devlete rastla- ııunlan da ilive etmiştir : 
namadığı halde Büyük Britanya İmpa- • - Cüınhurrelsi dünyaya hitap et-
ratorluiu 21 aydan beri sıkı durmakta Vergi ve resimlerde yapılan ve fili ıı:aman bütün Amerika onun arka-
m kütük hir zaaf ve sarsıntı eseri gös- dünden itibaren tatbik mevkiine ııi- sındadır .. • 

On iki günlük çok çetin, 
kanlı bir harpten sonra 

• 
ln2ilizler dün 
Girit adasını 

tahliyeye baş
ladılar 

On beş bin aaker 
Mısıra nakloiundu 

-0---

lngiHzler 11erdlfıleri 
zayiatın mühim olduğu· 

nu safılamıyorolar .. 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz harbıye 

nezaretinin tebliği : Bu harbın hiç ŞÜp· 
hesiz en şiddetli ~arpışmalarım teşkil 
eden 12 J(iinlük bir muharebeden sonra 
Giritten kıtalıırımmn çekilmesine karar 
verilmiştir. 
D~a insanca ve tayyarece ağır 

zayiat verdirilmiş olmasına rağmen as
keri ve bahri kuvvetlerimizin Afrika· 
daki üslerimirin temin edeceği hn,·a 
yardımından başka bir müzahettt göı·
meden Girittc ve civarında ila nihaye 
harekatla bulunabileceklerini bekleme
nin doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Takriben 15 bin asker şimdiden !lfısı
[ Sonu 4. cü Sahifede ] 

lngiltereye mütenuuii11en me11da• ok>1-
11an amiral Darlan 

Darlan ln~ilte
reye .;atıyor 

fRAHSIZLARIH BAŞIKA 
GELEKLER HEP IKGl
L~ZLERIN YÜZü::OEKMIŞ! 
Darlan lngııızıere mey• 
dan olıuyor 11e Fransayı 
esfıi mevfıifne getJroece· 

ğlm, diyor .. 
Vişi 1 (A.A) - Amiral Darlan Parb-

ten Vişiye dönmü tUr. 
M'ltRAL DARI.ANIN BEYANATI 
Vişi 1 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyor: 
Amiral Darlan matbuat mümessille

rine yaptı!h beyanatta şöyle demiştir: 
«- 1nııtltere için bütün bahaneler 

me ru birer itham sebebidir. Almanya 
I ve ltalyaya yiyecek ve malzeme verdi-

. ', lirn:ml..--r.mızdan haı;ı malzemesi 

Amerikan genel kurmay ba§kanı 
gen"1'a1 Mcır§lll 

SONDA ICA 
••••••••••• 

ı 
~ 

In~iliz tayya
releri Suriyede 

faaliyet 2ös
t eriyor 

Halep duarınclalıl 
tayyare meydanı 

lıomfJaJandı.. 
Beyrut 1 (A.A) - Bir lngiliz tayya

resi bugün Beyrut li%erinde uçmuş ve 

geçirttiğimizi ııöylemeleri hep bu baha
nelerdendir. Haikatte bunun tek bir se
bebi vardır: Filomuzu imha etmek, im· 
paratorluğımmzu anavatandan ayırmak 
ve dünvayı tahrio etmek. 

KtNtN SEBEBl NE tMtŞ? 
Fransaya karşı bu kadar kin ve gara

>.ın sebebi nedir? 
Bunu anlıyabilmek için son yirmi se

nelik hıtdiseleri gözden geçirmek IAzım
dır. 1nııiltere daha geçen sulh yaoılıt'
ken bizi dar bir muahede ile bal!lam~ 
ve bir çok haklarımızdan vaz geçirimi~ 
tir. Aynı zamanda Türk ordusunu Ki· 
likvaya saldırtmıştır. İngiltere 1914-21 
seuelerinde çevirdiği manevralarla bW 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ) 
-------

Amerikada aıkeri ha
zırlık çok geni, •• 

Yeni senede askeri 
oluna· 

para 15,5 
rr.ilyar dolar! 

işlere sari 
cak 

~-

AMERIKALILARIN YÜZDE 
DOKSAN BEŞ\ RUZVELTLE 

BERABER 
Vaşington, 1 (A.A) - Amerika rna

llye ne28J'eti mahfillerine göre AmeriJuı.. 
nm yeni sene masarlfatı 22.189.000 000 
dolara baliğ olacağı ve bunun 15 milyar 
500.000.000 dolannın askeri tahsisata ay
nlacağı beyan edilmektedir. Bu ması-d
lar. ikinci kanun içindeki tahminler.fon 
4,5 milyar dolar bir fazlalık ilade etmek
tedir. 
AMERİKALILAR B. RUZVELTLE 
BERABER 
Vaşington, 1 (A.A) - Cümhurreisı. 

nin nutku hakkında aldığı mektup ve 
telgraflann ekserisi, nutkun .ı\meril<an 
milleti tarafından tasvip edildiğini göıt
termektedir. 

Ruzveltin sekreterinin ifadesine göre 
mektup ve telgrafların yüzda 95 çi nut
ku Uımamiyle tasvip etmekte, geri ka
lan yüzde beşi de bazı ihtira:tl kayıtlar 
ifade etmektedir. _..._ __ 1 

hava dali toplan faaliyete geçmiştir. 
Vişi 1 (A.A) - Beyruttan bildirildi

ğine göre dün öğleden sonra dört !ngi· 

1 
liz tayyaresi Halep civanndakl Navra 
hava meydanını bombardınıan etmlştlr. İngilizler Siyama 

l Lt t l k petrol veriyorlar raR a pe fO mer e• Singapur, l (A.A) _ Singapur 

zi zarar görmedi umumi valisi Siyam hükümeti ticaret 

termek söyle dursun kendi topraklannı ren zamlara ait İzmir DefterdarhğJ- •BİTLER MAHVOLACAKTIR..• 
ve diinya hürriyetini korumak yolunda nm ilinlan 3 iincU oahifemlzdecllrN Eski sefirlerden bay Bolit te deml<!Zr 

heyeti ile bu memlekete petrol verilme
Bağdat 1 (A.A) - Petrol merkezle- .ı için konuşmuştur, Bu 'meselenin halli 

rinin halelden masun kaldığı bildiri!- müşkül görülmemekte olduğundan pet· 

Amerilcalı!ann yeni yaptıklan St•p"1' mektedir. rol kumpanyalannm doğrudan doğruya 
Curtha!tt IOft Am;ıri1ca deıılz -~:::i"":;,;"'°'::~;::::;;:~i::':~~:::;~~~ Siyam hnkümetl ile görilfmeoi için ter-kuvvetini U"ttınnalmıdır. ki: 
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topa z r aha ı! 

çırpacağız. bunu duydun mu hemen ya
nımıza gelirsin ve bizi bunca :zamandır 
isgnl eden o melunun i5ini bir hn'lllede 
bitirirsin ... 

lnciraltı seferleri 

ar&n -
ze ya 

• • se 1 

alıEar haJlıı, IJu 
a azam v 

• e 

rışı 

eye 

va att r 

vazivet düze in-.. 
• • 
ı verg1 ve za .. -

alkacak 

ı .. ı 
SL -

e Ah nız ve ne de 
Orta şaı'h ~arpqmaJG• 
rı ğl değildlr-

HAKKı OCAK0CL1J 

l Baştarajı 1. ci Sahifede J 

DördüııcU Murat, yeniçeri ağasiyle 
Sekban ~ı Doçeyi. vezir tabanı yassı 
Mehmet ve Bayram paşalan,Yahya efen. 
diyl etrnfına topladıktan ve bunlara 
Firuz beyi de imve ettikten sonra ken
disinin artık düşmanlanna karsı ko)?a
cnk bir kuvvet peyda ettiğini ~ördil ve 
derh 1 taamıza başladı... Padişahın 
ilk hilcumuna fitneyi tahrik edenlerin 
bası olan Recep paşa maruz kaldı. 

Gö~ im .seni... H rlf hi~ n f PS al
dırmn. Sanatındaki bütün kudretini me
hnrctinl ~ull na k hem b n·. hem d..' 
mPmleketi bu adamın çeYirıf :ıti hiynnet 
ve f c;at dola. larır.dan kurt r. 

sef 1'i is or
İnclrnlb. Konak ve Karşıyaka vnpur 

seferlerine dün lmşlanmışbr. 
Her sene tatbik edilmekte olan bu 

sc-ferlerin bu seneki hUSUS:yeti gü~de 
iki defa hareket eden vapurların Kn
rnntina ve GUzelynlı iskelelerine de uğ
ramasıdır. 

veya ıevs" e ·ıen ver il.~l'j.,. m· dar ve nis· 
beti lıüçülıtür ... 

in iliz yardıınma mazhar obnas .. 
letlcrin nuığlubiycti Biiyiik Britall19 
imp ratorlnl:'llnnn yenilmesi ........ ~ 
gelemez.. Tc \itte U...~YD ..medl' 
hürriyet \'e istiklal a kiyle siliha -
mı mecburiyetindedirler. Bu medldi
yetl rini erin gctirirlerkm Bl,Ö 
Britnnyanm yardımına gih-enm~ olml8" 
lan onlan nldnnma me,•kiinde .,......
maz. İstil lfıl hiç bir tarafın yardımı ... 
mn ız.ın korunn k "~ müdafaa ~ 
cck mulcadd bir mefhumdur. ]{.,._ 
nnrnk bir vnsıtndır. Bu vasıtanın tali 
\'C kiimil bir ilde ynpılamarn&'51 Bl
yük Britnnyayı mesul \'C mailip ıne9-

Padi ::ilit:ın bu emri nbn K:mı Ali le; 
!'IJrac;ında kullanacağı uaflı ipfo k"skin 
bir bıça~ı yanımı elmakt "ık ihmal 17;)5. 
termemic;ti. Vr fattn!n d-.1· tPn dıc::ırı
\."a rıkacaf'ını yan~•i'h hkırtılnrd-ın ""Zl'!l 

bir kedi sessi7liğivle kulak kabart. r"'\k 
~'T'di o ·üciik odndn P"'·fü2h tnrafın
cbn verilecek el ç•rpmn i5arefüıi be1;le
mekte idi Recep pasa, nıahretindnki a•
lılnrın b"!'ıında i1"r1ivr-rek tstanhul ~
knklanndan, laıl.,balık ,.addelerdPn ku
rula kurnh. ve bü rük bir azamet tasl•
yarak g çti. j 

Avruı-'.l hnrbının ihdnc; eteği bulıra.'l 1 du~ maddesi merı kanundan Jvıldınl
vc bilhassn harp mnsarifatının nrfoı:-sı n'ış, şekerden mamul m::ıddelerle, tılrlU 
yfrı:Und n bazı vergilere uı.ın yapıldıf;:ı ıtriynt ·e tuvnlet maddeleri de v~ite 
V"' bazı yeni vergiler ihdas edildiğini tel- titbi tutulmuştur. 
grnf hal erlerinde ev\'elcc bildirmi<;+-k... DAMGA RI~1\Iİ Sultan Murat bir gün ansızın Recep 

paşayı raya ~"ırmıştı. Topal vezir 
tamamiyle gafil ve ibtiyatsl% bulundu
fu bir s:ımda disah tarafından avlan· 
mıştı. 

Bu karar, Karantina ve Cüzelyulı 
halkını derin bir surette alakadnr etr'li<:
lir. Körfezimizin bu kısmında vapur se
ferlerinin IUf:vı, tramvay ve bclcdıyc 
otobUsler:Oin iclcmesine rağmen olduk· 
c;a bir gUçlük vücuda getirmiştir. Gt:r>de 
·ı.-J defa oln.rak bu seferlerin tesisini, Ra
rnntina ve GUzelya1ı hclkı, vapur s"f,.r
lerinin ihvannn doğru bir adım tcl:ıkki 
etmektedirler. 

Buna dair olan kanun 31 5 11941 t.ari- Ynpılan dcğişikl.kler ve zamlar ~-
hinde Bilyük M=lJet Meclisi tar:ıf md.,n kında Defterdarlığın üçüncU snhifemız
knbut edilmiş olduğundan bu hus~st..:ı deki ilfuıındn izahat vardır. 

·e dü ·ireınez. Bu harbm tarihini Y.
zanlar bu m leleri bir münakaşa meY. 
ZUU olarak el lacnklardır. Hakikat $11" 
dur ki düny biirriyeti Bilyük Britaa
ynnın ay kta dı ve zaferi teaala 
c •lcmesiyle kurtulncnkttr. f'.ter :lnıflte
r bu;:ün kendi ad l nndaki bnede
ri ·nrdnn tnahhlitleri için fftra)'a ,..,.. 
)'a drı tacnk olursa hlirriyetin bJesi111 
zniiFn J!nılmnk rctil•le hem teedl ,.. 
be·r de diin)ıt hürriyeti divaınu ~ 
kc ·e olmmş olur. Bu ih"barla ~ 
m:ı;:liıbiyefler, hissi dil "neeler ha ..,._ 
hın netkcsinc karşı beslenen ithudı as
ta sal'Smnnıalıdır. 

Sarayda afur bir muameleye maruz 
kalacaöını hiç aklına tirmemisti 

l·arile.rimizi tenviri fnydalı buluyorw.. İSTiHLAK VERGtsl 
ZAl\1 VI. VERGtı..ınt I"nhvcnin istihlak vergisine 25, ~ayın 
~T\7AKJ{A~ , . b•ı istihlak vergisine 40, ~imentonun tonu-

Recep paşa taktı, takıcıtardı ... Padişa
hın g5z0ne şirin görünmek için kendisi
ne çeki dilzen verdi ve atına atlayıp pe
§inde, arkasında gelmesi mutat o!an 
muhafız *erleri ve adamları bulundu
ğu hnlde Topka01 sarnyına mUt~vecci
hen yola revan oldu. 

Recep paşanın bu derin gafletine mu
kabll padişah büyUk bir açık gözlülilk 
göstererek her şeyi evvelden hn.T.ırla
rnıştı. 

Cellat Kara AlJ önceden saraya cel
bolumnuştu. Şimdi o padişııhm odasına 
yakın bir yerd bulunuyor, sadrazamın 
gelmesi Uz.erine dördüncU Murat tnra
{ından verilecek işaret kulak ltnbarta
rak lrovtu bir köşede brkliyordu. 

DördUncU Murat müthis cefüıdına 
aemişti ki: 

_ fmdi topal vezir ne.rede ise gelir ..• 

Tonknnı sarayına vardı. Atm:lon tn
d-. BerabPrlnde tirdi~l muhafızlnın
dan, s3dık adnmlanndan n ·nhrn'k içe
riye J?lrdi Vf' derhal padi nh•n hurunt
na kabul edildi. 

Reccn paşa ar-abıı ynnl\S mı f~tmlştl? 
O dnkiknd:ı kulaklnnnm kendis1nt ol
d:ıtmı~ o1m:ısından şünheye dü~t'MD . 
DördUncfi Murnt, dudııklarmda belire!' 
korkunç bir teb~mtl gizlem~e Jn
zum görmeden kendisine şu suretle hi
tap etmistl: 

- Gel bahlım topal ı:orba başı ..• Ab
dcc:tin var mı? ... 

Ve bu hitan. Recep paşayı derin bir 
korkuya dOşUrdO ••• 

·r azrs 
maldıemeye 11erild 
K~lerde Aksekili İsmail oğlu ma· 

nifatunıcı Mehmet GUrkan, mal clm'.lk 
l'ltiyen CnJlı Halil oğlu Ali ÇiY:..ciye 101 
lirn kıymetindeki manifaturayı 150 li-
rnya satmak istediği iddiasiyle ynknlnn
mış ve Milli korunma kanununa avktrı 
hareket etmek maddesinden adJlveye 
vcrilmlştir. 

ZABIT ADA 

ml:fttJ!!atlÇI ıın~ 

nnun mu~ p c: J P n zam n::ı 200 kuruş uun yapılmıştır. 
veya ihd _<'d!l n 'crgil .. ~ !1'uvaklı;ıt rOD FAA VERG1Si 
olduf!tı~u ~östcnnckte "'" şuyıe Rakı, kanyak ve likörlerin 15 ve 25 
mekte<lır : t• ı· .. -lilt şl · 5 35 50 t• ı· I • 'L dnk. t ·ı mul , ı f nn ı lı.n: sesıne , ve san ı ıt-• ...rıyınn , t ZilUl VC C'VSI er l 1 lik · • 8 50 • r rM f--1 
vergi \·e resimlere nlsbct cd·lmiş olm ı'-. re şı e::tnc • santi ıt . en ~a 
lu l . be h · · · b 1 olanl rn 12, şnmpanva ve viskınln ~ıseleıa r eyeh umumıv~ eyn~.rnı- sin!' 75. "ar~pların beher şişesine iki 
lcl buhranın devamı milddctınc mlin.1\a- . . 

f k ı !ld b. ·ıı~ ··d { •. k 1 kuru müdafaa vergisi z.-ıı ıcdilmıştır .. sır. ev n cı e ır mı ı mu n aa mu e · . k 
1 

. 
l fi Uni hl!I J f k l"_J h 1 20 sıgnralı paket enn 11 kuruşta" az c ye u z o up ev a ul.!e a vn m daha ka fi tll 
d"' Ot ki b U'- 1 olanlnnna 20 parn, yu n a ... vnınını m ca p u zam ve m ~e • dil · · 
lef:yetlerin knldanlması tabit bulundu- paketlere 40 para uımme mıştır. 
jtlındnn bu cihet lUyihanm 37 inci mnd- D::ıhili ve ~.7t ve ndll mektuplnro 1 
de~indc ifade edilmistir.• kurus, tanhhUtlu mektuplara 3 kuruş, 

M vcut vergilerin artt.ınlmas.ı \din- kıymf'tli mektupların 300 ~ ka'.iar 
de ol.-mlar • olnnlarıruı l kuruoı, 300 kuruştan faz.ta 

Sen bu odada dunıp bekle. 'Oç defa el - B ! T 1 E D l -

Kemerde Hasan oğlu Ahmet Serı:iş 
bnkkal Firuz Cakarm dükk§nma <,'.Jr:ı 
yakarak kepenkleri cltınn koydu~u ve 
orasını yakmak isfC'di~i iddi::ısiylc tutu
larak adllveve vcr·lmic;+ir. 

Knuınc havvanlar ve.rnset ve intikal kıymetli mektuplnnı kıymetin yilzde 
VC'rgil,.,.i,' dam~n. tayyare resimle":i, beşi, Postn kutu abonelerine Ucretleri
gıünrlil.lt•rde kullanılan evnıktnn, tütün nin yüzde beşi, dahili telgraflarına 50 
ve ;t'kilerden ve l:ibritten alınan mfüla- kunışluk olnnlnrma 5, 100 kuruşa karlar 
fo rerıtilerlnc. sun'i ipek ve iplikten. olnnlnra 10, 150 kuruşa kadar olanlara 
lastık kundurn ve ökcelerden, knh\ e ı:p 15, fazla olanlara yirmi kuruş zanır.ıe
cavd 11 alın n istihlflk vergilerine tnal- dilmiştir. IC0'~.~~""7'~~~ 

Türk··n günı··k ayatı ves r 
·~"'ı:1I q; .. E 

lCık etmektedir. Harici t lgrafl::ı.ra Ucretin yüzde beşi. 
Miütellcliyetin 1evsi ~eklin<lcki z.ıın- tt ldon nbonclcrlyle şehir ve mill~tlcr 

Jardn muamele vergisinden ınuaf buıu- nrarıı l onuşmalnnna abone veya bclelin 
nnn turJn, kiremit, nebnti l artlar, şC"\..('~ ylıldc onu mUdnfna vergis! almaca!. tır .. 
den mamul marldelerio muafivetlnrı il- in tAC T VERGiSi Ayrıca Beden terbiyesi

ne neden ih iyaç va ? 

İkiçeşrnelikte Mehmet o~lu Ahmet ile 
Ethem kızı 27 yaşında Mahmurenin \'e 
Bekir kızı 34 ynşında Ze1iha Ynrni :ışır 
cvinE' taarruz ettikleri sikuvet , .. clilrıiş
tir. Zabıtaca tnhkibta başlarulnu~tır. 

gn edilmesinden, çimento. tuz, ihıac11t Yerli vcyn.hut F.tUmriik resmi ödenc-
mnddcleri, Posta ve Telgrnf \' •:ıtalan ile rek ı; eyn munllik tasdik olunarak TUr
tclefon aboneleri ve bina üzerine mü- kivey ithnl edilml!'ı olan eşya, hııyvruı 
dafaa vergisi zammından ibarettir. ı:ı"bi macidelcrden İcra VekilJerl Ht>ye-

cut adalelerinin ab."lmı ara!lnda nhcr:k HAYVAN VI':RGİLERİ tinre tesbit \•e ilün ohınacaklnrdnn mn-
ve trva7.Ün olmndı(!ını. bedeni ve ruhi İ. v 1 \Urınomiw c\an .,. ., .. 

1 
nu•n<'l., ad ıu y&ıı.\>ane• m rnl ket.1 _.., lhra ~ '"' 

Kayılıcı, çl tçi, lı~al, a ele de lıeıe gün Çal1$ır· 
ııen spoP yapı~or deme lıtir, f afıat IJa e en 

Terbiyesinin gayes i temin edemez 

\.eli\l\ t .,.. "'" VC C'-'C re, il .} ~l bitirmem:,; olan SlTnSln a ihracat VC?gİs: nJınacaktır. l• 
mütev z.in bir ekilde inki .. f etmediği- at, lmtır \'e eşr' fer ve d •\·'ete ait h~y~ rar.at vergisinin nisbctin kıvmctlerlnin 
n1 ~öriiriiz. \ımhr \'l'rr,ld n m•mf•ır. Merinos J,o- )iizdc üçü olnrak teshil edilmiştir. 

,Hıılbukfi h1;de
1
n ~erbiye ~ ı:e spor .. hn- \'1.ınkmnd n ,O tiftık l 'c;-iden 25, kıl Seh-rli mndd imal eden imalttlhane-

Texet ve an ıyct en gavesı, ınsnn vueu-1 , ,.· ı rı f.:.-t, s:~ırclnn 35 m n:i~d 111 120, lcr muamele vt'rr,isinc tab~ tutulacak
dunu teııkil ('de~ bütün_ orr,nn1a•ı bir~~- deve ve <1'>mu"'d;>~ l"-. nt, katır ve ~k Jnrdır .. 

Spor ve beden terbiyesinin gayesi: 
Türk gC'nçliğinin fizik ve morıll bakım
CJnn kabiliyetlerini inki~ııf ettirerek onu, 
milletin ~melleri dairesinde hür, inltı
lapçı, bnş ncı, dayanıklı, atılgan. cesa
retli. çevik, nefsine güvenir, hayatını 
esirgemez. kendi vatandaşının ve ebnn
yı nevinin hnklann hürmetkiı.r, disip
linli bir v rlık halinde olgunlaşhrrnnk 
ve ona hayat mücıı.delesinde güçlükleri 
yenecek ve muvaH k olacak vasıfları 
kazandırmaktır. 

Hayat daimi cidal ve cemiyet içinde 
müreffeh ve mesut pmak fert için bir 
gaye olduğuna göre gençleri, fikren ve 
bedenen bu gayeyi istihsal için hazırla
mak ve zamanla en ileri bir cemiyet ha
line l!tihale etmek her Türk için elbet 
te kudst bir mefk\iredir. 

Şu hRle göre beden terbiyesi. mükcl
)t"ften ik1 mühim vazife istemektedir. 
Birisi; mükellefin hayat mücad .. Jesinde 
şahst varlığını kurt meale kabiliyette 
(yapacağı fşi bilmek, kt"ndi kuvvet ve 
kudretine lnanrak. büyük i!!lere Ct".Saret• 
le atılmak, ve onlan başarabilmek ka
rnketrinde) kuvvetli bir l!.dam vasfını 
kan:zanması; diğeri, mn1etln topluluğu 
içinde ve yfne o topluluğun ela yardı
rniyle. topluluğun menfa tlerl h hına 
bütün müşkülat galebe çalacak ruh 
kudretini elde etm~dir. Cerde fert ve 
gerek cemiyet için h yati ehemmiveti 
h iz olan bu iki vasıf; ancak beden ter· 
biyesi ve spor hardtet ve faaliyetlerine 
llz.ım olduğu k d r kıymet verettk ona 
candan ve yü1tkten sanlmalcla mümkün 
olur. 

Yazan : NOZHET Al.KAÇ 
Sahil olmnyan mıntaklarda r~nçb~r 

ve çiftçileri tcşkll eden h lkımız orrnan
laTdııkl, t rlıı ve bağlardaki işlerine 
koı,ımnk için aabahleyin erkenden hay
vanlannı önlerine katarak yuvalanndan 
kırlara, açık havaya açılıT ve akşamlara 
kadaT mütemadiyen çalı~r. 

Maden ocaklanndnn ve fabrikalarda 
ekmeğini kazan nlar da. ocaklarda ve 
makinelerinin baştannda bazı hareket 
ve fa liyetlerde bulunurlar. 

ti) I~ muv 7.eneh ve vucudun t.c,ekl:ul ten 0•1 l uruş V<'l ti nlımıcal tır. Me kC'n}cr~P bin verı?isfnin altıda 
ve ıhtlyacınn cevap v~rccck ekılde çn- JUAl\I f.J" ~"GİSİ biri, ir t olanlarda Uçte biri nisbetinde 
hştırmı:ık oldui:u için vücud•ın muht lif Kcpı-k ve t'.ll nıım ve:-.. ·d n muaf ol n üdnfnn '' •m:si nlın:ıcaktır. 
kı•ıml n arnsıııda tcncsür, t~va~ün, CYA'"'~~~~~F~ı:::.:o:~~...Q:X 
henk V(' binnetice t?Ü7.elli • temin ,.rJ('r. • k 
Mnfsallıırdaki sertlikleri riderir. Bede- a a 
ne d"stikiyet ve r,eviklik verir. Di"llağ- • 
da ceV\•ali •et, kavrııyt"' ve buluş lı ~n-
hınru, knral·t•rde h•c .. r'l·li!:, başarıcılık, d 
Ct'<l"'l"f' ke:n..ı;"l rlivl'nme ve bunun a- o a ı l 
bii neticesi nlarak da civanmertlik ırn-
sıflnnnı ve bütün bunlann muhassnlası· 
nı, yani (sağlam vücudu, sağlam ve iş
l"'yen kafayı) yaratır. 

Bu muhtelif h lardn çalışan meslek 
ve if hiplerinln i,.'llerinin nevine göre 
yaptıklan hnreket ve faaliyetin h~psi 
hiç şüphesiz spor faaliyetlerinin umumi 
ve pmll manS.ı içindedir. Şu halde: 
cMadcm kt günlük hayahmızdeki mü
tcmadt Faaliyet. spor f aliyct ve hare· 
ketlerinin çerçevesi içindedir; aynca ve 
fazla olarak neden beden teTblycsi ve 
sporla uğraşmalı. bun neden lüzum 
vardırh Diye aklımıza bir sorgu gele
hilh. 

viip e 
si et iv:ı ı eç i, illi 

Sağlam vücut ve sağlam kafa, işte • lere taz· t e Jgra· 1 * 
f are heyeti ue 
efe ve dlğe IJü· 
ı ~eJı!!di-beden terblye$f ile !porun Türk t!<'nçli- İ 

Basın birliği unir mıntnknsı kon!!re. ilinde ve dolayısi:) le Türk milletinin ~ 
bünyesinde tahnssülünü emel edindiği si, dUn ö~lcden sonra Hnlkcvi salonun· 
idC'al vnıııf ve büyük varlık. da toplanmıştır. Kon3rcde vnli B. Fund 

Beden terbiyesi ve spor fP.1aliyetinin Tuksal, belediye reisi Dr. Bch~et Uz ile 

Türk ençliğinln ve Türle milletinin ha- ~I~Wa,l>~:;~;~~a:~r~~~~;~ ~:;;: 
yatında Y pacağı terbiyevi. içtimai ve m~lardır. Celseyi Bnsın birliği mıntaka 
sıhht te irin ehemmivetinl daima göz idare heyeti reisi Tunceli mebusu B. 
önünde tutan Ebedi Sef Atatürkün cid- Haydar RiiştU Öktem Tiirk Basın hirli-
m n cemiyetleri lttifokı:tnı himnyclerine · ı k 

Bu sual k 'f'IUlnda evvel" muhtelif fn 11lmalan, Milli Şefimiz fıımet f nönünün ğinin bhi:ınc tl·ong]rcsini açıyorum .. H e-
allvet ııah lanndıı hayatlanns ltazanan de bu cemiyetin fahrt reisliğini lcııbul pinizi b~rke e S(? anılanın, diyerek aç-
lıalk yaptıklan lşl rln ne •ilerin g~ buyunn lan ve !925, 1926, 1927 ae- mış ve;;, on~dre·si ile iki kntip 
re, bedeni ve fikrt durumlannı gözden nelerinde toplanan kongreleri bizzat çilıncsi azım gf' İğini söylemistir. 
cec;irellrn: açmalan 1935 te bu v zifeyl cümhuri- Konw-coo alınan kal'ar üzerine reyi 

Dikkat edersek görürüz ki kayıkçılar yet hRlk partisinin doğrudan dovruya iş:ıri ile kongre reisliğine Balıkedrde 
hız almak maksndlyle ayaklarını 8anda1· üzerine almRsı ve nihevet 16/71938 çı1mn 'l'üık Dili gazctes! snhip ve b:ış-
1 hl k _J tarı'hlndc cu"mhuriyet h .. ]k hu··kt·ı·metı'nı·n muharriri. Balıkesir mebusu B. Hayret-annın muayyen r no tasımı .-ıay ya- ... tin J{ı:ııan, kongre katipliklerine de 
rak küttk çekmek için mütmı diyen 35 30 sayılı kanuniyle 12-45 ya~ındnki .. Anadolu gnz~tesi muharrirlerinden B. 
k 11 • 1 ·kl l lL J k ı erkek ve 12-30 ya!lındaki kız ve kadın-o annı ış ettı er c net e e ser ya pa- Sahap Göksel \•e Anndıılu Ajansı mu-

B. Hakkı Ocakoğlu, Basın Birliği mın· 
tnka idare heyetinin iyi varidat temin 
etmek sur t:ylc İ1.mlrde bir Basın kulU
bU şeklindn bir l.nn açması temennisin
de bulunmuş, •eni jdare heyetinden 
kongrc,.c bu::ıun temenni edilmesini tek
lif elınicıtir. 'l'cklü knbul olunmuş, gaze
tecileri atakadal' eden meseleler, b!lhas
sa birlij!e varidnt temini, gazeteciler te
kaUt teşkilatının ihdası, vesaire gibi 
mevzular üzerinde mUzakereler cere
yan etmiş, kararlar lınmıştır. 

Mıntakn. idare heyetine Tunceli me
busu ve Anadolu gazet.es! sahip ve baş
muhnrriri B. Haydar RUştU Ökt~m. ga
zr-tcmiz s::ıbip ve baş muharriri bııy 
Hakkı Ocnkoğlu v AJl Şevket Bilırin 
Hnlkın Sc-si ı:?nzetesi sahip ve ba~mu
harriri B. Sırn Sanlı ve Anadolu gnzc
tcsl y::ızı işleri mUdürti B. Orh n Rahmi 
Gökce scçjJ·nişlcı-dir, :rulnn vücut adalelerinin diğer ahamı lan beden terbiyesi mükellefiyetine til- bnrrirlcrim.len B. Aguh Bartu seçilıniş

e.leyhine d ha ~lşkin, boyunlım cö·ü • bl tutması. bu iı,ıin millet ve memleket lerdir. 
lı-rine doğru düşük ve kamburumsu tel.kkisindeki ehemmiyetini hassaten Rivnset mevkiine geçen B. Hayrettin * ı tebarüz ettirmektedir. Bu cbeple genç-

Bu gnye bilhassa topluluk hayatında 
0 

ur. lik kulüpleri mensuplan ve idarecileri Karan, kongre l'l'i 1 seçilmek suretıyle 
-d f d k dd Hnmııllar. hep mrtlannda yük te~!I- il· be-'en terbı"••e•i mt"ıkelleflerı"nı'n hu··. gösterilen tcvecctıhten dolayı kongre 

vat n mu a aasma ayanmca mu tı e• dıklnnndı:ı.n ve ağn yükün altıııdn mu- <-· r.ı ' " llzasınn te$ckkUrlerini bildirmiş. ruz.na-

fn,.ilterc asırlardan beri politibpgda 
ve yaptığı hnrplarda hareketlerini hesa~ 
ba istinat ettiren \'e (Ok malt ih~ 
re göre ı>liinlnr hnı:ırlı)'D.D bir ınemle-

ettir. Daiınn zııFcri hru mmı yıpratmak· 
Jo elde etmc.o;ini bilen bir mlllettir. Ü· 
dcni7, ortn ark seferleri harbı uzatmak 
V<" yaymaktan b si hl b1r fayda ~ 
mez. l\lih,·cr devletleri hn~ ehle et
tikler; neticelerle övilncbilirler. Likin 
bu neticeler onlara nihıU zafer ve istik· 
hal için hiç bir şey vadetmez. BUyilk 
Britam'D i c hnrhı bu kilde ~ 
ve uz;tmı olmnkla hasmım plinın• 
icnplnrınn nyak uydurtmala muvaffak 
olmu avılnbilir. Hnrbm daha ilk ıUn· 
lcrinde İngiltere mcsul devlet adamla· 
n bnrn icin hnı.ırlıklı olmadıklannı, llJl• 
eak 1942 • 1913 yıllnrmdn ha-zırlık pli&
lnrının tnm mlnnnrnk nihai zaferi elde 
cdcct"klerini -;.tkçn söylcmişlerdL Mih
ver dc,·lt"tlcri i yıldırım harbiyle alta 
n 'da ne.ti~ lmnk ümidini Kizlememlş
lenli. H-ldi el rin bugüne kadarki lnkl-

r ta r• n olunu. ols:- _...... ..,. 

bilinen halıikat şudur ki yıldmm harbı 
neticeyi ele ırcçircm m • ve BUyijk Brl· 
tnnvnnın mul vem t hnrbı plim mu· 
•n{fak olmuştur. Çünkil harp devam et• 

mektedir, ve dc\'nm edecektir. 
Nihai znfer sıkı durabilen mali, iktı· 
di ve askeri dnyanma lnıdretini ıöste-

rcn milletin olacaktır. . 
Ki CAKOCLU 

...... -. 
AUŞ VERiŞ 
----o-

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Alış verişin derin bir psikoloji 1$ ol
dulhı muhakkakbr. Cilnkü alan ile A
tnn karşılıklı menfaatler gören iki ~ 
siyettir. Alış verişte alanın aldılından 
faydalanması, sat.'lnm da deterinl alma
sı şarttır. Alış veriş Osmanlıcada ahS{U
ta kelimesiyle ifade edilir. Halk ditlnde 
nhzUita, ak'$ota eklinde söylenirdi.. Aıı. 
vcris ekseriye birbirinden aynlmı1·an 
bilişik iki kelimedir. Bu iki kelim~n!n 
mcdlOlünU birbirinden ayıranlar alış 
verişin arasını ac:an ve bo7..anlar, ahlı.ti
tanın manasım kaybettirip, onu ret'!ne 
göre ha kn kılıklara sokanlardır . .ınsnn
lnn cemaat halinde ynsatan nium w 
kanunlnr alış verişe de bir nizam kny
muş ona da bir veçhe ''ermiştir. Ha_,·,ıt
ta alış verişi birbirinden nyınnıyanl:ır, 
dildmt ediniz, alı ve.rl.ş fıleminde muval· 
fak olanlardır. Yaşa.sın aksata-

Söz lan B. He:vdar R~U Öktem. 
idare he eti raporunda zikredildiği giba 
şifnhen de söylemekle haz duyduğu bir 
noktayı işaret etmiş, gazetecilere daima 
kolaylıklar gösteren vali ve Beled!ye 
reisini. kongre huzunmda saygı ve sev• 
gi ile bir kerrc daha selamlamıştır. 

Vali B. Fund Tuksal cevap vermi1, 
kon.llredc matbuat mllmessillerl ara.<nne 
ela bulunm kla ref \l'e iltifat aldıitını 
söyliy rol< n derin sevgilerini bUtUn 
miime =ııcrc bildirmi tir ... 

bir mahiyet lır. Bu itibarla memleket• vazeneli vr- yavaş yavaş yürümcği iti- kümetin ve millet büyüklerinin bu yol· meye r,öre yirmi nvlık me-;ai raporunun 
te i i ernedenbcrl kurulm ya ba~lamış yat ettiklerinden omuzlan önce çökük. dakl emellerini kolaylaştırmak iç.in, okunacn~nı söylf'miştir. Rapor, mtıhar· 
ve foal·yete geçmiş bulunan beden ter- baldır ndalt'lt-ri diğer adalclr-rine ni.s- Üzerlerine ııldıkları yüksek vnzHenin ve rir B. Orban Rahmi Gökçe Uır.ıfmdan 
biyesi te~kll"tı; beden terbiyesi hareket betle daha kabanktır ve bunlar umumi- rnnnevi mesuli.retin icabını yerine getir- okunmuş ve aynen tnsvip ve kabul ed::J-
ve faaliyetleri ve ekip oyunlan ile yetle bati h reketlidirler. mek makııadiyle maddi ve manevi bü- miş, ölen muharrir arkndnşlardan Ana-
Türk gnçliğindc kuvvetini disiplinden tün kuvvetlerini anrfedeceklerine hiç. f ı 

Çl.ft hayvenlannı çiftçiler kendi hn- ·u-phe yoktur. dolu Ajansı zm r miimcssili B. Musta-nlıfn asil tekamül yaratmayı kendine " ı K ı 
emel edinmi!l;tir. reketlerini hayvanlıınnın he.reketlrrlyle ler fa Do~an n emn ettin SükrUnUn hatı-

Haysiyet diva.nmn Balıkesir mebusu 
ve Türk Dill gr.zctesl sahip ve bn!lmu
haniri B. Hoyrcttm Karnn, Anadolu ga. 
7.etesi nesrlvnt umum miidUrü B. Ham
di Nüzhet c~nc:.ar ve Kız Mua.llim mek· 
tch! mUdürn B Rahmi Bn1nbnn intihap 
e<lilrni~lerdir. 

Yedek malıklnro el:. Anadnlu gazctcs! 
mUdUrU ve muharriri B. İbrP.him Özdil. 
muhonir B. f:rf an Hnı:ar ve B hznt Arif 
Bilgin, umumt kon~ murabhaslıj?ınn 
B. Orhan Rı:ıhmi Gökçe serildikten son
ra bU:vUklcrlmiz kon:ırcnfn tlız!rn duy
J!U':ın~ın telgraflıı rı.ı kararıa,,tırılmış
tır. 

En son Kndif knl y husust bir oto
mobille gid.lcrek, oradan KUltUrnarka 
gidilerek Scytan arabasının ilk tecril
belerl gnı tecller blndirllm k Usere ya. 
pılmı~tır. 

f d•nkJ,.,.tinnek mecburiyetinde olrluk- rnlannı tılziz için nyakta ikf dakika ih-Eaasen çoğu çi tçi ve Tt-nçber olan " -... 1 e • ·rıı ı 
lannd·n bunlann harek•t v,., faaliyet- ,..,.~-----••••••••mım1111111ııı tiram va tıcsı ~cçı ın ir. Bunu milte-Türk halkının günlük hayatını kuıın- u "" ~ B d.l k 

d h k lerlnde çevlkllktcn ••er go"rül .. mr-z. ._ akip iitçe ve 1 e encüm nlcrl seçimi mak için y ptığı mütema i nre et ve ...., 1 b .. t t tkik · BB 

Kongre mUn betiyle dUn akşam be. 
tediye rciqliği tnrnfından kongte mUmes
slllerln İnclroltınd plaj Raıinownda 
hlr zlynf t v rilmi tir. 

kik d k b FabrikaıE\rda Ve maden ~~ .. kların ~.. • p A yapı mış, u çe e encümenine 
faaliyet şeklllcrlnl tet . e erse un- .,._ n.. •. 8 l alas 1brahim Özclil. Pertev Endiistri ve Ha· 
Jann bir nevi spor çerc;evesinnekl faeli- '""lı~an nmeleye gelince, bunl:ır k"'p:ı1 ı - smı Karncaovalı. dilek encUmenine de J K K A 
yrtten ba:k bir şey olmadığnı görürÜ7- ve f!Üne•siz yerlerde makine h "tnda STÜDYO S l ONLARI BB. Hamdi Nüzhet Cançar, Behzat Bil-
Güzel memleketimizin dörtte üç çevre- yağ. istim ve gaz kokuları içir-rJ ... yap- g:.n ve Manisa murahhası Amıi Önakın SA Mtt TE E 
sini kucaklayan mavi deniz bu sahill•r· t+l n işin nevine göre fazlae kullan· A Ç 1 l O 1 seçilmişlerdir. Encilmenlerln kongreye 1ERALTI lfOtd) JET CADDESi IDE 
C:Je ya!lnyan halkımızı: balık ve süngC'T d•khn adaleleri kı!!men il"'ki!lar edf'rse 31/Mnyı /n"l -·-nrtesf 8ı......mı vcre,.c>,<leıi mazbatalnn hazırlamalan İ C 

k h d 1 "'* """' ~ - H 'E A ltnynt mn"nzn ı ''C.··-evı, yakın ve uza sa lJJcr ara!!tn a yel- de havanuık ve gÜne~izlikten beniz e- s:uıt 22 den itibaren birinci sınıf için celse, yirmi dnkika için tatil edil· • 
k k - k 1 k 1 · ü ti 1 b·th t ff•· ff et A u l\1l"ı .__h•nnıb :\-·ine Kem nıltında ayui en ac:ara muna n e, uza pazar arn rı san, v cu an cı ız. ı assa ene us orkestra ( foznrik v orkadnşlan .• ) mi .. Ur. • n w .... • 

gide ek ve oralardan memleketim;.,.,. cihaz.lan :zayıf ve ekseriya hastalıklı bütün fmıJrin kendilerini tan~'nD İkfııci celse acılınca bütçe tet~.k en- , caddede dnha merkezi \'e savın mltş terllerlmlzc doho suhuletli SUmerbank 
~irf'c k m hsul ve ithalatı vapurlara viH· olur. kibar nilc1erini dnvet ed,.rlcr_ Zevk, cümf'ninin mnzbntası oktmarak avnen yerli pn1.an knrşı sır !rrndn J rmmnrnh mnf!a7.n:nı nnldctml tir •. 
Yet-ne\. ·~ vııpı•rlardan hc-•~ltm•k ı-; i Bur dn temas f'tme,:!ö;il!'iz •"nı1t ve ne caz. dnns ve eğlence.. kabul olunmu~. dil k ent>Umenintn maz- nu miln:ısehctle yeni gctirttil'i «'ecıitlcrlnl bir k~rrc dnhn gelip görmelerfai 
"" ""ll..:~:~ .. ..,,.ı.ı.ı:r ••ı •· deniz spor· mi.' 

1 ~,,. Prb .. l.m• rh tn•1·:~ ,..ı ...... ,. tm1"· lmtn ı U7C'rinde b:ızı murahha.!:lı:ır söz rfrn eder.. TELEFON : 3 1 8 O 1-7 (Ull) 

Jiyeun. de kuştur ur, -~-~ı~ın~d~ı:ı~i~ş~le~r~·ın~iı~ı ~n:e:v~in:e~c~·o~· r:e~n:•:u~h~te=l~if~v~ü~-~~~~~~~~~~~~~~~~~nl~arn~k~m~U~la~li'~ıa~Iar~d~a~b~u~l~unrn~~uş~lar~d~ır~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!.. __ _ 



2 Haziran Pazartesi 1941 

~VhUPANl~MUAMMASll 
Gamelin Muamması ! 

ffcwa 1ı111111etl mevzuubahis olunca genePal Ga· 
lllelin ııısa lıestı.. Fransanın intilıal de11resinde 

11e ıstıcaı mecburiyetinde olduğunu söyledi 
-15-

YAZ AN: JULES RCMAtNS 
Bu sebeplerle Gamlene her tesadil- sana eınıüyet bahşediyordu. Hal ve et

filınde, yemekten evvel yahut sonra, varında, sözlerinde ve sUkiltunda kat'i-
&6rüsmek fırsatını kaçırmazdım. yen şövle bir telmih yoktu: 

<>n'un kadar mUtevazi ve kibar bir - cSöyliyecek çok sfüüm var; fakat 
lıısan nadir bulunur. Etvar ve hareka- f •İz ki efkfirt umumiyeyo ve nazı rlara 
tındaki siikUn ve itidal karşısında ya-ı hitan edebilirsiniz; ııidiniz ve kondil~.rl
bancılık ve sıkılganlık hissedilmez. nP söyleyiniz. ve anlatmcay." ~dar soy: 
I<:endisine ilk takdim edildiğim günü leyiniz, elimdeki kuvvet ıhtıyaca kafı 
tahattur edemezsiniz. Çünkü , yeni ta- deeildir: süratle muanam gayretler 
nıstıklarını eski bir S§ina gibi kabul <ırfetm eliviz, yoksa felakete doğru yü
eder. Bir kaç aylık bir gaybubetten son- rümektey!z.> 
ra kendisine tesadüfilmiizde. el sıkorken Hayır, sözlerinde böyle bir tehnih 
biraz evvel kesilen bir muhaverenin de- yoktu. 
'1am etmekte olduğu zehabına kapılır- TEHLtKE lSARETLER! 
sınız. Bir odadan birlikte cıkarken k'1- Camlenin k endisinMn ve mazisinden 
pıda kendi,ine ısrarla yol verirseniz, bah•ohıPk ad,,ti değildi. Hakkında söz 
kabul ederken, cN e yapalım, ic;te ihti- söyliv<'-nlerin söz~r-ri ise umumiy Pfle ri
yarlığın bir imtiyazı> der ve çıkar. Ta- tevi•karene idi. J914 harbının bidav<'
savvur ediniz: Oria boylu, ve orta ya- tinden itibaren Joffre'un en muktedir, 
pılı bir edam; hafif damarlı sarışın ve Fakat aynı zamande en az maruf y>r
p.,mbe bir sima, biraz çekingen, fakat aı,,..cılanndmı. ve tab'•n kı<1<anc olan 
ınerhamet ifade eden bir çift mavi göz; .Toffre'un ic;imlerinin ağıza ~l1 nmaıı::ın
kırmızı ile karısık yumuşak fakat sev- dan muM•riz. çekin«•n oldukhrı ioin 
?ek saçlı. ipek gibi yumusak küolik bir tercilı etti~ m•"ai arkarlaslarmdan biri 
bıyık. Yllzünde hafif burusuld:.ıklor ~e Camlen olduğu söYlenir. Gamle"lin 
ınevcut: olgun; sakin ve fevkalade ol- Marn• muharebesi hakkında verilen 
ınasa bile yine sıhhatlı bir insan. Sesi emri bizzat vazardt, emrin tebH~ine 
tatlı s6zlerinl tartarak ikna Nlici bir Toffre'n tesvik ve ikona etfiPi de m"lOm
sesJ~ s5yler; ve kendi sesini dinlemez; dur. General Gamlen birinci diim'" 
ınuhavere esnasında muhatabınm sözü- harbındaki hi=etl esna<ında su ev•afı 
nü kesmez ve nakzetmez. Bu kadar mü- muhafaza etmekten fariğ olmall"tc;tı: 
tevazi bir adamın fikirlerine derhal iş- tntı1ıak kabiliyeti. basiret ve ça11'kan
tirak etmemek lstlyemezsiniz. Fakat !ık. 
ııonunda noktai nazarınız kendisine tat- İtiraf ed•vi.m ki. Verdtın namındaki 
ınln etti mi, yoksa mahirane bir sekı1- Merimde Kolonel G ... nin siluetini tas
d.e kendi nokta! nauınnı size kabul et- uir cder'hn Cam\en'i dUşünmU<!U,.., _ 
tirdi mi, farkında olamazsınz. İşte Gam- Fakat moksadım bir oortr" rİ•"n•k ol
leıı. 'Yladı)ı ııı1ıl, b!vo<"">finhı. halnht1•1"ne 

Bir gUn kendisine Alman ordusunun '1e ••nlanmak dej!ilni. ('!•neral Go,,,ı,.,, 
hazırlık vaziyetini sordum! ile Kolon•! r. ... arosmdaki "'ü""'- -'- •t 
Şu c•vabı verdi: ~aha ziyade Gamlenin T"anev! ve , ı,ı~-
- cMua7."8m ııayretler sarfedlyorlar '·l durumıınıh ve ı:ı,ilrn1nH sah,.md•

ve tabii, netice de alıyorlar. Fakat eski rlır, ve aleyhinrl• t•l~kki olunabilecek 
ordunun ıa,fiyesiyle mecburi askerlik 'ıie bir ima eh yoktur. 
usul!inUn tekrar ihd•.ı arasında geçen Fron•ayı id•r • eıJ •nler iein tch1i1<e 
ınUddet zarfmda1d sil~h altına almm•s• i•ar•tleri He dolu ol•n 1938 S""""'"dc 
icap eden sınıfların talim ve terbiye ·esiHrda bıılunanl"T1a C:amlen 1' 0kkın
g!lnnemlş olmaııı bUyük hir bosluktur 1• mUteaclilit miin>l·'<afanm vardır 
ve bunun telafisi mUşküldUr .> Mut•t sualim su idi: 

Alman ordusunda zabit noksanından. - «B" mesele hakhnda Camlrnin 
bilhassa kUçUk zabit ve r!ltbeli zabil 'ikri nedir?> 
nnk.unmdan da bahsetti. Bunların yok- Birincisi rAayıs krizind~. di~eri de 
tan yaratılamıyaca!!lnı s!ly!ed!. Yük.<ek ~fönihten biraz Pvvel kabin•nin vaotı
rli tbeli zabitan ara~ında ve ~enel kıır- ~ ı iki buhranlı ictimaı bana da nakktti
mav anasırında tefrike mevcut oldu- 1or. Ru ilci ictirnnN'\ h~7.1r bu1un::.nhrr. 
j!u~dsn, orduya sirayet Pd•n slvas! gay- TJa1,d!yeni'l etm~ında. 1'•nnz re"""! bir 
retkeşlii!!n ve siyasi mülahazaların vü- ~•hivet al'llam1' olmakla b ereber, h a
cuda ız:etirdiiti karar~nzl1Pın bunla!'ı zi- 't"iki hir }ı!t""" k~hhı.eıı~i m"rı7~,.ıc:1 aneı
:yadele<Hrdl~inden bahsetti. 1ivordu Milli m;;.J,faa ve harie•ve M-

«- M'PVeut 1rumandanlan arasındıı .... 1~lan ile, kam. deI"lz vo hC!c''~ knvvPt-
1914 _ 1918 harbında mesul makamlar 1eri ku"'landanlon olon Ga,...len, Derlen 
lş.-al eden cok azdır. 1914 te fırka ku- ve Vuil1""1in <ıı '"'alin c"vabını vermek 
mandom olanlar iş basıncledır. Bunla- ici.n ç•~'rılmışlardı: . 
rın t elMM de çok müsk!lldi!n dedi. - ~Fransn v>"ln m•·hnr kalsa, har-

Hava kuvveti mevz11ubahls olunca 1-ı•tmoğe muktedir midir?> 
mevzuu kısa kesti. Framanın intika' Bu sual baska sekilde de ifade oluna-
devreslnde olduğunu, istical mecburiye- bilirdi: 
tinde olduğumuzu, ve nihavet bu işten - •Azimkar davranabilir miviz, yok
kendL•inln mesul bulunmadığını söyle- ~a kazav• Tiza ıtöstcrmeme~e mi mecbur 
dl. 1<afacajtız?> 

- cHata yapılmış ise, ihmallere la- Mayı'!ta Darlan, donanm•n ın mUm-
kayt kalınmış ise, benim zamanımda ol- '<ün oldul!u kadar hazır olıhı~ı,,u, ve 
mam1'tır> dem.,k istediği Anlaşılıvordu tnııiliz donanmasının mllzahe.,,ti ile d!'-

Ordunun teçhizatı hakkında tafsili\' ,,izlerde korkulaca1t bir cih"t olmadıih 
'7enned!. Fakat vaziyetinden memnmı ·evabını vermişti. Bu cevap ta hakikati 
bulunduğu anlasılıyor ve bu lhtlra11 in- ifade ediyordu. 
a r ::o ::::c::: :: c::c:ı::c :c:ıcıc : c:cu:=ı:ac:cc: :::::::ı::c 

Darlan ln1rUtereve Meriç - Dedeaiaç 
catıyor ırası kimin? 

!!tin ftalyııdan ayırmıştır. fnP,lltere bil- tesisinde D!fll(aattar bnlunduklarcnı 
l Bcr~,...f, 1. el Sııhitede 1 1 ( Bcrştımıfı l. ci Sahifede } 

ha- bu husu.ta bUyük bir ihtimam lliıve etmekle beraber, bunun Meri<; ile 
g!Jstermi~tlr. Dedeağıı~ arasmda elyevm Bulııa..ıar 

Almanya ile olan vaziyetimiz ka~ tarafından işgal ediimiş olan ara~lnin 
smda. harbm bUtUn askeri v"°ibelerlni Tilrkiyeye terkeılilmi~ olması mııııımua 
bize bırakarak kendisi lktı•aden lstis- gelmiycceğini kııydetmh,tir. 
ınar sah11"1nda çalışmıştır. Yapılan köprünün, şimdiki halde 

JANDARMALIK ETMlŞLER muallakta bulunan bu mıııtakamn kime 
Biz bir jıuıdarma idik, İngiltere de ait olarağı meselesi ile hiç bir allkası da 

namıı<lu bir komisyoncu idi! ; yoktur. 
1919 dan 1939 senesine kadar ne za- ----------------

! 
' 

b ···················~··················· man yardım istemiş isek, llJ(İ tere izi 5 ANKARA RADYOSU 5 
dalma y~1nız b1TRltmıştır, hAlbukl İn- • • 
giltere ne z•man yart!ım istemiş ise bizi E R l ı r. O N K () p R O G R A M 5 
her vakıt yanıbıı.~ında bulmuştur. •••••••••• •••••••••" 

!ngiltere her zamanki siyasetine de
vam ccliyor. maksadı Avrupayı parcala
mak, ve JOııra da t.lediği gibi istlfrcle 
etmektir. 

Sinıdiyse Maresal Petenin şahsında 
uzağı .t!i:iren. mazinin yalancılığını atmış 
bir •ef bulduğumuz i~ln b!-. kin besle
mekt.,dlr. 

!NG!LIZLER MUZAFFER 
OLURSA 
1nciliz1"r, ellerinde olmıy•n bir •.afe-

re ,;ıa.-a bile, ancak hndileri istifade 
edeceklerdir. Fransa, ikinci derecede 
bir dominyon olacaktır. 

Muazzam bir devlet olan İngiltere 
cepheye ancak 200,000 asker gönder
miştir. Halbuki aynı devlet senelerce 
siirecok bir harba hazırlandığını söyli
yordu. 

Ben, Fransaya Avrupa ve dUnyada 
eski mevkilni tcınln edeC<!ğlm. Bunun 
için Fransa sıılhun taciline ~alışmakta
dır. ln(!iltere harbı uzatmak lstiyebilir, 
fakat cihan sulha muhtaçtır.> 

Amir31 Darlan sözlerini şöyle bitir
nıMlr: 

«- Şunu b"yan etme 1t isterim ki 
!'ranı:;anı~ ltT1'tanlvMn1 VP. "":;,, :ık:"le \~0!
I: . p.,..ı..nı:f.,.,... '·1ıT1.,.,nb71,,.,,.. - ~ ı."ı.1 •• ..,., 

7 .30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Milzlk ı:ıl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan .. 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 Müzik ı:ıl. 13.15 Müzik : 
Şarkı ve türküler .• 13.30 - 14.00 Müzik: 
pi. 18.00 Program ve memleket saat 
ayan 18.03 Müzik : Fasıl sazı 18.30 Zi
raat takvimi ve toprak mahsulleri bor
sası 18.40 Müzik : Eski ı:ıesrevler ve tak
simler 19.00 Konw;ma (Mehmedin saati) 
19.15 Milzik : Askeri parçalar - Trio ..• 
19.30 Memleket saat ayan ve ajans ha
berleri 19.45 Milzik : Radyo caz orkes
trası 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Miizık: 
Bir halk türküsü öğreniyoruz - Haftanın 
türküsil (Osman).. 21.00 Konuşma : 
Memleket postası 21.l O Müzik : Solo 
şarkılar 21.25 Konuşma (J-Toşbeş) 22.30 
Memleket saat ayan, a•ans haberleri, 
borsalor fiatleri.. 22.45 Mü.'ill< ı:ıl. 23.25 
23.30 Yarınki pro!(l'am ve kapanış .• 

kinden ziy•de kat'ı karar verml• bulu
nuyorum. Mareşal P•t~nle yekvücut bir 
kütle teşkil eden m•"'~o vatanımız top
rağı !!zni,,~e vır1'•1·t-1ara meydan ver
r""li~--· ·~lr , .. ., bpvr .. ~·"a bakr,.. ... t ettirmi-

YENİ ASIR 

lzmir Defterdarlı~ından: 
1 - F evkalS.de vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına 

dair olan 3828 sayılı ve 17 / 5/ 940 tarihli kanuna ek 4040 No. lu kanun 
31 / 5 1941 tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunda aşağıda 3 numaralı bendin A, B. C, fıkralannda yazılı 
maddeler muamele vergisine ve E fıkrasındaki maddeler istihlak vergisine 
tabi tutulmuş ve F. G, H fıkralanndaki maddelerin istihlak vergileri de art
brılmıştır. Bu maddelerin 

A) Alım ve satımı ile iştigal edenlec 
B) Bu maddeleri ımaliıtında iptidai ve tali madde olarak kullanan sınai 

müesseseler 
Bu maddelerden kanunun neşredildiği gÜnÜ yani 31/5/941 gününün sa

bahında ticarethane, mağaza. fabrika, imal8.thane anbar ve depolarında şu .. 
be, acente ve komisyoncuları nezdinde veya sair yerlerde bulunan stokların 
cinsini, miktarını, sıkletini ve bulundukları yerleri hu ilanın yapıldığının er .. 
lesi gününden itibaren üç gün zarfında yani 5 / 6/ 941 tarihine müsadif per
şembe günü mesai saati sonu olan saat beşe kadar bir beyanname ile Alsan• 
cakta Cümhuriyet bulvarı 190 numarada muamele ve istihli.k vergileri ma• 
!iye şubesi tahakkuk şe!lığine bildirmeğe mecburdurlar. (Bunlardan sınat 
müesseseler kanunun neşri tarihinde imili tekemmül etmemiş halde bulunan 
mevaddı beyannamelerine iptidai madde halindeki miktar ve sıkletlerine 
göre d e re edeceklerdir. 

3 - Beyanname ile bildirilecek maddeler aşağıda gösterilmi~tlr. 
A - Kepek 
B - Yerli nebati mahsullerin tasir ve tasfiyesinden ]ı;;tihsal olunan yağ

lar zeytinyağı, susam yağı. ay çiçeği ya~ı. rapisa, keten, bezir ve saire yağ .. 
lan gibi} 

C) Şekerden memleket içimle imal olunan maddeler (lokum. akide ~e
keri, bonbon, karemela. rf'çel. marmel&t. fundan. jile ş~keri. şekerleme. şu
rup ve emsali, terkibınde % 1 O dan fazla şekeri muhtevi o111p şimdiye ka· 
dar muamele vergi.sinden muaf buluna~ maddeler) (tahin helvası beyanna
me ile ihbar mecburiyetine tabi değildir) 

O) l ô.stik çizme. şoson. kalo~. ökce her nt"'vİ çimento 
F) Gümrük ithalat tarifesinin 129 / B. 1 32 / B pozioyonbnna giren sun'! 

İpek ve sun'i İpf'k ipliği. 
G) Her nevi k~hve (gümrük t:ırife numara" 208) 
H) Her nevi çay (gümrük tarifesi numaratı 213) 
4 - Yukarıda 2 num?.ralı bentte yazılı şahı'3 ve miies!llese1erden kan11n 

neşri gününiin sPhahında kepek. yağ, şeker mevcurlu yiizer kilodan, ıa~tik 
ökçe, şoson, kC\lo~, çizme, sun'i ipek ve ~un'i İpPk ipliği, kahve ve çay mev
cudu onar kilodan, çimento mevcudu 5 00 kilodan az olanlarla 384 3 sayılı 
muamelr. vergi"i kanunun ttşağıda 5 No.lu bentte yazılı 11 ve 12 nci madde
leri mucibince muamele vergisinden muaf bulunanlar beyanname vermek. 
mecburiyetine tabi deği1dirler. 

5 - 3843 sayılı muamele vergi•! kanunun 11 nci maddesi mucibince 
muamele veT~i~inden muaf olanlar ayni evde ik~met eden aileM efradı ile. 
birlikte münhasıran ikometgiıh dahilinde icra edilmek ve muhr rrık kuvvet 
kullanılmamak ve hariçten alacağı işçi b~i geçmemek ıarti~·le İplik, havlu. 
örtü, çorap ve mensucat gibi örğü ve dokuma işleriyle dantela ve nakış it
leri has•rcılık ve sepetçilik mamulah, ip ve urgan iınalab ile iştigal edenler
dir. 

MezkOr kanunun 12 nci maddesi ile muamele vergisinden m•Jaf tutulmu1 
olanlar da doğrudan doğruya veya hilvastta yalnız: bir milşteri he~abt"ta ima
lat yapmayan ve ietihdam etti~i işçi sayısı müe-ısese sahibi de (bizzat çalıı
sın çalışmasın) dahil olmalı: llzere besi tecavi'z etmeyen ve muharrik kuvvet 
kullananlar da muhanik kuvveti iki bey17irl c:eçmiyen küçiik sanat mües\lıe
teleridir. B\1 mÜeS!e:Jeler muamele ve hı.tihliik verglleri malive $Ubesi t.""hak-
kuk şefliPinden verilmiş olan muafivet kP•nelcrini h~iz olanlan:lır. 

6 - Husu~\ müskirat 8.milleri ile tütün ,~e müskirat bavileri kanunun 
n~şr•dildiği 31 / 5 /941 ııününün sabahında tkarethanP, mağaza fabrika, 
imaliiıthane. anbar ve depo]annda ,ube ve acenteleri ve ko"l1isyonculan nez-
dirıd~ bulunan her nevi si~ara ve tütün (enfiye ve tönbeki d~ dahil) ve rakı, 
kanyak: konyak ve li\.:ör. \'ampany", vh!ki. ~araplarla kibrit ve <'akmak taşlan .. 
ntn etiket fi, .. atlanna göre cjns, nevi ve miktar1~rını hu ililn1:ı yapıld ıP.ının ertesi 
~üniinden itibaren Üç gün zarfında yani 5 / 6 / 941 tarihire müsadif persembe 
vünü meYi eaati sonuna kadar bir beyanname il~ ruhsat tezkeresini aldık.la• 
n inh.isa:rlar idaresJne bildinnıeğe m~burdurlar. 

7 - Kibrit inh.i!an isletme şirketi ac~ntıeleri de kanunun neşri taTih[n ... 
de ellerinde mevcut k ibritlerle çaknı.ak taşlarının miktarını keza bu \\anın 
yaoıldıi7ının erte~i gür·ünclen itibaren üç gün icirıde yani 5 / 6 '941 tarihinf' 
müsadif pe~embe giinli mPcıai saati sonuna kadar bulundukları mahallin 
inhi Q:-ı rlar id .ı.reRine bHdireceklerdir. 

(Kibrit inhisarı işletme f!'irketine !\it 0lup acenteler nezdinde emaneten 
bulunduifu kayıt ve vesikalarla tevsik edilen kibritle• beynr'tarnelere ithal 
edihniyeceklir.) 

8 - Tuz alım ve satımı ile me"1(ul olan lıak'ki ve hiikmi ~ahı IBTdan bu 
kanunun ne,;redil..Jiğ i 31 / 5 / 941 ı>:Ünii sobahı elle•ir..Je iki yüz elli kibdan 
fazla tuz bulunanlar da o tar ihte ma:?,aza. anbar ve d!!!polarında şube. acen• 
te ve komisvoPculart nezdinde ve-;air yerlerde bulunan tullann cins Ye mik· 
tarını YC bulunduklan ye-.,.l~ri bu ilin1n yapıldığının erte!i güniinden itibaren 
Üç gün i~inde yani 5/ 6/941 tarihine müsaclif pe•,emb,. gij,ü mesai saati 
sonuna k9dnr bir beyanname ile bulunduklar1 mahallin inhisarlar idaresine 
bilrlirecek !erdir. 

9 - Bu ilanın yukan ld ben tl rinde rerek mahalli varidat dairelerine 
gerekse inhisar idarelerine .... ·crilnlr ,: mı:' huri o]duğu tasrih edilen b cyanna• 
meleri müddeti iç.inde vermeyen veya mevc.utlannı bcyannemlerine noksan f!!• 
çirenlerden beyannamesini vermedikleri veya noksan bildirdikleri madde
lerin ver!!isi beş kat fazlaoıyle tahoil edilecektir. 

Alikadarlarca bilirımek üzere illn nlunur. 

lzmir Def terdarlı2'ından: 
1 - Şeke• ve P.'likozdan alınan lstihl.'lk verglslnln artbnl'Tl!lııina dair 

olan kanun 31 /5 /941 tarihinde n~llmlştir. 
2 - Bu kanunla: 
A) Glikozun alım Ye •bmı ile iştigal ed .. nler. 
B) Glikozu lmalıitında iptidai .,,eya tali madde olarak kullanan 11nai 

müesseseler. 
Kanunun nC§TI'dildiğl günün yani 31 /5 /941 gününün sabahında ticaret

hane, mağaza, depo, anbar, fabrika ve imalathPnelerinde. 1Uhe. acente ve 
komisyonculan n~zdinde ve sair ~erlerde bulunan ıtoklarm cins. miktar ve 
sıkletini ve bulundulclan yerleri gösterir bir bey,.nncmr.yi kanunun ne§redil
di~ günü takip eden günün yani 1 / 6/941 gününlln akııamma kadar Alsan
cakta Cürrıhuriyr.t bulvan 190 nı:marada muamele ve lstihlil.k vergileri Ma
liye tubesi tahnkkuk teOiğine verm•Ö:e mecburdııdar. Ancak kanunun net
rinl takip eden gün pazara yani tatile le•~düf ettiğinden mezlı:\lr beyanna• 
menin 3692 numaralı kanan mucib'nce 2/6/941 tarihine mllaadif pazartesi 
günil mesai 81\l\b sonuna. kadar ...erilmesi lcabeder. 

3 - Glikoz lmalô.hnda iptidai v.-y,. tAll madde olarü kullanan nnat 
mlleneselerd•n mak.,.t, bu maddelerden çikulil.ta, tahin helVUI. lokum, fon
dan. şekerleme, karamelı., aHde tekeri, bonbon, marmelil.t, reçel ve emsali 
maddeleri imal ed .. nlerdiT. Sınai rnii..-ıe•e tabiri de 384 3 numaralı muame
l~ vergisi kanununun beşinci maddesinde, tarif edilen mil........ıeri Uade 
eder. 

4 - 3 1 /5 /94 l giinünün sabah·nda "llerlnde yilz kilodan az glikoz ba
lunanlar bey!lnr.ıınıe verm~ğe mtıehur değildirler. 

5 - Müddeti içinde beyanname Vermiyen veya mevcutlannı beyanna
melerinde noksan ı;röster~nlere b~yannnmesi verilmiyen veya noksan göat.,. 
rilen mevat için tarholunacak vergi, beş k11t fazlaslyle ıaıı.ı.I edilecektir. 

AlAdarlarca bilinmek i.;zere ilin olunur. 

lzm ·r Defterdarlı2'ından: 
3828 sayılı kanuna ek 4040 sayılı kanunun 14 ncll maddesi,, damga resmi 

kanununun 11 nci madd...,.inln 24 ncü numara91m deiilıtlrmekte Ye ba madde
ye 96 ve 97 nrl numbralan eklemekte ve 26 Det maddeol de damga resmini 
arttırmaktadır. 

Bu hükm• ·i' •e: C•l·ler. bankalor veya tlca•ethaneler arannda mllnalCale, 
tediye, lrs1i1 ı,. ıi..,, v• tahsil emirleriyle alel"umuın havalenameler, havale 
mektuplan < ~ . n:•, ,.,~.,• ve telgraf haY:!lenanıelerlnden muhtevlyeb 20 li
raya kadar oh,,hr 2 kurut 20 liradan fazla olanlar 5 kunıı damga resmine 
tAbl tutulmaktadır. 

3828 numn•1ı hnunla yapılan yllzde elli 7•mdan miloteıına tutulmuı 
olan daT"~a r••.,,I kanunun 11 ncl maddesinin 49 , 61, 66 ve 711 num3rala
nne vn,.,..1 ... TI• ..... m vapı)mış ve 13 rı~H macid~inin 2, 4. 5 ,.., 8 nci nPm.ara· 
lari,,1• l 4 .v• 1 < n<İ m•d..Jelerlnde vaz•lı nlsbl resm• ti\bl evrokın damga r••
m1 ~.;j.,.,..1p ,.i;.,. !' ... Mnı~ tib; t11tulmnll~1r. Kanun bir H"7lra,, 941 taribil"!den i" · 
baren mer'iyeıe girmi;;tlr. Alô.kadıulara ınalı'.lm o!mak üzere 1lAn olunıır. 

SAHİFE J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
s Devlet Demir Yol/arından s 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memur aıınacaıı 
1 - Devlet demiryolları istasyon sı- . 4 - Askerliğini yapmış veya ask.,rli

nıfında istihdam edilmek üzere müsa- ğini yapmasına en az bir sene zaman 
baka ile orta mektep m"zunlarından kalmış olmak. 
hareket memur namzedi alınacaktır. 5 - Müsabakada muvaffak olanların 

2 - Milsabakada kazananlara 60 lira bilahara idare doktorları tarafından ya-
ücret verllec.,ktir. pılacak muayenede sıhhi durumları de-

3 _ MUsabaka imtihanı 16-6-941 ta- mir yol i.şl.,rinde vazife görmiye elve-
rlh d 14 H d k risli bulunmak. 
· in e saat te "Y arpaşa, An ara. ·6 - Müracaat istidalarına bağlana-

Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Af-
cak vesikalar şunlardır: 

yon, İzmir, Sirkeci ve Erzurum işletme Nüfus cüzdanı , diploma veya tasdi'k
merk.,zlerinde ve Sivas, Eskişehir cer name, askerlik vesikası polisten tasdik
atelyelerlnde yapılacaktır. Müracaatlar Ji lyl huy k~ğıdı, çiçek kAğıdı, evli olan
bu işletme ve atelye müdürlükleri ve ların evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık 
istasyon ş.,flikJ.,rince kabul olunur. fotograf. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şun- 7 - Daha fazla malOmat almak isti-
lardır: yenlerin işletme müdtlrlüklerlne veya 

1 - Türk olmak, istasyon şefliklerine bizzat müracaat et-
2 - Ecnebi bir kimse ifo evli olına- melidirler. 

mak, 8 - İstidalar en son 14.6.941 günU !18· 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 u geçme- at 12 ye kadar kabul olunur. 

miş olmak (30 yaş dahil), ·2-4-6-9-11 1910 (1219) 

Vilô}'et Da~rni F.nciimeninden : 
ldarei hu•usiyeyi vilayete alt Bucada üçkuyular mevkilnde k1 bahçe için

de evvelce vuku bulan yangın n~tice!inde yanan ve dört duvar haline gelen 
binanın tanzim olunan 382 lira 36 kuruşluk tamirat ve in!}aatlnı yapmak ve 
yangın yerinde mevcut 15 ila 20 metre mik"abı tllftan istifade edilmek ve 
buna m•ıkabil 3 yıl müddetle ve her yıl kira bedeli vermek suretiyle mezkiır 
bina zikrolunı.ıı.n şerait dairesinde müzayedeye çıkanlmıştır. 

f !lteklilerin eartnamt"yi görmek üzere her gün muhasebei hususiyel müdü
riyetine mürneantları ve pey sürmek lstiyenlerin de 16 / 6/941 pazartesi gü
nü saat 11 de vil;\.yet daimi encümenine mÜTacaatları ilAn olunur. 

1997 (1218) 

lzmir güm!'fihleri flaş müdiirlüğünden: 
T es. No, Kıymeti Kilo G. Cinsi 

127 
123 
1 1 s 
122 

Li. K. 

64 00 
40 00 

1440 00 
2 45 

320 
268 

40 
o 

000 
000 
000 
490 

Sargılık kaat bal,a 
Benzin varil l 
ipekli pamuklu penlellk rill 
Tabanca flrenliii hariç ihraç 
edilmek &zete 

Yukanda cins ve miktan yazılı qyalarla levazım oenial llln tabtuında 
yazılı eşyalar 4 Haziran 194 1 ça,....mba ~nü oaat 14 de açdr: arttmna ile 
satılacağından talip olnlnn gün sat 1 2 ye kadar % 7 .S pey akçelerin! bat 
müdüriyet veznesine yatın!malan yabmuyanlarm milıayedeye lştlrllt ettlril-
miyeecklerl ilan olunur. 26 2 178 7 ( 1166) 

T. iş Baııkası 
Kü~fı rasarruf laesapları 1941 ikramiye pltim 
KEŞİDELER : 4 Ş11bat, 2 Ma~1'1. 1 Ağustos, 3 ikinciteşrin taribteriııde yapılır 

1941 İKRAMİYELEaJ 
l adet 2000 liralık - 20IMI J,lra 
3 adet 1000 liralık - 31100 Lira 
2 adet 750 liralık - 1 !1119 Lira 
C adet 509 liralık - - UN 
8 adet Z541 llralılı: - !1HM1 1.in 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
80 adet 50 liralık - 40011 Lira 

300 adet 20 Uralılı - 6000 Lira 
Tl<rklvc is BANKASrna para ~bmıakla yalnız ııara blriktlrmil ve falı. 
atını., olmaz. ayni zamanda taıliinlri tle deMmi' olurswıuz.. 

Kendinizde 
ruzda 

veya çot;uklan
~ördüiünüz 

Ilalsizlik, Kansızlık. Haıuıısnlılt, Karın af:nları, Karon ~meler!, Bnnuı 
m .. kad kasınma ... Oburluk. Uas dönmesi, Salya aknıııst, Sar'ay~ • benzer 
sinir hnlleri. Gece korkulan. Gönnode, işitmede bczııklulr.. ıı:ılııi ıı:ayri 

tabii haller; 
Bunlar veviD içilen şevlerin temız ve saf olmamasından dolayı barsa'k

larda ye~iı:ı Oreym ve kaıılarımm emen ııoluean!ann teoirldlr. Bunlardan 
kurtulmalı: için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve içüıdekl tarife mucibin
ce kullanınız .. Ikrhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUIL 

8antg, 
o 

ismine 
Dikkat 

iKMAL DERSAHESt 
.ı haziranda açdıyoıo 

Denler, geçen sene olduilu gibi Al
ıranC3k 2 inci Kordon 294 numarada 
Df.VRI~ OKULU binııomda 'ftrile
coktlr. ikmale kalan !Ilı: • orta - lioe ta• 
leb~lPri y•tl~tlrll!r. 

K~yıtlar b.o,hmıştrr. lııteklilerln hB
viyet clizdanl•n ile okul dl,.,körlUiiüM 
müracaatlaı !l~n olunur. ( 1190) 

KULAK. BURUN VE BOÖAZ 
HASTALIKLARI MtlTERASSJSI 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
tkinei Beyler sokai!ı No. (80) 

Dastalannı her ııün öğleden sonra 
kabul ve tedavi eder. 

ızMm BEJ'..ED!YES!NDEN: 
- lzon!r (Behçet Uz Çocuk hastaha

nesi) nin el•trik. sinyal, dahili telefon, 
kuvvet muhamke, anten ve siperi•aiko 
tesisatı y•ptırılınası işi, makine ve 
el•trik mül.en-li,liğ!r.den 82 kuruş mu
t.:abilinde te"arik edilecek keşif, proje. 
fennt ve Ma 11 şartnamesi veçhile kapalı 
zartlı ehiltmey., konulmuştur Muham
"'"n bedeli (16482) on •ltı bin dört ~· U1 
•eke"" iki ıı,.,., (37) kıını,, mu1.,!tk•t 
t•oııinatı (1 ~36) lira 18 kıtrustur. lho lr
-1 11 '6/!'0 Ca!'Şllm'ha saat 16.~0 dad ı r 
">1110 sayılı ka.,unun tar!faf, dchilln"" 
ha•ırı,,,..,,. t•k!!f m•ktup!arı llıale ı'l!ııil 
sa?t 1~.,~ o kı~ar enellmen r!v•••!in~ 
v"rillr. 14, 23, Z, 9 1762 (1077) 

EMNtYET UMUM MODtlRI.;OCtl'N
DEN: 

1 - Bu ytl 1.stanbul polis mektebine 
bir m.ı1ttar polis stajyeri alın•.,.Jctır. 

2 - Orta mektep mezunlan imtilıan
sız olarak kabul edilecekleri gibi tah• 
lln devamı müddetince mektep masrafı 
kesildikten sonra polis memurluğu -
a.şı kendilerine ücret olarak verilecek
tir. 

3 - Tahsile bir EylUI 941 tarihinde 
~lıınacağından kayıt ve kabul prtla
rını ~melı: istiyenler §imdiden ba
lıınduklan mahallin emniyet mUdilril 
veya. Amirliğine müraeaat etmelidir. 

2--3 1955 (1217) 

~ i o · A. 
' C>i$ §ll.J~ll.J 

Diş çıkarıldıktan sonra, diş apseforin
de, akıl ~ iltihaplarında Rida dJı -
yu mahl!I! il lru llanılınakla §İfa teınfn 
olunur. 

İsvlçre yapısı 

üzerine 

Aııtbııagnetllr 

Haaaa• 

Zarif 
Garantili 



YE1'1f A$1R 

Aslıerlik bahisleri 1 Fransa V? Almanlar Ff.ANSA MiHVER HE
S 81 A ÇALIŞIYOP Piyade kuvvet

leri tankları 
yenebilir 

Pi)}adenin tankları mağ~ 
itip etmesi için evvelden 
hazırlıfıb bulunmalı ve 
dilıfıatli davranmalı 

lazımdır .. 
\AZAN : Şakir Uawıı F.rgDkm•n 

Bol mık ıaıda deli tayyare topuna 
malik olmak. tank kıtalarına karşı •~ 
çok güvenilecek bir müdafaanın temi
natıdır. Bunun gibi, tankları ı.re moto
rize kuvvetleri karşılayıp yakalamak ve 
dövü~rek imha etmek için ayni cins
ten siliha, yani, tanklara ve motorize 
kuvvetlere malik olmak - faydasını her 
kesin kolayca kabul edebileceği kadar 
açık - bir hakikattır. Düşmanın tankla
rına ve motorize kuvvetlerine bomba
lan ve toplariyle hücum etmek kudret
inde bir tayyare.:ilık dileklerin belki 
en güzelidir. Nihayet, tank ve motorize 
1ı:uvvctleri meydana getiren her tipteki 
nalil ve harp vasıalanna katı güzelce 
hazır1anmış tertipler, ikinci derecede 
olmaltlar beraber, hiç şüphe yok, te
menniye 1ayandır. .. 

Fakat bizim kanaatimiz odUT ki kah
raman bir milJ,.tin çocukları için, nor
mal piyade oil•h ve techizatiyle dahi 
'dü,man1n en büvük tank ve motorize 
lmvvetleTlnl durdurmak. hatta imha et
mek imkan dışında dei(ildiT. 

Ne yaptığlnı ve tanklann zayif tara
fını bilen yetişkin erlerle tankların muh
temel bnrekMı sahalarında Finlerin 
:vaptığı ııihi tuzaklar kurarak müıla; 
faa tedbiTi almakta güçlük yokur. Jyı 
maskelenmit bir. yahut iki ld~ilik de
rin siperlere yerleştlrilect-k mühim mik
tarda tank. avctlan. bomba ve hafif ma
kineli tüEenklele teçhiz edilir ve bunlar 
yerine göre fyi ~zlenmis clafi tank. basit 
bomba toplan ve mayınlarla takviye 
olunurlarsa ve arazi üzt"rinde imkin de 
recesinde ir1zalar meydana getirilirse 
neticenin müsbet olacağından katiyen 
ıiiphe edilemez. Tank avcılannın hatla
nacakları fedakarlık, hiç bir zaman cep 
he gerilerinde •erbestçe hareket eden 
düşman kuvvetleri karsısında uwanıla
cak olan zayiat derece!ini de bulamaz. 

Bize öyle geliyor 1tl bu meselenin bu 
biçimde hallinde büyük rol oynayan 
ve muffaluyetin temelini teşkil eden iki 
eoasl.ı mevzu vardır: Bunlardan biri cep 
benin tank taarru71anna h.cT ba\o:me"lan 
uygun mıntakalarını tetkik. ikinciti düş-

Amerikanın çi
kardı2'ı mana
lara aldırmıya-

caklarmış 

Bir İsviçre gazetesi : 
Fransa müstcmlefıele-

-ransız ticaret 
vapurları Al
manların 

emr~nde! 
-----<>-

rinde harlJa deı;ıam Lond•a l (A.A) - Sun·lay Tayınisin 
edebilirdi diyor... d!"loma•ik muharriri nzıyor: 

Berlin 1 (A.A) - Yarı resmi bir kay- Londranın snliıhiyet'i mahfillerinde. 
nakt:ıo bildirilıyor: Girit muhoreb~sinin lntilterenin diğer 

Berlinde bıılun:ın ecnebi gaıetccılcr bir vaziyeti tashih etmelerine. Irak is
Alman ~ Franstz miltarcken:ımesinin bir yanınLn haatJrıl':tlası.ruı }·ardım ettiği 
muahede çerç"vesi olduğu hakkında Al- hildirilın.ktedir. Fakat Musulda Alman 
nı:ın hariciye nezaretinde yapılan mü- tnyyarclcri vardır. Suriye tehlikeli bir 
~abrdeyc ist:naden bu mUtarekenin da- 1 mıntaka olmakta devam ediyor. ln~il
ha ne gibi imkftnlar temin ede,•eaini tere Alman tayyarelerine karşı ne ka
araştırmakt:ıdırlar. Kordel Hull'un dar acele hareket ederse o kadar daha 
münhasırnn Almanya ve Fransayı ala- iyi bir vazivet hasıl olur. 
kadar eden bu cihetten manalar çıkar- Sunday Taymi•c göre, Vişinin harp
mak istediği anlaşılıyorsa da bu Alman- ten sonrası için Suriveye istiklal v3at-
ya ve Fransayı a1.akadar etmez. Janna inan1l1namaktadır. 

Bcm 1 (A.A) - Bazler Nahribtcn Sfoh h5disesi hakkında miitalea be-
~azetesi, V~i hükümetinln Almanyaya yan ed•n aynı muharrir. Vişinin mib
karşı takip ettiiıi mütavaat siyasetini vere büy{;k yardımlar v•nmakta olrlu
tenkit ederek diyor ki: ğundan hahsetmi.~ ve bir hucuk milyon 
cMağ!Up edikn diğer milletler Al- tonluk Fran<ız tiear•t vaourlarının Al

manlarla iş birliğinde başka bir yol tut- rnanların rllerin~· olrlı•~nu vaımıstır. 
mağa muvaffak olmuşlardır. Fran.o;a. Bu vapurlar, Afrikad•n Marsilvava 
müste...,,Jekelcrlnde harba devwn edebi- mihver he•ahına nek eok r'ya na1<1et-
1irdi.:t mektedir1er. Darlanın tneiltPreve kar"' 

l'tfezkör gazete Suriye h5.disc1erini Adeta bir muh:"trip vaziyetini al-lıt{ı 0? 
mütareke şartlarının doğurduğu hak- ilave etrnoktedlr. Ma.mofib Ruzvelt. 
kındaki iddiaları da varit görmemekte- sraks hf.ıliscsi l>akkında İngiltereye ve
dir. rilrn•k üzere bir protesto nota." almış 

Londra 1 {A.Aı - Hür Fransız ajan- de<Hlclir. 
sı bildiriyor: PR(l'J'P<;'JY) NOTASINI 

Bolivya bUkiimcti nezdindeki Fran- VFJ?1Vl1SLFR 
sız sefiri istifa etmiş ve hür Fransızlara Londra 1 (A.A) - Öl{renild;~ine PÖ-

iltihak etmiştir. rP FranC'nnın J.KadrittPki biiviflc elr;c;j 
------- Marl,.ifta]ri fnailiz bilyük el,..;C"i Sör ~~· 

ln!{iltereve Al
man hava hü .. 

CL.mU pek hafif 
Mahdut yerlere mahdut 
rnifıdarda bombalar 
atıldı1 ölü, yaralı ve 

hasarat pelı az 
Londra 1 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: 
Almanların İngiltere Uzerinde hava 

FaDli7et.i -.zıılm'if.> Mersev - oenubÇ r~l 
mmtal<ııları üzerine bombalar atılmış-

,...,,.,Gl For'a bir not~ vPrerek Tunu~tald 
"'nko:; lim11n1nda Vrbölet vanurunnn 
bo,.,,hardıman1n1 VP ~elri:r. 'Frnnsızın ya· 
ral~nm~'='"'' rırot0ıı:ı-1o rtrntc;tir. 

D <\ 1' A lH AT '< l\.NLARA :MI 
VFFF.Cli'KLFR? 
Lonrl•n 1 (A.A) - Visi hüldimeti l(e

nPral n•u1ol fPT"afforlarınJ. Fr;ın....;a v~ 
.,.,iiı:tem]ekolerNP felce ufrratmak: Jrin 
,..lindrn ~e1°n her şeyi ytlnmP1<t~c1 1 r 
F.~or Vi<i hllkliMeli ııoneral D•noTle 
r-ProıS?Tini!a hazırl:ı.n1vnr.::n, hu D'.l.lcRr' 
Almanlara VPt"Ttek planına uygun bir 
hareket olacaktır. 

---~---

Atlantikte bir takip 

ln~ilizler Almaıı 

Fransa ve lngiltere 

İn~ilizler Dar
lanın nutkuııa 

elı emmi yet ver
miyorlar 

Amerika Vişi hüfıümeti• 
ne inanmadığını bir 
nom ile bildirmek 
üzere bulunu)}or-

Londra, 1 ( A.A) - Anıiral DarLınm 
beyanatı hakkında İngiliz siyasi ınaHıl
leri her türlii tersirdcn imtina ediyorlar. 

Bu süklıttan çıkarılarak mana Frar.,;a
ya karşı İngiliz siyasetinin amiralın lııi
cunılarındnn müteessir olrnıyacaj;'I ıııa
na.\ulır. Fransaya karşı İngiliz siy;ı.seti 
aç•ktır. İn~ilizler, yalnız kendileri icin 
de!::il, A vrupanın mihver tahakkümü al
tına düsen biitün milletleri için de bir 
hayat, memat barbma girişmiş bulunu
yorlar. Binaenaleyh düsmanı nerede bu
lurlarsa orada ona taarruz edec:eklecdir. 

AMERiKA FRANSAYA 
hfANllUYOR 
Va•inı:ton, 1 (A.A) - Salahiyetli 

mahrillerdcn alınan haberlere ıı:üre Bir
l~ik Amerika hükümcti maresal Pete
ne tebliırntta bulunarak süzlerden ziya . 
de Vişi bükiinıetinin miistakbel hare
ketlerine bakarak bir karar ve.,ceğıni 
bildirecektir. 
Notayı Kordel Hull hazırlamaktadır .• 

Bunda Fransa hakkındaki Amerika w.ık
tni nnznrı ve Fransanın takip etmesi 111-
zım ırelen siyaset güsterilecektir. 

llf!itarekenamenin kontrol kısmı, tay
:vare meydanlarının harp üsleri olar.ık 
kullanılması demek olmadığı da bildiri
lerektir. 

-------
~,.orvecte bir 

,J 

Alman Amiralı 
intihar etti 

Amiralın intiharı Hesin 
ingiltereye gecfti Ue 

alalıadar okluğu 
anlaşılıyor •• 

Londra, 1 (A.A) - Norveç ajansının 
verdiği bir habere göre Norveçteki Al
man bahriye kumandam amiral dün in
tihar etmiştir. Bu intihar, Hessin do,tu 
'hulun.._._. \,.-.'bt.9\ O \apo ıre'-1 ll~m· 

!erin orvcçe gelip gitmesinden sonra 
olmuştw. --------

Beden terbiyesi mükelleflerine bayrak 

Bayrağın birincisi dün 
Ankarada verildi 

Merasim general Cemil ranerin nutkuyle başlll' 
dı, istiklal marşı ve heyecanlı tezahüratla llftd.. 
Ankara, 1 {A.A) - Dün 19 Mayıs •ta- bayraj!ın birincisini Ankara müke»b' 

dında Beden Terbiyesi Umum müdürü r:ne vermiştir. 
General Cemil Taner, Spor teşekküllen M .· G ral T in •'- ile 

k• ·· taz d tlil · b . erasım ene aııer nuU<1l er .. nı ve mum ave erın uzurıy- ba la İstiklill · hey~ 
le ve mebus Celili Güvenin eliyle mü- t~ı:::.t v~ b"tıni .= ve 
kelle! gençler birlikleriyle verilece!< " 

1 şiir. 
111111111111 ili ili ııı ıı m 11111ıııı111 ıı 11111 ili 111ıım11111 1111111111111111111111nıııııııııı111111111 ııımııııınuuıııı 

Dün Ankarada yapılan 
· maçların neticeleri 

Ankara, 1 (A.A) - 19 mayıs stadın- İkinci maç Harb!ye ile Altay ta1lıft>' 
da milli küme mac;lanna devwn edilmiş- !arı ara'ilnda yapılmış. oyun Harbiyell
tir. Altınordu 3 - 3 berabere kalmış, Al- lerin hücumu ile başlwnış beraberJıl: 
tay 2 - 3 galip gelmiştir. encak 1 - 1 ile 34 Uncil dakikada tembı 

edilmiştir. İkinci devre, Al tayın bllk> 
Birinci maç Altınordu - Maskespor miyeti altında ve Harb!yenln gayretl~ 

arasında olmuş, onuncu dakikada Mas- ne raj!men 2 - 3 Altayın lehine hitaıı' 
kespor ve az sonra Altınordu ilk golle- bulmuştur. 
rini atmışlardır. Her iki tarafın enerjik İstanbul, 1 (Husus!) - Milli k"""' 
oyunu sayesinde l(ilzel bir oyun çıkarıl- maclarına bugün de devam ediJrnlştir. 
mıştır. Birinci devre Altınordu lehine Galatasaray Feneri ı _ 2, Beşilı:ta-1 ı. 
1 - 3 ile nihayet bulmuştur. İstanbulspor'u 1 - 5 yenmiştir. 
ıı 111111 ili ıı ili il ili ıı ıı ıı ili ıı m ıı ııı ı aı nı 11111111ı111m111111 ili ili 111ıı111mm111111ilil1'1t 111 """ uııııımııı• 

Hava taarruzlarına 
pasif . korunma 

karşı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - VilAyet se- suyu verilmlyecek, fırmlar 24 ııeat ~ı.
ferberlik müdürü İstanbul dabilindn. mek çıkaramıyacağından, balkın d;ıl1ll 
hava taarruzlarına karşı Pasif korunma evvel hazırlıklı bulunarak ~lckt.rik ycrl
tedbirleri yapmak için hazırlıklara bas- ne mum temin etmesi, ekmel<A'zlil:e 
lamıştır. Yeni tecrübeler esnasında şeb- karşı da pelo;imet ve kuru ekmek b~ 
rin elektrik cereyanı kesilecek, Terkos lundurulacaktır. 
111111 ili lll il il ili il il ili 111111 ııı ili il il il ili I ııı 1 iti il 1111 1 ili 1111111 111111111111111111111111111111111111111111llNJllllll 

Kırklarelinde yeni ceza ve tevkıf evi 
Kırklareli 1 {A.A) - Adliye vekaleti tarafından burada yaptınlm~ olaıı 

modern ceza ve tevkif evlerinin açılış töreni bugün yapılınış ve merasimi JJ>~ 
teakip mabkl\mlar yeni binaya nakledilmiştir. 

~.r~~.r.r~J:r..,,._,..r.-ı:=~_,....r.ıeoı:r.,,-.r.cocıoacr.r.JOo====o=.:c=======aacoc;oc>1" 

On iki günlük çok 
çetin, kanlı bır 
harpten sonra 

( Başta.alı 1. ci Sahifede ) 
r:ı dönmüş bulunuyor. Zayiatmnzın cid
di olduğunu kabul etmek tazınıdır. 

Makineye 
''erilirken 
Mayıs ayında 

manın kullanabi)peeği kuvvetlerini iyi~r 
teıblt etmektir. Bununla beaber •tank 
avc1lan• meydana getirmek teTtibinde. 
tanklara refakatı mutat olan motosiklet 
kıtaların ne pahasına olursa olsun tank 
av sahasına ııirmemeslni temin etm•k 
te mühim bir dava olarak. göz önünde 
bulundurmak zarureti ihmal edilmeme
lidir. 

tır. Merseyde hasar ve bir kaç ölü ve 
varalı vardır. Başka yerlerde de hasar 
ve ölii ve yaralı pek azdır. 

Berlin 1 {A.A) - Alman rcsmt teb
liği: 

Prens Ojen kru- B. Stalin Finlan
HAVA BOJl.IBARDIMANLARI 
Kahire, 1 (A.A) - Orta şark İngiliz 

umumt kararg1lhımn dün akşam neşret
tiği teblig : Giritte hava bombardımanı 
cuma günü ııeniş bir nisbet dahilinde 
devam etmiştir. 

ı ~gilizlerin düş ·:rdBğD 
tagga reler bir retor 

teşkil etti 
Bütün bunlar orduları, tanklara, zırh 

h ve motörize kuvvetlere karsı derinlii!<' 
doj!ru bir müdafaa sistemi kabulüne zor 
lamalctadn. 

Ve ıu muhakltaktrr k.i kendisini bin
dlrilmiı ltıtalann takibe muvaffak ola
madığı bir tank kolunu piyade, pekala, 
~cs:.z bale düşlirUr ve imha edebilir. 
Şu ııecen on dokuz, yirmi aylık harp 

devresinde tank ve motörize kuvvetJp 
rin harekfıtı bakımından ııörülmüş olan
lar, kara harplarının kuvvetli çete baro
larına çevrildijtini açıkça gösteriyor. B" 
barplarda muvaffak olmak için ya bıı 
çetelere karşı pusular kurmak, yahut bu 
çeteler kadar sUratll hareket eden top 
çu ve piyade kuvvetleri vücuda getir
mek zarureti kendi kend!ne meydana 
çıkıyor. 

Öyle düşünülebilir ki cephe gerisinde 
tank taarruzlarının muhtemel rruntaka
larını çerciveliyeeek surette meselll en 
iptidai olarak hafif otobUsler tarahndan 
çekilen topçu parkları meydana l(etir
mek otobilsler topçu efradından ve reı>
ban.;..;nden başkaca hafif ve ağır maki
neli tüfenk ve efradını tasunak ve hava
larda mümkün olduğu kadar cok av tay 
yaresi bulundurmak suretiyle cephevi 
ve tuzak sahalarım ııecebilen bir düş
manın tank ve motörize kuvvetlerini 
luımlwnak ve imha etmek kabildir. 

Otobüsün her yerde yürümedil\i mu
hakkak bulunmakla beraber cenhe ge
rilerinde sürat.le ve kendi kendine bir 
çok tabii tarla yolları açıldıjlını. bu :vol
lar mevcut olmasa bile böyle bir vazJ
foyi almıs olan her komutanın kendi sa
hasında bu bakımdan hazırlıklar yana· 
bilecel!ini hatırlamak bize doğru görün
mektedir. 

* Biz. vntan ve istikl5.J için en büvilY 
fedakarlığı göze aldınms olanların. mev
cut vasıta ve imkanlardan, hatta im. 
kAnsız denenlerden lstifadey! de bilerel< 
ııalip ııclebileceklcrine inanıyoruz. -------
Bu~ünkü harbın en 

kaei sılcihı: Tay yare 
Ba•tarafı 1. ci Salıifede 1 

.. ., .. 
Atlas denizinde sahili keşfeden tayya

relerimiz bir düşman denizaltısını batır- vazorunu arıyor 
mışlardır. Londra. 1 (A.A) - B'smark zırlıluımı 

Tayyarelerimiz cenubi İngiltereyi :vakalıyan tayyareler ve harp gemıleri, 
bombardıman etmisler ve Merseyc!e l(e- 1 Bismarkın refakatindeki Prens Ojen 
niş yanl(lnlar müsabede edilmistir. Tay- kruvazörünü bulmak için Atlantıkte 
varelertmizln hepsi de üslerine avdet' binlerce kilometrelik sabayı teftiş et-
etm~lerdir. mislerdir. 

- Kruvazörün Fransanın Atlantik sahil-

1 ra• ,. tı'ne bizı• de ka !erinde bir üsse veya Dakara iltica et-
i y · • mesi ve yahut At.lantikte bir yedek ı~ 

rıştırmak isti~orıar! ~~si ile buluşm: istemesi muhteır.d-
Londra, 1 (A.A) - İn~iliz bahriyesi 

Bismark zırhlısının batınlması üzerine 
yalnız kalını~ olan Almanyanın on b;n 
tonluk Prens Ojen kruvazörünU Atlan
tikte aramakta devam etmektedir. 

[ Başta•atı 1. ci Sahifede ] 

olunmakta<l.r. Işık karartma mecbunye_ 
ti kaldırılmıstır. Otomobiller'n islemek 
memnulyeti elin devam etmektedir. -------

MtlT /\ REKENiN İMZASINDAN 
EVVEL 
Kahire, 1 (A.A) - Orta şark İnı:tiİiz 

umumi karargahının dün akşam ne~~t
tii!i tebliğ : Irakta kıtalarımız Bai!dod:n 
15 kilometre garbına varmış ve asi Ir:ık 
kuvvetleriyle temasa gelmiş bulunuvor
lar. 

Eski Almaııya 
imparatoru çok 

aiır hasta 
MüTAREKENlN ESASLARI 
Londra 1 {A.A) - Iraklı Asilerle im

zalanan mütarekenin metni İngiliz bü
kilmetinin !rakın lstiklAline riayet ede- 1 

eeği esasını ve !rakın i~ına mua- 1 

venet edeceği v&dini ihtiva eylemekte-1 
dir. 

BAöDATl'A Stl"KON 
Htl"Ktl"MFERMA 
Kahire 1 (A.A) - Orta şark !n!(lliz I 

umumt kararıtllhının tebliğine göre 1 
Irakta, Raşit Alinin ve avenesinin fira
rından sonra Baiı:datta idareyi temin et
mek ilzere kurulmuş olan komite tara
fından talep edilen mütarekenin kabulU ' 
üzerine Bağdatta sükfuı hUkilm sUr- ı 
mektedir. 

JRAK İSLERİNE BlziDE M1 KA
RISTIRMAK İSTiYORLAR? \ 
Berlin, 1 (A.A) - Bir hususi muha

bir bildiriyor: Almanya hariciye nezare
ti ecnebi (azeteciler tarafından Tiirıd
yenin lrnka muhtemel bir yardımına \e· 
yahut Irak askerlerine bir melce v•r· 
mcsine dair sondan suallere cevap ver
mekten istinkaf etmiştir. 

----·---
Ameri 'ta barba hazır 

-<>--
[ Ba~araj: 1. ci Sahifede ] Sabık Almamııı i,n;:ıamtom ikinci 

• - Cümhurreisi Ruzvelt memleketi Vilhelın 

diva sefiriyle 
kon1· ştu •• 

Moskova 1 (A.A) - Halk komiserle
ri reisi Stalin Finlandiyanın Moskova 
elçisini kabul e~. Mülfut yarım 
saat silrmliştilr. ____ , __ _ 
ıngiliz planı: Alman h!
re:.lll;ıı Ut vışlatmak 

[ Baştaralı 1. ci SahiJede J 
Mn de bahscbnektedirler. 

* Londra, l {A.A) - Giritteki vazi-
yetin vehamet kesbetmesine mukabil. 
Irakta lngilizler vaziyetlerini tahkim et
mekte ve Irak asil~rinin teslim olması 
buradaki lngillz Üat!inlüiünü teyit et
mektedir. 

Mesele a•keri bakımdan ıu suretle 
mütalea edilebilir: 

1 - Almanların hulGl ve nüfuz te
şebbü•lerlne tlddetle mukabeleye hazır
lanmak. Bu yalnız lrakın it birliğiyle 
temin edilemez. 

2 - Ayni zamanda da Surlyeye 
yerleşmekte olan Almanlara kal"'!• da 
müteyakkız bulunmak lazımdır. Alman
lar Suriye meydanlarına 12 Mayısta ln
melfe başlamışlardır. 

Ratlt Alinin Alman ve ltalyan elçi
leriyle birlikte Irana ilticası, Almanların 
derhal müdahale fikrinde olmadıklannı 
go··atermektedir ve bu hal Almanların 

ALMAN RESMİ TEBU(;İ 
Berlin, 1 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Girit adasında, cenup kısmının ln
l(iliz ve Yunanlılardan temizlenmesi mu
vaffakıyetle devam etmektedir. Sarka 
doğru ilerliyen İtalyan kuvvetleriyle ir
tıbat tesis edilmiştir. Şimdiye kadar 10 
bin Yunan ve İngiliz esiri alınmıştır. 

Tayyarelerimiz dün dört tane Hari
ken tayyaresi düşürmüşler, 3000 tonluk 
bir motör batırmışlardır. 

----·---
Son bir haftada İngiliz 
tayyarelerinin göster· 

dlği rnuvaffafuyet 
Londra 1 {A.A) _ Mayısın son haf

tası zarfında İngiliz bava kuvvetlerinin 
Almanya üzerine yaptıkları akınlar es
nasında yaptıklan tahribatı tesbit et
mek rüyet şartlarının müsaadesizlii!i 
yüzünden mUmkf.in olamamıştır, iki 
nokta bilhassa calibi dikkattir. Bunlar
dan birisi son sistem bir Amerikan tay
yaresinin deniz kuvvetlerimizle iş birliği 
yaparak Bismarkm batınlmasını temin 
etmiş olma~ıdır. Diğeri ise, !nei1iz avcı 
tayyare f;lolarının Fransız sabili üze
rinde 28 Mayısta yanlıkları bir taarruz! 
keşifte son model Messersmit 109 tinin
de Alman tayyareleriyle giristikleri 
mubarebedir. Bu çarpışmada Messer
şmitlerden birisi düşürülmüş, diğer bir 
çoğu da ha.sara uJlratılmıştır. 

MERAKU ŞEYLER 
•••••••••••••• 

müdahalesine asi rebin hakiki bir em-
niyet b .. lemediğine de delildir. Köpek gibi bavlamakla 

Almanlar Arap dünyaaını. lnıdlizler muvazzaf memur 
ve imparatorluiiu aleyhine alevlendir- Para kazanmak için insanlar neler yap-
mek hakkındaki pl~lımnın yanlış bir mazlar ki!.. Bahusus kanun müsaade ve
esa.a dayanmıt olduğunu da anlıyacalı::- ya emrettikten sonra .. İşte bunun gil>el 
!ardır. misali : 

lngiliz planı, Ciritten yanılacak bir !sveçin merkezi olan Stokbolmda. bel-
taarruzu ve bilnetice hedefi Süvey•e ki de dünyada bir eşi daha bulunmıyan 
doğru hareketi durdurmuş olmasa bile sekilde para kazanan bir adam vardır .. 
yava•latmıştır. Ve bu memurdur da ... Vaıifesi geceleri 

Diğer taraftan Kızıldenizin Amerikan sokaklarda tınkı bir köpek gibi bavla
vapurlarına açılmış olma•~ Amerikan maktan ibarettir .. 
malzemesinin bu aahalara ıı:elmeğe baıı- Şaşılacak şey gibi görünüyor değil 
larnış olmasının da tesirleri görülmek- mi? .. Halbuki mesele gayet basit.. 

· tedir. Halk bavlamalardan rahatsız olmasın 

1 
Girit muharebelerinin netice•i hak- diye geceleri Stokbolmda köpek bulun

kında P'Ö•terilen bedbinliğe rağmen Gi- durmak yasaktır .. Fakat ya gizlice bu
ritte tiddeıle mukavemete devam edil- lunduruluyor sa? .. !şte bunu anla~~k 
me•i Alman taanuzunu ne bahasına icin belediye bir memur tayin etmıştır. 
olursa olsun yavaşlatmak azminden Bu memur geceleri sokaklarda gezerek 
do;;duğu muhakkaktır. bir köpekmiş gibi havlamaktadır. "Evler-

--Londra 1 (A.A) - Mayıs ayı, dllşına-
nın gece düsürülen bombardıman tay
yaresi adedi ·bakımından bir rekor t~ 
kil etınl~. 143 tayyare İngiltere Uze
rinde, 13 tayyare de Avrupa Uz!!rlnde 
dUşilrülmUştür. Orta şarkta, Irak ta da
hil olduğu halde bUtün cephel•rde ha
rrkllt başladığından beri müttefikle• 
1969 dil•man tayyaresi düsürmüslerdlr. 
MHttefikler ise aynı devre 1arfında 
260 taYVare kaybetmişlerdir. Mihverin 
orta şarktaki tavvare ı:ayi~hnı plloti~!'f"n 
rakam asgari rakamdır. Zira :verıfe de 
hir çok tnyyarelPrin tahrin edil~~ yeya 
has'll'I! uğratılcl>ıfı mal(nndur. May<! ayı 
zarfında müttefikler 25R diisman tayya
resi tahrio etmis. kendileri 62 tayyare 
1caybolmislerdir ki nlsbeten dörde bir
dir. Mavıs ayı zarfında ırl!nıHiz ve ~ 
büvük Britanva U1erinde 205 t•vvare 
A~ma ilzerinde 31 tayyare dfl<llrUl
mU<tür. Don•nma 23 tayyare tahrip et
mistir. Bir dilf•r tayyare de deniz !!7e
rindP bir tn~iliz avcısı tarahnnarl dıı
<ürülerrlc: Mavıs 1arfındakl yeklln :!RO a 
;bJ&>"! edilmi<t.ir. Mayıs ayı zarfınclald 
tn<'iliz 1aylaİ.ı ise Avruna üzerinde 67, 
bUvük Britanya Uzerinde de 18 tayya
redir. 

-------
Irak harbı ni
hayet buldu 

--0---

ır:k n' ib' bu s11bah 
Baödada gP.l"i 

Kahire 1 (A.A) - Salllhiyetli htıt 
kavnaktan. Irak naibinin hu sabah Bait
dni!. ırirdi~ bildirilmelttedir. 

Kahire 1 (AA) - lrnk kavnahl.nn
d•..., bildirildi1'inc göre dün ak•am im>ıe 
edilen mütarrke mucibince bu sabo\ 
saat 8 de Irakta muharebeye nihayett 
vrrilmiştir. 

Amerıkada yeni ln)riliz tayyarecileri
nin taliın devresi 7 Jla7irandan ba~h· 
yacaklır Amerikada 8 bin Jn~iliz tay
yareci yetişi irilecek ve ilk kafile 550 ki
§iden mUrekkep olacaktır. kurtarmak yolunu göstermiştir.. Eğer Londra 1 {A.A) - Sabık Almanya 

Hitler Amerika ile harp etmek 'l'k•m imparatoru Kayser ikinci Vilhelmln öl
terrih ederse, Allabın baklanı gaspe- dilğil hakkında evvelki l({in verilen ha
denler ıribi mahvolacaktır .. Çünkü 1..-şe- her teeyyilt etmemistir. Maamafih Kay-

Bu ıiyuet her yerde olduğu gibi as- de köpek varsa bunlar tabii derhal mu
keri mukavemet teklinde değil, aalr te- kabele etmekte, böylece vasaih dinlemi
tebbüaat ile de tatbik edilecektir. Sur!- yenler anlaşılmaktadır. Ertesi gün de 
yenin bu ikinci kısma dahil olup olma- ilk iş köpek saklıyan ev sahiplerini ce-

Kahire 1 (A.A) - Rovtere verilen 
mal!lmata J'Ön> Irek kralı F•v""'I "'it ve 
"31im olarak Ba;;datta.l•r. H•Tlm\i ev
vel"e gelen haberlerde Ra!<it Alinin İra
na kaearken kralı da berah<'t' pXtt!rdn
/iü bildiri)mPkte idi. Ke•a ölln>nllılflMne 
ııöre netrol kuyul•l'ln•n bulımdul!ıı Mu
qıJ bölıre•inln val;q J?qqt Alinin f•<eb
hiisline daima muhalPfet etrnl.tlr. "Runa 
blna•n iyi mall\mat alan mahfiller Irak
taki karpasalıkların hlllruvv~ nihayet 

Harbi.vP nazırı Stimp•on Amerikaıla
ki teşkilAtın mükemmeliyeti sa.v•'<inıle 
bu tali.-nlere kısın da d<!Vam edilebile
l'-.;;:nt ·ıl'lemi tir. riyeti idare lıakle, 8AC8k Allabıııdu;... ser çok ağır- hastadır. dığuıı zaman ııiiMerecektir. zalandırmak olmaktadır. buldu kanaatindedirler. 


