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ihtimale karşı hazırla mak lazımdır 1 B. RUZV ·..,L T Hariciye 
Vekilimizin 
izahatı 

- Veyoant ile 

't 
'b' 1,:2 ~·•luıleriae rene fazla ehemmiyet vermeğe başledıo, baluyorum! 
~ ~•tlb'~ lt, o kadar ılrpiriıler ve canavarlıklarla dolu bir savı şu , bir hoğazlaşmeğa 

tltltıaQıll llllQ)'orlar ki, yaıamak istlyenler gaz barbioe de, mikrop harbine de şimdiden 
1
' 01ınahdırlar. 

~ '-'E 
b~ 
qlld' t 1•elerden 
~... 1 
'1 a anlara 
~~ı.~u! s "'"la.ta~l~DllDID aıkeri 
~~:'t' t.~ı· ırı. bir reneral 
~ t 1Y•ıınde ve Bal
~ lt tplleıiain yıkılma· -, ~ı;• kifayetaiıliği· 
~, ~ ~ •cıklı rolden 

~ --~· ' •dalarının iıgal 
~l '' •t1al1ade ıösterilen 

Suriyedeki 
o 1 

vazıyet ---
Loadra (a.a)-Bir hususi 

muhabir Berliaden bildiri· 
yor: 

Suriyedeki v•ziyet s~rlin 

mahafillerini alikadar et· 

mektedir. Suriyede kargaşa

lıklar olduğu hakkında çı· 

kan h•bcrler t ekzip edil
mektedir. 

--- o- --

j 800 TayyareB 
sipariş edildi 

' -m--Vaşington (a.a) - iki fab-
rika 800 ağır bombardıman 
tayyaresı siparit edilmiıtir. 
Birinci sip~rış 226 milyon 
dolar ve ikinci ıiparit ise 
90 milyon doludır. Aylık 
bomba imalit 500 ze artmıı· 
hr. 

Da bline atılan 
bombalar 

~' ~r·~ıeldikten lagi· 

~••rı~' ••ınimiyet ·ve Serbeı;.t Berlin (a.a) - Yarı resmi 
"~ ' ~-~lele bahsettikten bir meDbadan öğrenildiğine 

h kında 

~._l~~•rı ~ .. böyle yapıla- Bırakıldılar göre Dablinc atılan bomba-
' ~, · •rekttlerde 'bu lar hakkında Almanya bari-
• ... -, •ttilcı 1 , 1 .~ •-.b P o anmama· Kudüs (a.a)-Buraya ge- ciye neıareti ıözcüsll ıun arı 
~~f '' ~a'' eden fırsatlar· len haberlere göre Irakta !Öylemittir: 
~ .. '"' ,.a.

1
Y61c bir ıiratle .. Bize proteıtouun yapıl· ,.. qı petrol iıleriadc çahıan Av· ı 

a, 'itr,L llaeıin~ çok ye· dığına dair bir malumat ge • 
\~~l~t ~ ta,11ye ediyor. rupah memurlar aıilcr tara- memiştir. Tahkikat meseleıi 

.. ,,.ı '' ı findan rehin olarak ahkon- için Almauyanın yalnız hi-
~'t ''le le •rilizler yeni dise)eria haberdar edildik-
L ~ '-t •• ._ •r11laımak ı"ıte- maıtu. Bunların hepsi şim· f 
~ .'1 .... " dtea sonra aaliyete geçe 
~ '-t , •l&ta gösterdik- di serbest bırakılmışbr. cektlr. 
~--- ç,~ ' ce•aliyeti, ya- ................................... .., ................. .. 

~ 'it.. lla&biaı bicliıelere M-- Ef 
~~~sıati~· Ço" muhtemeı MUJDEI •• MUJDEI.. ujD ••• 
~-- •t11ı,~de de iıbar ve 
~ti 4ıakı,, lbtcburiyetiade 

lı ,, •111 
'1,~· unutma oa· 

~~~ ı,,, k 
.~ \i, •l>aı ve itiraf 

~''~il leJt::ıiyettir, fakat 
~- '-e b 6rllae meydan 

'~'ıl •, latd 
11
1iiak& insan· 

~i ~"'iht '- Yttınki tarihin 
'._.. b,t ti e'Q büyük ve 

~ ~"· ' irU&rip etmek 

~ti , ..... 
Ld,, •e 16 d&aıca ibret 

~-. '' d 
1 •çıcı bldiıc· 

\ıı•,~ b._n:~ece ders aldık· 
"~~t "' ~ ve yarınki 
~ ... tir., •craab iıbat ,.,, . 
~ •l,,cl 
'' aa, ' 11 

dera alan 
a llı11tıu1 

~ lf't~ı SANLI 

~ltiaıe hü
\,,tt., < Yapıldı 
~"ti '·') ~~.41 Ç'-lllti._ Jıpo11 tay ~ 
~ ·~·· 20() 

11
' htlcum et .. 

,,, ı:-1 ,,lıiıi. 61mtııtnr. 
'- 1ao ... .:ı lıo11ıoloa· 

1•r dlımttı-

Memleketimiıi11 milli . bir 
§sporu telikki edilen güreı· 

ler, zaman zaman ortaya bir 
çok şöhretler atmış, Deli 
Memiıler, Koca Yuıuflar, 
Filiz Nuıullahlar, Kurddereli 
Mehmetler, Kara Ahmetler, 
Kızılcıklı Mahmutlar vesaire 
gibi biiyBk Tiirk pehlivan·· 
ları tarihıa muhtelif devre· 
lerinde cihan ıpor meydan
larını birbirine katmııtı. 

Bilha11a Kara Ahmcdia 
1900 ıeneıiade Pariıte y• · 
pılan cihan pehlivaahjı naw 
ııl fevkalldelikler içeriıinde 
kazandıtını, Koca Yuıufua 

' 

8Rbri Mubitio korkunç dal
gaları arasında can verme· 
den pek z evvel Amerika
nın en mllthit peblivaularıaı 
arslan kuvveti olan kolları 
arasında cıyak cıy.tk bağ&rt
bğını, Kurdderelinin, Kızıl
cıkbnın milli spor tarihımize 
ne şerefli sahifeler kattığını 
dDşiinecek olurs k, bu de
ğerli baba yiğitlerle her 
Türkiin ne kadar övünse 
hakin olduğunu kabul etmek 
llzım gcJir !.. . 

Kera Ahmedin alhada 
dana gibi bağırın (Pol Ponı) 

-DaJamı 3 ineli •alaileıl•-

görüştü 

Vıı şiogtoa (a.a)-Amcri

ka Cumburreisi 8. Ruzvelt 
Amerikanıa Konada büyük 

elçisi B. Veynant ile bir 
saat göıüşmüştilr. 

Sefir beyaz Hraya gelir· 
ken elinde büyük bir evrak 

çantası nanrı dikkati cel· 
bediyorda. 

Sefir öğle yemeğini beyaz 

sarayda yemiştir. Yemekte 
yardım iş1eıine memur reiıi-

cumburuo en yakın ukadaşı 
Hopkinı de buluamuıtur. 

---u-o--
Yunan Adliye 

Nazırının 
Beyanatı 

--o--
Kahire. ( a .a ) - Yunan 

adliye nazırı Kahireye gel

miştir. Nu1r beyanatında 

ezcümle demiıtir ki: Şimdi 

güzel Girit bir enkaz için

dedir. Sailam bir ıebir kal
mamııhr. Camiler, kiliseler 

bal ilo yekHn olmuıtur. 

Ayrılırken tabliye edilmekte 

olau yarahları gördilm, bun· 

lar yaıasın Yucaniıtanın 

hlirriyeti diye bağırıyorlardı. 

Resmoda, Kandiyede Al
man paraş6tçüleriain top· 
rağa basmalarile ölmeleri 
bi~ olmuştur. 

Ankara, ( a.a) - Blylk 
Millet Mediıi farka ,....._ 
dün aaat 15 to relı YeldK 
Hilmi Oranın riyaıetlaie 

top!aıamııtır. RuınameCle M
riciye vekili taraflada • lı.&
diıat hakkında verilecek 

izahat ile Mlldafaa ve Ma•· 
rif vekillerimize tevcih etlll
mit ıual takriri varda. 

Kürsüye gelen Harici1• 
vekili Şükril Saracotlu, hrlra 
grubunda son hidiseler laalı· 

kında izahat vermit •• 
vaktin gtç olmaaı haıellile 

ruznamede bulunan nal 
takririnin m&zakereai cel-

seye 19.30 da nihayet 
1 

veril· 
mittir. 

Kadın - Biz çorapları ıeHı ıeve atıyoruz . 

kravatlarla ıapkaları ne zaman f1rlatacakıınız? 

Erkek - Kadınlar bir de •iır ta~aletlerdea nıreprl•• ........................... ~ .... -.................. .. ıı o zamaa ıeçi••• Jlkl pek çok laafifH,...ldir . 
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"Muhtasar TOrklg 
tarihi " nden: 

-'-O--

Y zelil: Ekrem Y alçınkaya 

B adan evvelki nüshaları 
mı?:tD birinde y zdığımız veç 
hile, İzmirimiıio çok değf"rli 
vali muavini 8. Ekrem Yal
-&ınkayanın udretli kal<ımi 
.ile yazıl n ve birinci cildi 
~ntiıar etmi buluo n ''Tür
kiye tarihi" dh eserinden 
riktib.s ('dilen aşağıd ki par-
çalar An dolumuz ı ilgileo
dirdıği için aynen o. kledi
yoruz: 

ıETI DEVLETINıN 
KURULUŞU 

Anadoluda milndd n evvel 
.3500 ıeaelerioe ait arkeolo· 
jik eserler bulunmuş ise de 
bu zamanlar it etoografık, 

·ıiyaai ve dini vaziye:t hak
kında kayıtlar ve maıüa1at 
yoktur. Fak t 3300 senel~
riade ceoupt o şim le doğıu 
bir akın görülür. 
Meı:opotamysd bir imp 

-ratorluk kur n Akad= Aga
de•Jı Sargon"un mil~ dden 
evvel 2600 - 2850 seoeleırin· 
de ye bılih re de Naramıi
aia Anadoluya yaptıkları 
akınları anlat n. destaniruı 
da vardır. 

Knltepede bulun a tablet
lere nazaran bit inci S rgon 
hükumetinin üçüncü se e· 
sinde Kaniş = K n 'i Eti
lerle ·euruşb od isminde bir 
dt:rebeyiaio elibden kurtar
mııtı. 

Bilibire bu şehir 2551 -
2594 sonefori r ıınd kr l 
Naramıia aleyhine isyan et· 
miıti. bunu t kip eden a ar
larda Etilerin kuvvet ve me
deniyetleıi rtm ğ b şla
mııtı. 

Bu bidiı t da gösterir ki 
o tarihlerde küçük bukümet· 
ler halinde de Etiler mev
cuttu. Lökin buoh~r d~ hırıhi 
taa.ıamiyJt. 1ı1ydud ta!Dıyo;. 

Anc.sk ştw;ıli v~ cer.u >İ 
Anado1uda eski Sümer hsa
niyle ve ilibleriyle aı·k dar 
ve zamanımız k dar mün
takil bir çok mevki isimi ri 
ve Mzopot my d ki hemn w· 

lariyle ayni evsafı taşıyan 
es"i ıitelerio mevcudiyeti 
tesbit edilebilmektedir. 

En eski medeniyet s yıl n 
Babilin kayo ki rı r ştm
J1rkeo bu mcd niyetin şağı 

Mezopotamya ve An dolu i! tı 
alikadarhğı anlaşılmıştır. Bu 
suretle meydaoa çık ıı Sü-

mer ve Eti m deniyetinden 
ikinciıinia de birincisinden 
daba ıonra olmadığına ve 

belki da Sümer medeniyeti
nin kayn• ğı An doluda bu
lunabileceğine dnir em re· 
ler göz6kmüotü. 

Bundan b şk An cielu uı 
' . M doiu ile batının. yanı ısır-

1Meıopotamya ile Yun o· Roma 
mıntakalarının birleştiği ycr

paluamaaı da hususi durumu· 
au ıaterlyordu. 

(ArKa ı var) 

- . . Almanya, on gunıerae 
memleketimizden mühim 
miktuda yumurt müb ya 
ettıği içi y muı t fı ti erin· 
de bir vülu Jiş kaydedil
miştir. Çek} roıd n yumurta. 

rmut ve erık u usu, keten 
'tohumu v c!et i iste~miştir. 
Bu maddelerdeu Alm n ve 
Is ıiçreli farn atar d talep 
etmektedirler. 

--a:D--
• • s ı 

Cö 
Vilayet fiat mllrakeb" ko 

misyonunun l:: rar la ştırdığı 
esa l r dabiliode atış çı· 

k rılan uncrnr larm itana 
fı t ve imal eden firmaum 
dreıi ynzırm~ktadır. Alın o 

bu tedbır s ye&iode lük 
kuodur,dard h fıf bir ucuı· 
l m mü ahede olunmuştur. 

---o-----

Husu i muh ebe müdür
lüğunde y ni kadro un t t
biki için ye i yıl bütçesinin 
yükse t sdikte çı ması 
beklenmekt dir. Yeııi bütçe 
tebhğ edili .. c a t bliğ m~

mrırl ıı kadrosu ilga edile
ceğıoden 30 kador t hsild r 
hn cabtn. 
Mılli cmlik id re inde iş 

ler tav iye olunmuş vazıyet
tedi . Mılıi cmla idar . i 
k droaunuu dar ltılm sı mub· 
temeldir. Bu busuat muha
bcrı... cer y n etmektedir. 
ŞirndiHk v .. 1 n: ik · bt çi 

ığa pkanlmııbr. 

(HALKIN SESi) 

Şebtiıdzin df ğerli ve mü
tdekkir v li mu viui B y 
Ekrem Yalçıokoy ıun 90 
lir ya terfi dildiğini bü 
yük bir memnuniyetl h • 
ber aldık. 

Bu ço ' v cih ve yeı inde 
t el:cibte doleyı luymetıi v li 
muovinimizi t bri detiz. 

Ş hrımizc btanbuJdan bir 
ton yerli D ftalin getiıilerek 
pıya y verilmiştir. Düo 
öğlede evvel v li muavici 
ti y Ekrem Y nlçıntlayanıo 
rcİ•Iİğiode topl u n vilayet 
fi t mür k be komisyor u, 
bu naft.lınia hş fıatile 

k.r h ddini te bit etmi~tar. 

B .t rakh civ rında b ğJ r 
r sınd ınbisarJ r umum 
müdürluğü t r fmd n bu 
ar p f brikn ı urul c ktu. 

Hu sebeple istimlak edılen 
ar zı dabiln.de milott n ev
velki zaman ait eımrıllti
kaya tesadüf cdı!dığindeı..; 

bu yerde fobrık nın kurul· 
m ıuda az geçilmış . ve 
bunu içın b şka yerde mü
n sıp razi " nmoğa b ş 

1 nmıştır. Bu civ • u. f brıka 

kurolma ıoa clverıçh bar 
raı.i buıunmnı ve bur nıu 

ıstimla~ı ı çia h:ş bbüse g1-

(zmir Defterdai • • -· Sa lf 
No.eu 

Muham fl B. 

678 Karşıyal=n o .. man z de 1748 no lu R ·şadiye 
ceddtı i soka 109 ad 8 p rsel 424 m.m 56 

Lir K. 

tajlı t rl 318 00 
679 Karşıy k O!lman z de 1750 no.lu ziya sokak 

99 ad 12 p rsel 3186 mm 11 tajh rflD 1595 00 
680 K rşıya ~ O•m& z de 1748 oo.lu reş dıye 

c dd i so k 109 ada 9 pıı.r el 972 m.~,·-~---
56 utpı 58 t jıı r 74'8 UU 

681 Kar .. ıy k don nmacı 1696 no.lu b&Dgiw 
çı ~mezı sokak 48 da 55 p ra 66 m m 
35 k pı 82/J tajlı rsa 

682 K rşıyaha o rnzu z de 1747 o.hı hilal s~k k 
· 101 ad 22 p rsel 117 m.m 7 k pı 16 taJlı 

r a 
683 K rşıyaka· alayb y 1669 o.' süuu o 

16 da 16 p rsel 160,50 m ı.n 9/2 kapı 21 
t .. j 1ı b c 

68i K şayak osma zade 1761 o lu emel 110 a 
200 ad 5 parsel 26 m.m 5 kapı 3/1 tajlı 
duv rh ars 

685 (arş•ya~ a si ybc>y 1666 no.lu günaydın 
sok k 188 ad 4 pnrs J 126 m.m 15 kapı 
12 tejh hane 

686 Karşıyak bahriye 1677 co.fu hatem ok I< 
163 ada 22 p rsel 60 m.m 13 kapı 11 tajlı 
hane 

687 Kar ıy k& laybey 1589 110.lu eehit muhlis 
ıok k 198 ada 30 p reel sı.so m.m 51/3 

5o 00 

88 00 

325 00 

35 00 

650 00 

120 00 

C. H. P . Alaybey oc ğı
nıo bir b1ıftad nberi b z, · 
1 m kt olcıuğu sünnet dii
ğüoü pozu gunu bütün 
Kar şıy11k hlarıa iştirakiyle 

ço~ ı·eflı bir şekilde ya· 
pılmı~tır. 

Parti ocağt id re heyeti 
r~iıi doktor Sıtkı Şükrü 

Pamirt u rkadaşımızl 
M~hmct Ali ve Nihat Pa
mir gibi çahşkac ve bsmi· 
yetli yurttsşl"ıımızuı gayre
tlerile 112 asker ve fııkir 

aile çocukJ rı çok munta
z m bir surette sünnet edıl
m Şlerdir. 

S uiyen m ıyn gurubu ve 
bahriye kum nd nhınnm 
lütfettıkleıi douanm bay· 
r klarile Karşıyak H lkevi 
ile Al ybeymdeki eğlence 
yeri başt n aşağı süsle miş, 
Cumartesi guoü aabaht n 
akşama k dar davul zuro 
C>oüode zeyb K b v sı ile 
oynay n ve alıncak keyfi 
ya p•n v t n çocukl n pa· 
z r sabahı bam m gönde· 
rilerek bir de 6ğle yemeği 

yiaıişler. s~at ıs te mü&· 
t blc:em me ki bando unun 
ç ldığı istiklal marşiyle ilk 
çocuğun sünneti yapılmış 

br. 
Çocuklar b ştn ş ğı 

giydirilmiş, öğle ziy fcti v 
rılmiş. pastalar, şerbetler 

İkr m ediJmi~, k r göz ve 
kukl,,.Jar oynatıJmı~, askeri 
b.ındonun çaldığı milli ha· 
v lar ara ıoda 112 çocuk: 
sü netçi K dıi ust tara· 
fıbdan sünod ediJmişlerdir. 

Yardtmıe erler cemiyeti 
amıua b y o Cemile Çul

lu, bay" o irfan Cevdet. ba· 
y2n Afıfe Süleym.oo çocuk
lıuln her tJuretle nlakadar 
o}mt ş ar, şe ·erlemcler da· 
ğıtn-:ışlar ve hı::r çocuğa bi-

"TAN" ı 

ınoilteroue gür
1
1,_ 

ten onrakt ~'-
--o_....-"" ıJtf~ 
Zekeriya S ~ 

Hitlerle Edeoill ,ı fi 
d" oiıl JJ •• J 

sonraki uny 0-;rtl 
düşündükleri P;

0
,e- I 

ne fuk vardır? ,,.-
iki t r fıa dava••. ·o '1 

f k bir•01 /1 gö1ünen ar • . dcı , 
• iç•ll ' ., 

line bir nııam . 1 ti•'' 1' 
• v yı ve küçük anıl :,,;Fil 

• ·1te..- 4' tismar etmek 1 

111
ab' .J 

. . beıt •r diğerıoın ser ·rodcı 
ve hürriyet dabt 

1 e1İ 
etlll 

istiımara de~alJJ ettir· 
tmesindcn ıber -o__.,,... -

ı VATAN: ı1d 
G·rit - Sal' 

_o _ _.,,, .ıl 
--- y/.11"' 

Ahmet Eaıio daebi~~ 
k · · · bılle ·-•i Ira ı~ıo1D • etılJI 

G . · ffak•1 uıt muv• w. 1;ir 
uy odırııbilecegı 1ıtit· 

r ece cd celcri: ÖD •Y 
1 1ıe&li1 

rer gümü lira 'I_ 
mişlerdir. ·d~ 

i• 1 Alaybey oce 1° fO 

yeti bu kıyoıet 1 l•>'1 
al" lerındao d:

0
111•' f 

y rdım bnyao ııı,ıtfl,;. 
müteıekkir kald•kto' ~ 
dirmiş\erdir. ~~itl• ;/.,. 
mut Şev ket, T bl1ııe1 i 
YUVHIDID hasta 'f''lı 

. b• . 
şiresiae ve bu bbi•'''' l 
kıymetli müteŞ\l•'' b':f_ 
Ataybcy ocağı ~arflf'~I 
tini bütün 1ıdit • 
memnuniyetle ta ~ . ,.. 
lerdir. .jJ -

t .. jıb D~ 
68 K.aşı ,.. doıruı'l (lacı 1696 no.lu herıgi';; 

solu 48 ada 77 p rıel 636 50 m.m 82 

t&jlı r · ıtıD 
689 Umurb y 1512-1527 no.la mızraklı ve • eoİ 

sok k 1395 d 4 parsel 310 m.m 6/l y 

8 t jlı "G 
3
95 

690 Umurbey 1512 no.lu mızı klı sok k 1 

d 10 p ı el 220 m.m 3 t jlı ar • 
4 

ad• 
691 Umwbt;y 1519 ao.lu savlet sok 140 

10 p rsel 30 m.m 3 yeni no.lu ars • 
3
6' 

692 Kuruçıy m b il i kihıtluıne c ddd 51 

rn.m 41·42 yeni 532 t j :ıumarab b a:ak•" 1 
693 Umurb y 1491 no.lu Yılmaz çıkm ~1 

0 
ıu ,O 

1445 d 10 pursel 60 nı.m 711 t•J 11 • ' 

h ne t4SS ıS' 
694 Umurbey 1526 no,lu ikinci lhn sokak 1 

d 20 p rsel 285 m.m 2/1 t jlı rs• d• 11 {,S I 
695 Umurbey 1527 no.lu ltm sok k 1404 • . 

11 

,ı"~ 
p rsel 90 m,m 51 t jlı aı • ti'~ 

Yuk rıd yazılı emv lio mülkiy tleri r: tJJ _,r 
27 5-94 l tarihinden itib ren 17 gün mtıcld~t ,dif P i 
konulmuştur. lb l~leri 12·6-941 t ribiue ıııiil "1-1 
güuü ı t 14 dedır. 1tf - t 

Taliplerin mub mmen bedell ri tlzeri~deO f:otlj~ ti"' ;f 
poıito kçef!i y tır rak yevmi mczkOrd M· oı•"' 
lüiünd mnt e kil a tıı komisyonuna ıı> 
olunur. 
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iN SESi) _ .. 
u 

REB ~Si 

~ÇE:,t H '8i0N EN BÜYÜK 
~iZ MUHAREBESi NASIL 
CEREYAN ETMiŞTi? 

--3-

ış~ zuuıL1 FiLOSU 
~"t 181<~a1şıvoR 
'i'l,,~1 ~ de yetiıen baı 
t, P.t r•te, V aliant, Bar-
,~~tp~· •Y• zırbhlarından 
bıtilld '· Bu ıemileria 
·~dı ef)s ta11e 38,l lik 
~ilQ.._ • erhal bu toplar 

'lred 
e ıt en Alman gc-

dıt. ~t ~hııcğe başla· 
''~ir/'••n tesirile bir 
-ı.. ıa. batbğı, bazı 
, f t•rçıfandığı gö· 

it ,,:· ıı.'t bu ıırada 
• 14 'Plımata baş· 

-., ••11aafib iki zuhh 

~: harp aaat yir
~.. •iirmqtür. Bir 
~~'llıilerinde yan· )i:. l'Örölüyordu. 

. ~ d, .. ,ll•de ~nıiral Jelli· 
"'t llatııle yetiımiı
At itlen ilk dört . "tQa... d 'i 011ınmasnu 

811 sırada yeai lagiliz tor
pido filolara ileri atılmıştır. 
Bu hücumda lcgili:ı torpido 
mubripleri filosu kumandam 
amiral Arbutbnot ölmüştür. 

Gece sis artmııtır. 

l Hazirande lDgiliz do· 
naamuı · bütün gün mub11-

rebe sab11ıad doleşını111 
fıtkat diişmaola teması tesis 
edeme.miştir. 

İKi TARAFIN ZAYİATI 
Skajerrak muhareôesiad 

lagilizler 3 ınuharcbe kru
vazörü (Gueen Mary İndef -

tigable, Iviocible) 3 zırhlı 

kruvazör (Defense, BI cb 

Prince, VVarrior) 9 torpido 
muhribi kaybetmişlerdir. 2 
amiral, 331 zabit ve 5000 
kadar gemici 61miiştür . 

Almanlar 3 zırbh, 6 kru· 
"f zör, 6 torpido muhrip ve 
1 denizaltı lu) betmişterdir . 

-Soo-' •e•ketmiıti. 
'~ _____ ' __ _ 

\.. '-t _takmak kaldırılacak 
-...,,~ .... 

~· rltelderle kadınların giyinmelerinde tasarruf 
._'' 

111 bazı ılikadarlarca tetkikatta bulunmaktadır. 
t ~~ hlı.le göre memurlar da dahil olarak her erkek 

a.., lb•d 
' '"" •tı açık yak•lı gömlekle ve ıapkasız geze-

~ 'lttı 0''ltıda da bu kıyafetle çahşabilecektir. 
~l-=1'' da riyim hususaada ta11rrufJa hareket et
' " tavıiye edilecektir. 

t~._tlar lzmir başmüdür
lit ilden· 

Yt • 
lt ~ .... ~l MODAFAA VERGiSi ZAMLARI ) 

~ "lt•ıı •şağı 20 adetJik 11igara paketlerine 20 

lt 'd~lli!( . 
~ ~~''2 t •kiz ıigatası pak('tiue 20 para 
~·ıı,t,~ ~tı yuluuı sa~ıl01aktıa of 11 biluluum sıgara· 

tt,-. tt,Qa~ b~her paketıne bir kuruı. _ .. 
~ ~~ ta le P•po t6t6n, en ili tütün, b&fra tutun 9e 

~~~ •e Qı~tki ve enfiye paketlerine birer kuruı. 
.'lt•r ••ı•rilloalarnı beher adedine bir kuruı. 

'lı ._' bi:)• Dııahtelif tiryaki ince ve çeşit sigarası 
~ ~llt ""'uı on par . 
f§.~-,~~11 •t•ğı 25 gramlık tatlı ıert tütünün be
\ Ş~ ~ : t11ıış para zammedilmiştir. 

ıs ~1,,1 
ls •t 2S" beher Jitre.!in e iki kuruı. 
~ ~t SQ ••oti)itrelik beher ıişeye beş kuruş. 

'''tilit ••ııtılitrelik beher ıişeye sekiz kuruş. 
~~i 'eden yukarı hacimdeki beher tiıeye 12 

Mı ~t ' ' •. •tııpanyanın beher ıiıesine 75 kuruı zam 
~,, .. 3 4 s . (2020) 

-13 şt lJJfı 1 nci s hıfede

için Avrupad kiliseler ya
pılır, Koca Yusufun öaüo
deo tavuk gibi kaçan (Le
başe) nin ismi Paris spor 
suaytuıu ş~ref sütunl un;.ı, 

albn yaldıı.lula kaıılırken, 
bugün mefahir milJiyemize 
en değerli b tıral rı bır k
mış olıın ve şöhretleri bütün 
dünynluı bu kabn.man Türk 
pehlivanlarının mezıul rmı 
birer iftihar bidesi ohnak 
ihya e !elim! 

işte her biri tarihi Türk 
~pehlivaalığıaın temel direk· 
lerini teşkil eden bu baba 
yiğit kebr mnnlarııı bay~tla
nnı memleketimizde ilk defa 
olar k yevmi gazete sütun
lı~rında ayJar<:a tefrik etmek 
suretife spor tarihimize bü
yük sıhhati dokuoao genç 
muh rrir Tevfik Pars, Koc 
Yusuflardan, Kızılcıklı Mab
mutlard n çok daha evvel 

Ameril:xaya giden ve · bütün 
yeoı düoyayı allak bullak 
eden Mecitözü kazasının 

(Kar Cuma) köyünden 
(Deli Memiş) in bayahnı 
gazetemizde tefrikaya baş
hyacaktn ! 

Pederi, ordumuzun en ma
ruf kumandaoluınden ve 
eski güreş m~ydanlarının 

sayılı fartınalanndan olan 
merhum mir ley Pire Meb
medin babra!arıadao istifade 
eden Tevfik Para, bu ıon 

eserini, küçük gazetemizin 
yaptığı büyük maddi fcda
kirh klara mukabil hatırla

mııtır! 

Deli Memiş, en eski Türk 
pehli•anı oimaaı hascbile, 
ismi bugüne k d r yaşıya

mımış, daha doğrusu onun 

weulikıbnu bilec pek cız 
kimse k lmıştır. 

Tevfık Pars, bundan dah 
kırk sene evvel Koc Yusuf 
ve cihan pehliv nı Kar 
Ah :nedin bay tını Y ni Sa· 
baba huni rken, bü. ün ki
tephaueleri, o devrede çık
mış, yevmi, haftalık gazete· 
leri it üst etmiş, f ket 

meale ef bu en büyük Türk 
pehlivanlara hakkında yalnız 
(Servet Füaua) da dört beş 

sehrcığa rast gelmiştir .. 
(Deli Memiş) gibi o eserle
rini de ancak ba'basınıa 

hatıralarına istinaden batır· 
lı yabilaıiıtir. 

Bugüne kııtd r biç bir mu
harririn kaleminde göreme
diğiniz temiz ve akıcı üılup, 

sou derece enerjik ve canlı 

tasvirlerile sizi heyecandan 

beyecaaa sürükliyecek, sizi 

günlerce zevk hastası ede· 

cek bu tefrikayı Türkiyenin 

en genç ve kudretli muhar· 

riri Tevfik Parsın kalemin· 
den okuyacaksınız! ... 

.... de başlıgoruz! .. 
Bugünü sabu ızhkla bek

leyiniz! .. ....... ..._._ 

•• 
Olçii ve ayar 

tro Ü ko ---
Ölçü ve ayar memurları 

mıntakalara dahilindeki ölçü

leri kontrole başlayacaklar

dır. Ayarlandırılmamış ölçü 
kullananlar hakkında zabıt 

tutularak mahkemeye verile
ceklerdir. 

iLAN 
D~fterdarlık an : 

1-Gündelik gayri safi ka~ançları üıerinden vergiye ta
bi gerelı: seyyar surette iş yap u mükellefler ve gerekıe 
hamaOJlu ve fırınlar ile gayri safi iradı 2000 lirayı geçmi· 
yen mah ilerde sanat ve ticaret y panlar nezdinde çahşan 
müstahdemler içın karne alm k müddeti, bunlardan öte
denberi işlerine devam edenler hakkında 1 bızir n 941 
den 30 haziran 941 akşamın kad r otuz gün ve yeniden 
i,e başhyanlar bak kında da işe başl dıkları günden itiba · 
ren 15 gündür. 

2-K nun, karne lmak mecburiyetini bu mükelleflerin 
kendilerine tahmil etmi ise de yukarıda zikredilen mahal
lerde sı:ınat ve tic ret yzpanlardan karn~ıiz müstahdem 
ç lıştıranlar için üç mi..li cezah vergi alınması gibi mühim 
cezai aı üeyyideyi de muhtevi bulunmuş olduğundan vak
tanda k•une hame.sı eyfiyeti bu gibi müatabdemleri ça
lıştıranları d bilh ssa alakadar etm~ktedir. 

3-Karne almak içio mür caatta bulunaul a ıo kanuni 

b~ .. t'i(4 ·ı ~· -~ 6._ t?ı,~.k ıeanalarda Birinci (15) kuruı ı 

I, ~~f\WİRA0 Si~~:ı~;.;da i 
müddeti geçirip g çirmedikl ri anlaşılmak üzere (işlerine 
ötedenberi devam eder;I r ile yenide:n işe başhya.nlar h k
kında b· ~ka başka hü ümler c ri ~im ı ı itibarile) karne 
verilmez.den e~vel tahkik t icrası z ruri olduğuad n bu 
tabkikıtın vakhnda yapalm sın imkan v .rilmek ve ay~i 

4 Haziran i J 
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gözl ü kleri göz çukufDBD ta 
m m k pıy n gözliik kullaa 
malıdır. Sara cam blltün teJa. 
likeli aydınlıklardan göz 

saklar. Göz ve başığr111 ıo 
ğuk su "urmak ve gözler 
yapılmış seromla yıklimakl 
geçer. 

HEYECAN -Sinirli ia 
sanl nn heyecanları ıinirle 
riıı birden clektriklenmiı gi-
bi şiddetli sarsılmasına ae 
bep olduğu gibi basta kendi
ni k ybeder ve alti ölüme 
kadar götürebilir dereceyi 
bulur. 

Heyecana kapılmııları yal
nız, gürültü ve aydınlık ola-

mıyau bir yere götürüp yatır
malı, bol soğuk su ve bir ka· 
şur lokmanrubu veya klora) 
şurubu vermelidir. . 

NEFES BORUSUNA BiR 
ŞEY KAÇMAK 

Bir şey yutarken, ya bir ıı· 
pazmozdan, ya aceleden ne· 
fes buruıuoa yemek parça· 
lan, kemik ve ağıılaraaa ö· 
te beri götürmeye ahımış ço
cuklarda olduğa gibi düjme 
para v. ı. kaçar. Kkççn ıeJ 
büyükse hemen iıart ve or
ta parmaklarla ağ:r.ın arka ta• 
raf1ndao çıkarmağa çalışmalı~ 
fak t bir dakikadan ziyade 
uğraşmamalıdır. 

Boynun alt tarafında dııa· 
rı çıkık ve hılk liıanında 
gırtlak denilen kemik üzeri
ne yavaf, fakat durmıyarak 
vurmakla da gırtlağa kaçaa 
şeyin çıkarılmsı mümkiimdilr. 

Hastanın ağ11na ıotuk ıa 
doldurarak başını tavan tab· 
talarını görecek kadar arka
ya çevirmesi ve yad~bildiği 
kadar boynun germesı ve ai· 
zındaki suyu yavaı yavaı yut-
ması da faydalıdır. Bunu ya
parken gırtlağın yanlarını ha· 
fıf b fif oğmalı ve basta yal
nız burnu ile nefes almalıdır. 

1 -Sonu "'ar-
mınııııııınııııııııııuıınııınııımııııuuıınnıııımllllll-

1 Diş Tabibi 
Muzaffer HUsnU Levent 
H stal rını müat•kil olarak 
Birinci Beyler sokağında (10) 
No. da her gün kabul eder. 

Dr. Fahre Işık 
l&mh Memleket ba.taDeıl 

Rontken mütebaHlll 
Rootkcn ve Elelır.trlk teda•lıl 
yapılar. ikinci Beyler Sokak 

, N.. "'l rFn ·"2._., 

~ 9EY
LüL 

\~tİll kadın a'ö~~~ it~Ma ! 
: s,.~ Tayyareci~~~~~ f 

'""·~'- ı,,ı: '<adın: 2.30-6-9.30 · ı 
\~.'~-rtea~'YYareci : 4 ve 7.30 da ı 

\ ~ 8iri
1 

v.e P•zar günleri 11 de baılar ı 
~li1acı \t• 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk seau· ~ 

'-l"i ST. B•lkon 20. Koltuk 25 kuruıtur. • 

zamanda izdiham scbebile k rne ahom ması mrhzutunu öol -
mek üzere yuk rıda biri ci m ddede zikroluna bilumum 
seyyar mükelleflerle iradı ne olursa olsun b mam ve fırııı
lard• ve gayri Hf1 iradı 2000 lirayı geçmiyen mahallerde 
san•t ve ticaret yapan kimseler yanında çelışao mlistab
demleriu şimdiden b ğlı bu'u 11dukları Maliye şubelerine 
mtıracaat ederek karnelerini alm luı icap ettiğl ilin olu-

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let eşyası, kumaş ve mobi.I· 
ya boyaları, Karpit. Kara 
boy , Z çy ğı, FILIT •• 
diğer asitler fiatler aormal 

•lebe ıeanıları 10 kuruıtur. ı nur. 
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RADYO 
W'S r 

GAZETESiNDEN 
8rcı:ıoer gt'çıdıode Alaıao 

<Ve ltaJyao şefferioiu görüş· 

meleı • biç tilphesi:ı günün 
ea mfihim siyaai hadieele
rinden birisidir. Böyle ol
makla beraber. henüz mü 
likatıa mevzuu ve bedefle
•İ hakkında etrafla tefair ve 
mltaleada bulunmamaktadar. 
Y alaız Amerikanın Kolom
hiya radyosu dün akşam 
•aat . 21 de şunlar, söylemiş
tir: 

"Giridin hs1iminden son 
ıf'a mihverin yeni bir ct-pbe 
lıazırladıkları söylenebilir. 
Ba hareket Libyaya müte
"'eccih gibi ıörünüyor " 

Tobrukta barekit şiddet
deamiıtir. Tobruğun ehem
miyeti büyüktür. Loodrad•n 
gelen haberlere göre bu 
mülikat hakkında mütalea 
ylritüJmemektedir. Mülakat 
Londrada az tesir uyandır
mlfbr. 

Bitaraf mahfillere göre 
Giridin alıamlllı ve bunun 
Viti &ıeriae gösterdiği tesir 
lauebile böyle bir müli at 
beklenmekte idi. Zaten böyle 
bir mülikata Muuelini daha 
evvelden istemiş, fakat Gi
•idin tahminlerden fazla mu· 
kavemdi üzerine mülik.t 
attcikmiıtir. 

Londradaa gelen bir tel· 
gıaf mülikata şu manayı 
vermektedir: 

"Hareket sah11ı Suıiyeye 
7akıa noktalara yaklaşmak
ta oldufundan Mu11olioi 
Saıiye-Alma11ya mün ıebet
Jeriaia hakiki manasını an· 
Jamak iıtemiştir.,, 

Dırer taraftan da askeri 
plinlara göre yeni bır isti
kamet dütünüldüğü söylen· 
mektedir. Bu mülikatt11 her 
halde Gnidin zapta konu· 
ıulmuı olduğuna, Suriye ve 
Afıikadaki Fransız müstem· 
lekeleri hakkında da sözler 
reçtığiae hükmolunabilir. 

Göıiog, Almac bava b ş· 
kumandanı sıf aliyle Gır it 
mahareleriae bir günlük emir· 
name neşretmiıtir. BuJemir
namede ıu cümle şayanı dik· 
kabr: 

"Sevine ve iftibaıla Füh· 
rere emirlerinin yerinin ye
rine getirildiğini söyJiyebile· 
ceiim. Sözlerimize ioa11mı-
yanlara tekrar ederim: Bi· 
zim için zaptedilemez bir 
ada yoktur.,, 

Loadra radyosunun bildir· 
cliğiae göre Sovyetler bir
liji büL, ümeti, Moıkovadaki 
Yuaan •d1rioe arbk "azifc
ıiaia nihayet bulduğunu bil· 
clirmiıtir. 

MALT ADA 
Malta (a.a) - Dün Mal

tada iki alirm işareti veril
mlıtir. Denizde bir düş'll&D 
tayyareıi d&ıBrllerek tahrip 
edilmiıtir. 
--~~--------~------~ 

(HALK'.i SESi) 

MACARLA 
lstaobul-Bır Macar firm sı dış ticaret bayahmızdn şim

diye kadar gö film-emiş bir teklifte bulunmuştur. Fırma, 
memleketimizden 8 milyon lirahk paçavr almak c buna 
mukabil demir ziraat aleti gibi mamulat vermek teklifinde 
bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre bu mürac at alakadar makamı r
ca tetkik olunmaktadır. _____________ ... ____________ _ 

lngiliz ıtalar 
Sur·yeye 

• 
gır rse 
--o--

Bertin, (a. ) - Yarı r s
mi bir liaynakt a bildirili
yor: 

Yabancı gazeteciler bugün 

Alman hariciye nezaretinden 

lngiliz kıtal rıı:ıırı Suriy ye 

girinc:si takdirinde Alm n 

lann oe tarzda hareket 
edt'ceğini sormuşlard11. 

Bunan bir Frarııız·lngiliz 
meselesi olacağı cevabı ve
rilmiotir. 

Berlio ıiyaai m bfıllerinde 
FranHnıo her ne oıursa 
olsun razisini müdafaa ede
cr:ği hakkında M reşıal Pe
ten ve hariciye vazırı amiral 
D rlaa t rafıadan söylenen 
sözler ha.tırlatılmaktadır. 

Bugü Berlinde Alman-

yanıu her mill t için ınukad · 
des olan müdaf.. h k nu 
Fıansızl ra vermeğe bittabi 
b zır olduğu bildirilmiştir. 

lngiltere üze
rinde hava 

faaliyeti 
Londra ( .a) - Münferit 

bir düşman t vvaresi şark 
sahi!indf." bir ş hir fizerine 
bomhıl!!r tmışb·. Hit ""· 
dıt ır.ıısıuı yar lanmış ve uı
D&ı rda has r olmuştur. Di· 
ğer bir tayyare de bir ştbıi 
mitralyoz ateşıne tutmuştur. 
Şark kontluklarıoa atılan 
bombalardan zarar olmamış
tır. 

Dün lngilterc uzerindc üç 
dü man tayyaresi düşürül
müştür. 

Amiral Darla 
Goneraı Veggand ile 

görüştü 
Viıi ( .a)-Düa öğ1eden 

•oora v ışı ye döot:n amiral 
DarJau general Veygand ile 
uıun bir göı üşme yapmıştır. 

--o--
Yeni Irak 
kabinesi 

Bığdat (a.a)-Yeni lıak 
kabiaesi 8. Cemil Matba 
tarafıodaa kurulmuştur. 

Alm nl Suri-
yeya asker mi 
çıkard lar ? 

--o---
Kudüs, ( a ) - Royter: 

Almanl rtn Suriye sahilinde 
Lazkiyeye sker ihraç ettik
lerine d ir verilen haber 
hakkında burada biç bir 
teyıt mevcu değildir. 

Londr , ( 2 .a ) - De1Ji 
Heraıd gdzeteıiode ioti,ar 

edea bazı ajaııs b berlerine 

göre Suriytye kamyonlar 

ve her nevi malzeme ve 

s bra topl rile Aluıa zn hh 
fırhaları çıkmıştır. 

Locdr , (a.a) - Royterio 

diplomatik muharriri siy si 

ve askeri mahfillerde AlmDc· 
1 na Suriy de L'"zkiyeye 

as er çıkardıkları hnkkın

dakı haberi teyit eder ma

hıy ttc bıç bir haber bulun
m dığuıı, bir vapuruu do-

~anma Vt'.; h v kuvvdleriDİn 

teya kuzundan kurtulmuş 

om Si ihtimali varsa da vasi 
bir ıhr ç mabi}'etiode bat -

kete imkan olmadığını yaz
m ktadır. 

Berfin, (a. ) - Yarı re -
mi bir kcyoakt n bildirili 

I 

yor: 

Siym i m hfiller, bir Su· 
1 riye lımaınn Alm n kıtal -

rının çıkrmldığı b kkmda 
yBb ocı kay aklardan v ri· 

len h berlerın ılsız oldu 
ğunu söyJemişl .. rdir. 

ki 
• 

Çl~ 
Mo kov (~ ) - Yun ... u 

hükumetinin Moskovad ki 

elçiliğinio badema tatıınmı· 
y cağı bildinlmiştir. 

Bütün tı:ılebe lerin totilde 
t:everek takip etti leri Oı

taokul m cmuaaıoıa 7 nci 
sayısı çıktı. 

Memleketin her tarafındR 
büyük bir alik top1 yan ve 
mecmuacılıLcta yep yeni bir 
çığır açan bu güzel terbi· 
yevi mf"Cmuayı bütllo t le
btlere ve velilere ehemmi· 
yetle tavsiye ederiz. 

l4Hazira• 

Cephelerdl' 
g~ l"ik ik 1 

'1i _,,.,, 

iman hava .1 

başkumandanı 
ödü mü? 1 

--- , Kahire (a.a) - S 
belerde yazıyette 
yoktur. ı,.I 

Kahire (a.•) ~jl: 
va kuvvetleri te . 

2 Haziran gec•~ 
lerimiz Bing•~id;;, 

--1ı111---
Londr (a.a) - Royterin 

hususi muhabiri yazıyor : 
Teyit edilmiyen bir habe

re göre b11tk nlardaki Al
m n bava l vv tleri başku 
meodanı ı, kta bir uçuf 
esn sıoda vcı tayyareleri
miz tarafıodaa tayy resiyle 
birlikte düşürülmüştür. Al
man kumaodanı as eti mc· 
r simle Bağdatt defoedil-
miştir. 

• hedeflere yeD• ; 
y•pmışlardır. ~i tt' 
kasında bir 111ık 
vukua gelmiştir. ~ 

1 Hazirand• ~ob' 
rinde hava defi ,,ı 

ıki Yuakers t•Y'I'' 
eylemişlerdir. ff••i~ 

31 Mayısı 1 c1eri1'. 
hyan gece lsk•ll b'f 
larında diier 

11
;.., 

tayyaresi diitlr ___ _.,..,,,, 

Ya an 
o--

·r·habe.. 8. MatsO 
•• ::et i e gor...,,. T ~ hren ( ". ) - "Pars,, 

a j ınsı bildi iyor: 
Gazeteler Romada çıkan 

(Aıiooe ColooıaleJ g zetesİ· 
Din logıliz bü umetioio Aba
dan petrol b isaboı bimsyc 
için logiliz lııtaları ihr cına 
müvande t lep ettiği ve Iran 
bük ftmetinia de bu müsaa
deyi verd ği hakkındaki id
dal rını ysl nlamaktadır, 

Iran gazetesi diyor ki; bu 
h ber bund n yedi ay evvel 
babreynin bombardımanla
rında y pılan neşriyata ben• 
xemektedir. H ıkatte lran 
hib umetiodeo biç bir mÜH• 
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