
tiirır·· ' r QD en 1 Dün lngiltere 
İl~ arzusu üzerinde 
~-~dir i Hawa taaııuetı aanis 

"·::-· tilr Aİman 1 bir sabada oldu ,.. nın dostane 

~4 ~····· tQf6,4 
4'-' 611 haleli bu "1ta1. , '-ca... •nalaza etmek 

fCi • 
6;,. •ıyoaetin ôkı-
"•t ••rette tedt1irine 

~tJ• efltaelttedir 
ID ( '" 

.. 1 '•) ' b,ft i - y &U l('S 

"' b11' '" .. Daı Reich .. 
t f6tılc6 llihhHIDd& 

lf F~ltt~c:ilerindeo 8. 

Londra, (• •) - lngiltere 
hava ve emniyet nezart:ti· 
nin tf!bliği: Dftşınan İogiitere 
üzerinde dün gece yaptığı 

hava faaliyeti geniş bır 

sahada ve eh~wmıyetli ol
muştur. Ölcnleria adedi çok 
yüksek değildir. Lo11dr"' 
mmtakasenada bomhalar 
düşmüştur . . 

--o---

:ı 

A 
bü 

m nda 
ük hır 

resmigeçit 
--o--

Amm~n ( .a ) - Ş rki 
Ecdun cıoiri Abdullahıo bu~ 

z.urunda bir resmi geçit ya
pıimışt&r. Bu müDasebctle 
emir !Ö)'lediği bir nutukta 
l zcümle şu:ılerı söylemiştir: 

.. Biıe karşı dürüst hare• 
ket eden müttefikimiz lgoil· 
tereye knışı biz de dürüst 
h 11e~tcl etmeliyiz." 

Resmi geçıtte Erdan baş~ 
vekili ile uazırlar hrnır bu· 
lonmuştur. 'd, l'cbetin .. Dört yol ,,._. 

~it •iye" baıhğa 
, Q IOaltaJeıini neı· 

Ame ~kada • 
Taııare imalatı arttı ~merıka bah-. ~t; ••kale, ıiyaıi 

il. . .-.. lirkiye baklua· 
ı~lae ı· v.,ington (a.s)-Düo ak· rıye D8Zl11Dl0 
"'-1ttı • .. nile hayret 

t. 

~hı te ö 
''" r re: 

şam harbiye müsteşara söy· b t 
lediği bir nutu~.tt. cıcümJe eyana 1 

of 1-lardın barelcet 
demi~tir ki : "' 

...... 
lt /\barına Himen 
. •• i11kıllpl .. ı 
• 111;•id.ir · Türkiye, 
~ cl•h iiıerioe ku· 

"i ; de111oluaıi de· 
'tli, ._:iild~r. Türkiye 
' ltelut ve diıip· 

ı. ~~l 111~~1ekettir ve 
' l't,~ 1Y•liği için ça· 

İet ll1a en bliyiik 
~~ ilıli!idir. T ürki· 
~ di 1 ... ınak emeli 

la. ~l,~ 0lınuıtur. Ata
-~ ttı.a' ~u. iıtiklili 
'- •le 

1 
elt •çın harici 

'' 
1 
ille bir ıurette t .. _ .. ,._ 

'~~it ret etmekte· 
t,ted~ •ulb iıtiyor. 

Amerik~ seri halinde ve 
geait mikyo:;lı? te.yyue İnı1tl 
etmcğc baş aınıştır. Bu tay· 
yareler dc- ınoın R.si düşrmın· 

larınl eıı eti. .. badnr çoktur. 

------
8. Ruzveltin 

şahsimümessiti . 
Liıboo (a.a) - Ru.ıvcltin ı 

'1ıbsi mümt:st\li tayyare ile 
buraya g~lmiş ve buradan 
yar1n Locdraya hareket 
edecektir. 

---u-----
Mısır k~ binesi 

istifa etti ---~ 6t eserini ta· 
~ ~' lllifuıu artır· Kahire ( a.a ) - Royter: 
~'ff 11•ııaın b' · · Maıır kabintsinde tadilat 
~ ·~ ır ııı 
''\ 1Y•tle baıarmık yapılmak üzere nazırlın baş· 

t.._ ~. ..Y•ıiade müm· vekil Hüıeyia Sırı ı paşaya 
'~'ti istifalarını vermiştir. Öğre-

'İ)a.,t~ıallclaıi ıoara aildiğine göre yeni lsabinc ........ ''i 111 uzun bir yarın ayna başvekilin r:yase · 
,,~'Plllakta ve bir tinde teşkil olunacak \'e 

... ~,, l;r~r!ıektedir. Bu Saadı ve Vaft partileri yiotı 
~' -.,._.., lıtanbaldaki hükumete iıtiraktan imtina 
'--' ı, 1•rı, lnöoünün eyliycceklerdir. 
l~ ~ 8'~e iyi_ce ıi- Vaft partiıiain bili kabi· 

te,dtit r!ıtlyoa Inriliz ae dıtında kalma11 kat'iyen 
teii . 1•11ıan. harp bir harici ıiyaıi meıde de-

111 IÖ ı d" .. ''dir T Ye •iını ıil, fakat ınf d•bili ıiyuet 
~~ · ~'-d' . itkiye, Al· meıelesidir. 
1r~~"J)ç, 111 hakkında --o---
\..~i> ''I' emel beıle· 

Amerika Bahriye Nazıra 
ALBAY NOKS 

V aıington (Londra radyo 
S. 8.15)-Baııbriye nazırı Al· 
bay K.ookı yaptığı bcyanat
tD ezcümle demiştir ki : 

.. lngiltere için binlerce pilot 

yf!tiştirilmektedir. Y 11 kında 

3000 kişilik ilk kDfife 
iogilrereye gönderile celuir. 

Ayni zamıında hıgilterenin 
ibtiyacı olao deniye gemi· 
leri de verilecektir. 14 tic -

caret vapur kumpanyası 

vapurlarının yarıaını iogilte· 

reye veunek üzere hazırlan· 
mıılardır. 

Bu v purlerıa ad~de 60-
70 ar ... ınndadır. ~ı', il~ d 

111•ıtır. Almanya Marecal Peten 
~' c1, oattuıc - '.C' --------- - -

~~;~::i ::·~~~=~~ Am~~~.k!.~~ç~~~!~!ıiJ~.o 
1 

Vaşi gton Post 
l"" lt..; le tta'•ı olmadığı teıa Amerika büyük elçiıioi diyor ki 

' .... ' ' tedir k b 1 d k ö - ü • s. ~•ller · a u e ere g ruşm ştur. 
)\~ ~lltt 1' 111eıhar bir Bu görtişmede amiral Dar· 
~ '~ 'tl 

01•a T&rlde· landa hazır bulunmuftur. 
~ 't ,, ... :"tlilc \' .. ıfta· 
~~-~ittir,~~ tıkdir ve 
~ -.,,f takdir ve 

L. . tı ••tlerie çar· 
""t...ı '•111. . . 

:tııı~ı. ııtınat 
llılıaıebet· 

•ermektedir. Burün Alm1tn· 
ya, lnrilterenin mevkiiui 
almış Ye ODUD pİyHadeki 
mevkiini iııal ederek bu 
v•ıi etin 1emereleriadea iı 

-----
Vatİniton (a.a)-Vaşing· 

ton pollt yıadığı bir ınaka· 
lede ~ıcümle dcıniıtir ki: 

"Fransa kıendiıini d<Sğen 
ıopayı C>pme§"e kalkmtıhr. 
Fransa bem merikaıııo ve 
hem Alman aaıa doıtu ol-

esı 
1 
. ., ı:ını, r.e9rı1at 

Amiri ve S.ı 
r•inbarriri 

• SIRRI 5ANl.l 

l 31:n.-İ1T731..;"'' 6 Ayı"rli 4 .. 
SAYISI (100) PA 

vyorkta bü-;TUNUS AÇIK· 
yük bir ayin 1 LARINDA 

y pıldı 2 Gomi tahrip ıdll-1 
---o---

Ne~york (a.a}-lugiliz mil
leti için kilisede yapılın1 bir 
ayivde logiltere büyük elçi· 
sı Lord Halifal<s ve refıka· 
sı, bariciye müsteşarı bay 
Vilki, Navyork umumi vali· 
si ve dabıı bir çok erkinı 

bükiımet hazır buluamuştor. 

-----
Amerikanın 

tundra Bügük Elçisi 
Vaşington, (a.a) - Seli

hiyclli bir kaynaktan öğre
nildiğine göre Amerikanın 
Lotıdra büyük elçisi 11keri 
ve ekooomi bir rapora ha
mil olarak V aşiogtona döa-
müştür. 

-----
A 

enya umumı 
valisi 

Loodra (a.a)-Keoya u 
mumi valisi Belçikaoın KoD· 
go v lieiui resmen ziyaret 
etmek üzere tayyare ile 
buradan bsr~ket etmiştir. 

---o--
Bağdatta 
Karışıklık 

Kahire, (a.a) - Oıta şark 
logiliz karargibıouı tebliği: 

hakta kıtıllarımız Musul 
şehrini işgal etmişlerdir. 
Bağdatta 2 Haziranda çıkan 
ciddi karışıklıklar üzerine 
Irak hükumeti idaıei örfiye 
ilin etmiş ve asayiı iade 
olunmuştur. 

Beyrut, ( a.a ) - Lübnan, 
Suriye ve Filistirıdcki Irak 
konıoloıları yeni lrak hii
kümetiai b.oımakta ve bu 
bükümetle teıriki mesai et· 
mckte olduklarrnı bildirmiş· 
lerdir. 

--o--

Loudra (a.a) - Destroyf!r
lerimiz dün Tunuı açıklana
da bir düşman ticaret •ap.-r 
kofüesiae rast gelruiş ve ya· 
pılao bücumda dlişmaaıa 8 
oio tonluk bir iate gemiıi 
öyll? infilak etmiştir ki par
çaları ciu11odaki v•purlara 
,düşmüş ve bu parçalarda• 
bitiıi bir tayyaremiıe isabet 
ederek denize düşmesine 

sebep olmuştur. 
Diier bir 5000 tonluk ıe

minin de tam ortasına i ... 
bet vakı olmuı ve ıemi bi
yük bir duman ıçiade kal· 
mıthr.j 

-----
Amerikan 
batırılan 

suıarıılll 
vapurlar 

Vaşington (a.a) - Ame· 
rika ıol.,uua 700 mil açı· 
~ıoda 254 bin ton becmiade 
logiiiz vapuru bıbulmıfbr. 

-----
Bulgar -ltalyan 

ı ihtilafı 
Betlin (a.a) - Garbi Ma· 

kedonya havzasında ltalJ• 
ile Bulgaristan araaaacla çı· 
kan ibtilifa dair Berliacleki 
Bulger mahfillerinde be1aa 
oluoduğuaa ğöre Almaalan• 
çekiletek ltaıyan iııaHae 
bıraktıklan mantakad• Bal· 
garistaaın tarihi baklar1 var· 
Ô.lf. 

Debre, Goıtivar ve Tetova 
şehirlHi Türk akaliyetleriai 
ihtiva eden saf Bulrar ıelair
leridir. Ancak ibtilif ciddi 
nisbetier alamaz. Çiakll ya· 
kında meselelerin halledil•· 
ceği ümit olunmaktadır. 
Akıi taktirde Bulgar· ltaJyaa 

dostluğuna b•lel gelecektir. 



IAlllfl 2 (iiALilN s!si) 
------------------------------------·--------------------.--------:;.._~~--------

1 4,luhtasar TOrklge 
tarihi " nden: ı - abe 

1 

---o---
~azan: Ekrem Yal~ınkaya 

-2-
Etiler bu surt:tle Anadolu· 

d.. mevcut iken Amurit me• 
, d eDİ)etiııin şimali Sa.;riyede 
ve buna komşu y~1 letde hü· 
kum ıüreıek Kabadokyadald 
muvakkat Aıur hakimiyt tiııi 
hazırladıkları ve bir.aenaleyb 
şarki A11adoluda hurriyet 
bulunduğa gıbi milidden 
.önce üç6ncü bin senelerinde 
de b=lki de bir harp neticesi • 
olarak Kızıhrmağuı şatk sa ~ 
bası ile Tuzgölü h valisini 
da ihtiva eden geniş bir sa
hanın Aıur devJcti birliğine 
meba( bulunduğu ve bu eya
letin meı kezıoio de Kap -
..dokyadaki Kanuş şehri oldu
ğu tahmin edılmektedir. 

Bu devri t mamİ)ie aydın· 
latcak vesaik h DÜZ elde 
-edilememiş ise de Kaysetı 
-civarıDda KüJtepe deneo 
mevkideki mezkür ş hir ha
:rabelerinde büyük ticaret 
e•lerine ait mahzenler oida
iu anlaıılao yerlerde tic ret 
IMyabnı göateren bır yığın 
vesaik ve tabletler buıuu

muıtur. 

Bunlar o devrin iktis di 
bayatı hakkıuda dikkate şa
yau malümatı ihtiva edi
yorlar. 

Bu vesaikten anlaşılıyor ki 
Aıur boloni.tler i y\jrli halk 
arasında menıur ve t11cır 
olarak yaşıyorJarch. 

Aıure gönderilen başhca 
. ihracat mah Anadol11 m den 
ocaklarından çıkarılan kur
fUD ve bt· kırJa K paaokye 
y8.:ıcülcrioin ve dokuyucula
rınıu iıtibul ettiklerı kumaı 

vesaireden ibarettir. 
O zamanla K p dokya 

ile Mezopotauy uras ndıild 
muvasalada o}c:i;] ç iı,lek ve 
emin buluuuyorda. 

Hamurabi zamanında yani 
milidden öoce 2088 senele· 
rinde bu hükümdar doğuda 
Iran timaliadcn Anadolu 
yaylarına hükmediyordu. 

Tabiatile Asuriler ysbaocı 
illerde keDdi medeniydlerini 
aıılamağa çalışıyor! rdı. 

Bu yüzden Sümer ve Akat 
medeniyetiyle bir ol.;n ve 
daha önce Aoadofuya yer
leımıı bulunan eski kültür 
de takviye edilmiş oluyor
du. 

Bunun içindir ki Kapa.
donyadaki Asurhl&rıb siyasi 
hikimiyetine nihayet verdik
ten sonra kurulan Eti ôev
letlerinin ı rka bu akide 
ye adetler ve bilh ısa çivi 
yazıları kuvvetlenerek inki 
Jıf etmiıtir. 

Mezopotamyanın ve müte-
kimil medeniyetin de A.ua· 
doluya tesiri çok mühimdir. 

ı Milidden evvel yirminci asır· 
ela yapılan büyük bir akın 
hareketi Aaadoluda sıyasi 
vaziyetin deiiımeaine amil 
olmaftar. 

(Ariraıı var) 

Çeşm b .. 
e ı ' 
Çeşme btle diye intib~ba· 

h r. ıu Şfır y ı de~· J .. tçe iptal 
edilmui üı tite, ye:.ı ideu 

yapıl. cak iot bab kader 
be.1, diye reis vckflh·. tine vil • 
yetçe kaz t brir t l:ıatibi B. 
H .. mdi Yn ib şoğlu t yin 
ve ımsp olunmuştur. 

--o--
iZ IR 

Limanının senelik it
halat ve ihracatı 
Şehrimiz ticaret ve sana· 

yi odosı tar landan M yıs 
1941 yı zsrfu:d dış m\! m· 
leketlere licn ı.nım11dao ycpı 

1 n ihrac t b kkında bir İs · 

tatist ığe gö e, lzmir lima· 
DtDdao y baccı memleket
lere bır milyoo 245785 lir 
kıymetinde 3997 toc mub 
tehf cnıs m&bsul ıhraç edil· 
miştir. 

lst tistikten r.drıışaldığıoa 
göıe bu m6ddct zaıfıoda 

dı, memlels tl <.' rdeu 561.994 
Hr kıymetinde 1136 ton 
eşya ile 14000 lir ıyme

bnd 67 baş damızlık h y
van ithal olu muştur. 

--o--
Tü ı • 1 yolar 

Vilayet daımi encüme· 
nınce müte bbide ıhalc edi
len turi tı k yo fardan Para· 
tıköp u • Bayı kh kısmının 
p t e inşa tile Karşıyake.

Alaybey in mını bt ton in
ş ata b ldu Dd ki mukavele 
ler vil yetle müteahhit a~e
snıda aiio rıotc:r marifc:tıl'-' 

imza e dıla iştır. 
Derhal il\Ş t b şlarımak 

çio müteahhit taraf1ndnn 
bzz rhklar ba~ omıştır. 

--- o- --
üzüm r t slim0edili 

İ gıhzlere tılm ş oı .... u 

3000 toa kuru üıümiio pey
aeı pey teslimine devam 
edilmektedir. 

Tüt·· •o u 
z ço idır 

Tütün n lıoltui b kkinda 
nlaka<larinıra gelen ma lfıwat 
m\!mnuniytt \ e h:idiı. Bu 
seneki tfitüa mobsulü geç!!n 
sen lerden f.az!o olacağı gibi 
nefaset itioariyle de çok iyi
dir. 

GeçPD sene hükumetimi
zin aldığı çok ıs betli ted
birler müst b 'lili bu sene iyi 

&hsul yetiştirmeğe teşvik 
etmiştir. Tütünl.!rde ba~,ta
h k yoktur ve "çapa işi hara· 
retle dev m tm !ktedir. 

--o---
Gelenler, Gidenler 

Tapu ve l adastro umum 
müoüı ü 8 Haıit Ziya Tü k
kso \•e do tor 1\ ibat R .. şat 
Beıg~r latan bula, Nafıa ve· 
kit. ti baş müf ttişi B. Be: h-
ç t Yalçıocr Manisııy git 
miş, Menemen kaym kamı 
B Ruhi Ç•lışlar Menemen 
d en, M rıısa muavif müdü•ü 
S . BılaJ ~ utluğ Manisadao 
ş h imize ge mişlerdir. 

---o---
Kö f zd va-

• o pur gez .. 
H 1 evi so yal yardım 

oıu tarafı odan &ıö , fezde bir 

vapur gt-zısi te tıp edılmiş

tir. Bu g('ıi ö ümüzdt: l<i 
Cumartesi gür Ü g ceai )'&· 

pılecak ve Sur y., puru hım 

saat 21 de Konak iskelesin
den baı ek et ed cek ve 

incir lbodao vdı:: tiode Göz
te<pe iskclcsioe uğrıyf'!c ktır. 

--o--
• 
ıye B 1 e A 

aımı 
•• • e cumenı 

Belediy~ eı cümr ni dok
tor iich;et ULUD başkanlı

ğında toplanmış ve mcvcud 
evraklar karar bağJanmıı· 
tar. 

üdür-lnhis rlar Izmir baş 
lüğü d n: 

( YENi MÜDAFAA VERGiSi ZAMLARI ) 
1-11 kuruştco aşağı 20 detlik sig r p kctlcriue 20 

par . 
2-20 adetli ikiz sigarası paketine 20 para 
3-11 kuruşt .. n yukarı ıaulmakta olan bilumum sıg ra· 

larıo 20sig ıraıık hE:her paketine bir kuruş. 
. 4-20 gıamhb: pipo tütüa, en ili tütüa, b fra tütün ve 
25 gramlık tömbeki ve enfiye paketleri e birer kuruş. 

5-Puro ve sigarilloaların beb~r dedi e bir kuruş. 
6-25 sigarayı muhtelif tiryaki ince ve çeşit igarası 

paketlerine bir kuruş on para. 

7-11 kuruştan aşnğı 25 gramh t th sert tütünür? bc-
h r paketine altmış par zammedilmiştir. 

lÇKILER: 
8 - Ş r plarıu bch r litresine iki ko•uş. 
9-15 ve 25 antilitrclik beher şipye bet kuruş. 

10-35 ve 50 santihtrclik beher şişeye ekiz kuruş. 
11-50 antilitr den yukarı h cimdeki t>eb r şi"ey• 12 

kuruş. 
12-Viıki ve ~amp ayanın beber tit sine 75 kurao um 

yapalmııtır. 3 4 5 (2020) 

K .. v ::ı- dail 
rşu a gogus açan, . 

ehşet t-9&çan Del~ MemİŞ ~ifİ 
Türk pehlivanlığmıo be- tan güneşe dikdJlf~ 

nüı emeklediği, düoy spor caklarıuı yana aç•' 
sahalarında h enüz Tür,. kuv- miş, kendi keodiD• 
vetiain tecrübe edilmediği ıuyordu: oıitı 
devirJe:-di . - Hey Deli p.t~tl'~ 

Daha o ı. mani r, y ğlı sana bu köyüo çı 11tı' 
alaturka gürt.şler yeoi yeni gelmiyor. basık taf• i~ 

T k ~oırı 
ortaya tııaıış, bugün, ür ruhuna 11kınh v ·oi• 
sporunun en değerli varlı- O, akşam gün< ~IJı~ 
ğıoı teşkil den pehlivanlık, hklarıaı keskin ~ İl 
köy dehknDhlarının cırid · terinde alevleadır 

. k•'' oyunları, ok atmalar1, al- kendine ıöyleoır bİ' 

kan kullanaııı ları arasıoda babası ıokuloY0'1• rı•' wl • • -uı. benüı yer almııtı. og uaun ırı o- d .. ! 
d" or ,,. tf * yuyor, şöyle . •: p.tıdl 

O devirlerde Amerikada - Ne o yıD 1 1 

k .. feriOP Türkler hakkında BOD de- ıyoru D goı 
k. b ı· -ııl· . recede garip ve ha ıkatten hevesler e ır- ıibl 

çok uzak t Jakkiler büküm Memiş, utaolPıf d• 
aüıüyor, herke Türkleri, ne bakıyor, ıub00d,I 
lteudıleriodeo çok baıka denizin korkuDÇ .-.ıs . l•p.-
birer mabı(ı,. zannediyordu. babasından 111 

Bu yüzden Türklere k rşı yordu. . ,,rı . 
biiyük bir dlaka 2öateriliyor, Fakat onuD ı• di01 

de' resimlerini a cak kitaplarda dayanamadı "e 
iÖrdüklcri bu insanlardan mağa başladı : k 1,,.~ bırinin Amcı ikay ıelmcai - Baba• artı did' 

1'eO · büyük bir beyecaala bekle· dokuza baıb. b.,,,dı 
oıyordu... le bir şeyler 1 fi' 

* 
.• dell 

I ki, hemen p~'/ ı,ir 
işte bu sıral rda otta dağları taşları 11111 

Auadoludo birdenbire par- dolaşmak, clii0f;.1,, ~ 
hyetn, daği rda ayıl 11 yere t.rafJarıaa n•if ııP 
vuran, canav rlorl boğuşan mak, ortalığı k• 

' mü bış bır p t. hli9aD türemiş, mak istiyoruo>· ,,,,-" 
buuu11 adı: "Kurşuna göğüs Bab 11 güD i 
açan, d ğlara de: hıet saçan yar köylü, bıyılı ot fi 
Deh Memiş!" ti.. acı acı gülüa.>1~10,dd: 

Deli Mcıniş, uıua boylu, den şunlar geç•Yd,ııı 
g~nış omuzlu, kara kıı,şlı, " Evet, bende •d• lı' 
ıs. ra göılji, sim siyah saçlı, böyle idim! BeO ~~ 
tatlı fakat keskin bakışlı, 

1 
"b" dolı"' ,ı 

attığını vurur, tuttuğunu ko aD gı ı on sıl 
dıgw ımda ne bef C,fl 

Parır, vutıcı fa ·at güzellig· i iiı:P""' 1 Kendimi köY 
b.öy kızlarını bayıltıcı bir tı:o•fı 
delikanlı idi. . den dışuı a ·ıib .. J. 

Dab on sekiz y şında at altımda, 11 
1, ~ 

iken köyünün civarmda ne d dağlard• ~;pll.,- ~ 
k&dar gözü kara. ins n varına kat o,. yine 0~ old''~ 
hepsini yıldırmış, endinden cerasına 1D•11ı 9ffi~ 
çok f ıl hasıml rını dö- son derece 111dif0rd~J 
vüşte olsun, g reşt olsun _ Oğlalllı cl•ı•t°"'• 
çiğnemiş, ezmişti. böyle boş st'I bl1 4' Pi 

Şimdi, Amerikay ilk def gelmez ibt•O• Jıfl ~~ f 
giden ve Koca Yusuflardan, Bak h raıaıı fi ~:& 
Kızılcıklı Mabmuti2rdan çok ' d _.., d ha mey a 
d b evvel Am tik yı allalt nıedi. 
bullak edeıı bu müthiş Türk Ddli Medliş 

1
, 

pebJiv nın hay tun ve gü- dr" ~ 
olduğuğu ' .. sr 

reşlerini b:bi aya başhyo- dağları iofet~~ _,,J, 
ruz!.. · tı · f':.' 

* • 
Güncı , (K&r Cumn) k~

yünü ı ıı: ufukl rrndau ba
hyor, r1 batakh ekin 
taılala11 akşam rüıg rlarile 
dalıalauıyordu. 

Deli Memiı, 16zlerinı ,,._ 

şöyle de111ıf :.:! 
b"" - Ba b•· biti ~ 

gecede ııD• ,,,_,- J 
ke. t sab• bı•• d'" r· 
artık k6yllll ~ 
ceiim!... ,,-

~ 



(HALK.iN slsı) 

lıaı ıııunu kurtarmak isterken I~T. ,BULDA .. URSADA 
Ç BiR ANNE c A \ .. ~R y ı· Sü ·1ük dir ptısıfkorunma 

1 
Baı miluaa kilo ti· 

titRINDE aoGULDU tacrObası uapııacak 
1 

ton -~ıldı 

• ltler1,ı. mequl balundap bir eaDada 8 yatında 
"'1~ .. fery•dıaı ve nahir içinde çırpıadığıoı du· 
~ lihi olmaı ve bir lihza tered dit etmeden ken

•laıııtu. 
rlıaaek bilmeditindea aalar ar•sıada bir hayli 

~ta.it, pvraaaau karhrmıf, oaun iki ayatı ara
~ L~ ••dana lıtllne çıkumıf ve fakat takati keıi
• qdıa fazla mukavemet edemiyerek boj'alup fİt· 
~ 

hriae KaDdara mlddehımumisi il.! bii"Omet hbibi 
~kata el koymuştu ve cesedio gömülmeıioa 

rdir. 
'-eia billaaıA kadınlar aruındı. derin bir iıh

~L-..-..__ --• Ko1aaaj'ah lröyiinü11 içinde bilyiik ve _ta· 
-.... Yardır. Aaae kalbini• ba rikkat ve ıef

ad, •• ,.... sa111 çok bl7ilktlr. Kayde Rabi
IBeraalmi yapdmıı ve tabatu çiçe~lerle ılı-

-----11111111----
AN KANUNUNDA 

TADIUT 
~":- baaauaua 39 anca maddeainin tadili 

ranameye ahamııbr. Memleketin mu-
~belai.11• içe ayrılmıt bulaaa~ mıntakalar1ada 

-.. ..... - L .. _ .. atakalarda iakin edileulere ziraat alit 
._,....., •• kotum ve araba takımlara ve lo

tt,.!!--a Ye biriaci mıntalu,da tevzi edilecek top-
~-...-.. parasız verilmeaiae makabil iki•ci maata· 

-··-·-·· rapdanD para11z borçlanma eaa11na tabi 
~- tatwlıatta mlı avab temia içia liyibada 
1111.~ta borçlaama aıall ilı• edilmekte, borç-

1 llald1eleri affedilmektedir. 

FIY ATLARINA HiÇ 
b SURETLE ZAM 
ı APILMIY ACAK 

\fı..ı'"':""-lf .... U.de.;·-: ... Jll 1941 Camartesi ı&nünün 
-.....-:-•Jlı 1941 tari· ıabahıada dikkla, mağaza, 
~ 4041 aa· ticarethane, amb., ve dt po· 
~ macibiace lennda, fabrika ve imılit· 

7 ~ verriaiae baneleriade, fU ·.1e, aceat• çe 
_.._.., .... _ .._ .. Ye ali· komiıyoacqJ.11 mezdindt bu-
~ 9erfWae de laD&D flİkoz mevcatJar,DID 

hpa'-lfbr. miktarnu, 11kletiai ve bu· 
~ dola11aile laadaklan yerleri göster~• 
~ lair YeçbUe bir beyaaaameyi baih ol-
~ duklara waridat daireaine 
'~ aha ve vermiye mecburdurlar. 31 

S..:..~~I •tlealer ve Mayaı 1941 Camarteıi günü 
~- ipüdai ıababı mevcut olup da be-

olarals kulla- yaaname verileiti ıaate ka-

ı-ll· • lıaaa- clar 11blmıı olan ılikoılar 
-. ...... ~ 1P eclea 1ı- da beyaaumeye ithal olana-

-...; 31 lla- caktır. 

lstanhul - lstanbuld" bü
y k ve umumi hır pasif 
müdd a tecrübesi yapılması 
~mubtemeldir. Neşredilen ha
berlere göre tecriibede ı~b 
rin elektrik cereyanı ve 
terkoı suyu sekiz saat kt-"ıih 

!kalacak, fırınlar 24 saat 
.. k'!!'k ç!karmıyıcalr, - köp
,ı ül !_dca .~iri bir ikC gün 
1tçık tlltulac•k, adalar, Ka· 
...Ciıkay-;;-Boğaziçi vapurları 
seyre klf'ştirilecektir. ----.. --

Bursada ekıık ıa un 
i f iuatı ucuzlatılacak ~ 

_Burs; :=-şehrimiıi;- bir 
~!lanat ve ziraat tthri olma-
aındao iıçi ve rençber niı
betinin y&kaek balandaiüiü 
laazarı dikkate alan biikii
;;;timiz, laalka ucuz un ve 
ekmek yedirmek için Toprak 

.. mıhıulleri- Öffai - vaııtaıile 
Bursaya S00 ton buid•y 
vermittir, Bu ·bafdaylar fa:
kir halka ucuza ıablarak 
~kmeklcrinin daha ucuza 
'mal edilmesini temia ede· 
,cektir. Bu karar muhitimizde 
~biiyiik bir sevinçle karıdan· 
~mııtır. 

Bursa -- Ilu sene piya· 
s::ıya çıkaulmış oJan ve 

tütüu limit t şirketinin de 
mübayaaca iıtirakile bir çok 
tanınmış firmalar tar~fıadan 
saha alınan 940 tütün mah· 
aulümüzin miktarı beı mil· 
yon kiloyu bulmaıtur. Eld~ 

yaram milyon kilo kadar 
tütürı kalmıı bulunmakta 
ise de bunların da bugila· 
lerde derhal satılac•i• ve 
elde biç tütün kalmıyacatı 

anlaşılmaktadır. Bu suretle 
Bursa t&tiln piyaıaaı bu 
seae hararetli olmllf ve 
miiıtabıil de vaziyetten ol
dukça memnun kalmııtır. __ .. ____ 

KIRŞEHIRDE 

Açılaı ılllırı oızaııı 
Karıebir-Adliye Yekileti 

tarafından burada yapbral· 
mıı olaa moclera ceza ve 
tevkif evleriaia açahf töreni 

bugün yapılmıı •• meraıimi 
müteakip mahkiimlar yeni 
binaya aakledilmittir. ............... ~ ....... ~ .......................... .. 

iZMiA ASKERLiK 
-
ŞUBESiNDEN: 
1-Biiamam yedek ıabayların 941 Haıiran yoklamalara 

aıığlda yazılı glalerde yapılacakbr. 

2-l:ıdihama ıebebiyet 9ermemek içja gln gl• ayralm1t· 
br. G&nüne isabet eden ıubaylar blt&a aıkeri vesika Dl· 
fus cüzdanları ile birlikte gelmeleri mecburidir. 

3-lzmir dahilinde bulunan yedek ıabaylar yoklimalarıaa 

bizzat ıelecekler, akıi takdirde laareket edenleri• yokla· 
lamaları yapalamaz. bmir bariciade buluaaalar veya ıelmi-

·y ~ce~ derecede rabatııı olanlar doktordan rapor alarak 

ta ıbhtitl6 mektup ile yoklamalaraaı yapbracaklarchr. 

4-Y oklamaya ıelmiyen yedek ıabaylar 1076 numaralı 

kanunun 10 aat:u maddesindeki (SO) lira pan cezuıaa 
• ç•rpdacainadan biltila y .,dek ıabaylar yoklamalarını ıial 

potine yapbrmalan rica oluaar. 
S 6·941 Piyade tetmea 
6 6 941 Piyade aa teimea 
7-6-941 Piyade aa teğmen 

9·6· '41 Topçu Albay, yarbay, binbqı, yizbaıı lıtetm•• 
• 

Topçu ve ölçme tetmea 
Topça 6lçme aı toimen 
Bütün ıüvari yüzbıtılara 

10 6-941 
116941 
12 6-941 

13·6 941 Biitua jandarma •e malaabere ıaba1lara 
14-6-941 Bütiia nakliye ıubayıan, atla subaylar 
16-6-941 lıtibkim aubaylara 

17-6-941 
18-6-941 

19 6 941 

20-6 941 
21-6 941 

25 6-941 
24 6 941 

Denız, bava ve dcmiryola ıabaylara 
Levazım aubayları 

Harp Anayii bittim t&fekçi, maranıoz, makiae· 
ci, muzika aubaylan 

Hesap ve muamels m~murla l 

BIUiia tabibler 

" " 
Bitin eesacı •e leteriaerler 
Bltla b.tç.anılar 

5 Haziraa iMi 

Milli bir 
Dansımızı 
Seyrederken ----

çizmeıi •e aoua ajv ff 
menua adımlarla .,__ 
devam etmeıi cidden eaf .... 
Merak ba ya (!) Gaziao _. 
bibiae oynıyaaın aclaaa ..
clak. Ba dilber delik .... 
Bayan Şermin ilahla ... 
adında bir kız arti•t imlf.. 
Bayan Balclaabaıa bir efe 
ruhuna ve reftanaı ca....
clarmaıı hakikaten çok ...... 
bir tablo teıkil ediyor. a. 
eliti anlaaıa oyaaaa• " 
cazip elbiae içiacle Myretmek 
cicldca in•aada clo,al .. 
bir ze•k hüale ı•tiftfef· 
Tirkla oy•a bile .. 111111 

bir ıiir veuellm. -------
Trıı ıltııdı azt• 

Dr. Fahri 
lımlr Mealeket lauta.MI 

Roatlrea • ......._ 
Roatk•• ... Elektrllı t....w 
r•pıbr. lldacl 8-lw Sok* 

H No TILBVbN ... Hıft 

9EY
LüL 

Baha
rat 

deposu 
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GAZ E TESIND EN 
Almanya ve hıgiıtere D}Ü

tekabıl~u Suriye hakkındaki 
niyetlerinden şüphelenir ve 
birbirlerine İ'dila emelleri at
federlerkeu Vişi bükümeti 
bir içtima kdederek Suıiyc 
ve Tunuıun logiltereye kuşı 

müdafaa ediJeceğioı bildir 
mittir. Bu içtimaın ebemmi
ye.tini belirteo nokta tudur 
ki genaral Veygaot ta buoa 
ittirak etmİflir. geı::aral Vey
ıant Suriye bakkıada esaslı 
ve yakından malümat sahibi 

olan bir zattır. Fransa logil
terenia müttefıki ıken Suri
yedo FHaıız başkumandanı 
idi •• Şımdi de ıımali Afrika
da Vııi .. bü:Cümetiaia murab· 
baııdır. 

Vişi hükümetiSariyeyi ln

ıiltereye karşı mOdaf aa ha 
zarlanırken geaaral Deıol ve 
hür Fran21ızl.r da yine Suri 
7eyi Almanyaya karsı miida· 
faa hazırlanıyorlar. Vışi F
ıran11zları hareketlerinde Al
maayaaın yardımına rüven
mektedirler. Deıot Franınz
ları da lagiltereniu yardımına 
ııveniyorlar. 

Lo11dıa ndyoaunııo vudiji bir 
habere göre geııaral Degol 
Filiıtiae ıelmiı ve Hayfada 
karargih kurmnştur.. Hür 

Fransız kuvvetlerinin Filiı· 
tinde toplandığı ba ber luı
mıştır .• 

Pek tabii olarak FıansaDlD 
vaziyetindeki bu iokişısf Al-

maa - ltalyan müoasebetlcri
nia de bu v.ziyete uymasını 

icap ettirmişlir. Mussolini 
Hitler görü~meıiain acbebi 
bu olsa gerektir. 

ltalya bu yeni vaziyette F. 
ranuya karşı iddialaa ındao 
tamanıiyle vu; g~çmek mec
buriydinde kalacaktır. Bu-
na mukabil her halde Yu
goslavyadan ve kimbılir, bel
ki de baıka yerlerden tatmin 

edilecektir. Hitler - Musolini 
görBsmesiain mevzuu bu ol
•• gerektir. ... 

• lagilizler, dubal Suriyeyi 
işgal edebilecek durua>da
dırlar. lngfüzle rin Filistinde

ki kuvvetleri kat'i olarak bi
linmekle beraber, Fıliıtinde 
bir buçuk iki kolordu bulan· 
dağa biliamektedir. Bundan 
baıka Irak da 35 - 40 bin ki· 
ıilik bir kuvvet vardır. Irak 
harekita tamamen ncticelen
miıtir. 

BinıH .. ualeyb İngilizler bu 
kuvvetlerın büyük bir kıs· 
mıadan. en az 2 3 tüınenio
clen Suriye harckih içia iı· 
tif ade edebilirse motörlü 
olan bu kuvvetlerin sftratle 
toplanmaları müm" üo olacak 
Ye buolar baı eki ta işti 
rak edebileceklerdir. 

Sovyetler, oıta Aviupa 
•e balkan vaziyetine alika
aızlaklarauı anlatmak iıtiyen 

[HALkıN . SESi) 

clısınde 
~-----"-----.... ----~------

Ac kara (s &)-Büyük Millt:t Meclisi dünkü toplantısında 
ordu, bıobriy., jand rma subay ve memurlaıı bakkuıd ki 
kanuIOl.!a altı ı>cı maddesindeki "muhakeme altına lınmak" 
tabirinio tefsi iue ait mazbztayı kabul eylemiştir. 

Almanyay ıhraç edilecek Türk ma.ll&rına mukabil kle
ring hesapla· &uda.ki Almıın mathibatlnd n y pılacak deği
şiklik, Turkivc-Almenya aruında ticaret mübadelelerine 
mütedair husa i anlaş'11a için teati olu13an notaları Tür
kiye İtalya tic nt ve seyrüsefain muabe,desinio tahdidine 
aıt notı.ının ta~diki hakkındaki kanun lityih larınıa birinci 
müzakereleri yapılarak t:ısvip edilmiştir. 

Bundan sc.:u a, Türkiye Romanya arasıodn teati edilen 
notaların tas Ul.dae r.ıit kanun layihasiyle iskan kat ununun 
39 uncu ıuaddesinin ve p seport kaououaun 10 uncu mad
deıioin tadiline ait kanun layibaııoıo birınci miizgkcreleri 
yapılmıştır. 

Meclıa P.-z rtesi güoü toplnnac ktır. _____________ ... ____________ __ 

Su iye ve Tu- Bren ett"de e· 

Kahire, (a. ) - Habeşis
tanda lngiliz subayların ku· 
maoduı altındaki Habeş 
cerıgiverleri huafandao işg f 
edilen Debaıc1kte kaalı çar· 
pışınalar olmaktadır. Bu şe· 
hir ltaly nlardan iki defa 
e.Jır>mıştır ve şimdi elimiz
dedir. 

Göller mıı, lakasıııd 5772 
it ly n ve 12001 y~rli esir 
alınmıştır. P. 'ınan pek çok 
harp gıonaimi arasmd 14 
tank, yedi' zı , hlı otomobil \C 

85 top vardır. Kıte.I rımız 

iter i hare kah oa dev m ct
meb te dirler. 

nusta vaziyet ler onuşuldu Eski A man ım-
Loodr ( a.a ) - Royter 

ajan;ı biloiriyor: 
Londrada şu cıbd kcıyde · 

dilaıelltedsr lı.i V1şi hüb üaıe
tinin Fransız imparatorluğu 
yalnız b şına müdafaa ararı 
Vişınin Almı;ıo turimtlerinio 

teknisycnlerioin ve tayynre
ciletinin Suriye ve Faseı gc;:-

niı mikyasta Mzmasma mü
saade ettıği uzua bir devre· 

deu sonr f? lıomıştn d bu 
sebepten ciolnyı iyi haber 
alao Lorıdra mebfılleri Fc. n-

sıılan imparatQrlukları Suri
yeye küçük mikyasta Alman 

ihraçları b berleri ilo ayni 
umanda tuadüf eden Vışi 

delrlirssyonu Fr osız imp -
ratorluğuouo Almao kontro
lü altıoa geçuıcsini göıtcren 

emareler eodise eden Fran
sı:ıl. rı tntmin m tuf telak
ki cdilm.ktedır. 

Lo• dr • .ı. lii kf D "'h r,ör 
hatta y IDlZ ba~ıaa WUC<l

dcl~ cümlesinin Almanlar 
taratfından ilham edilmiş ol
ması pek muhtemeldir. Çün
kü Atmanl r biliyorlar ki kıs 
bir zam n içmde lüzumu 
kadar F rans z kuvvt tioi çar
pıştırma çalışmak kcndilt~ri 
için daha iyi olacaktır. 

Alm 11 ordusunun ltalyan
ları da bir mütl!h·t çarpış

mak için yaluız bırakbkları 

hatırı tılmaktadtr. Vi§İ ne 
derse dcıin Loadr~nıa fikri 
şudur ki Tu~ua ve Suriyenin 
müdafa srnın Alınan m fa
ab icab: olduğu s ribtir. 

yeni bir kartır ittihaz etmiş
lerdir. Yuaanistanı da artık 
istakl hni kaybetmiş bir dev
ıet telakki ederek Mo ko· 
vadaki Yumıo elçisioio av
rılmasını tal~p etmişlerdir. 

Bu ıuretle Sovyet Ru ya 
Almat..y ya karşı manalı bir 
dostluk jesti yapmakt dır. 

serlin (a.a) -- Bu busuıi v· 
m~h bir bildiriyor: paratoru ıl-

Hıtler - Mu.sao!rni mfili- ••ıd•• 
bl\tı Berlirıdc ııske1i vaz•yet he m 0 U 
iaki~&.f.nıo icı;ıp cttıği tabii Bcrlin (a.&)-S .. bık Kay· 
bır badhıe olarak t~ıakki ser ikinci Vılhtlm•n vefatı 
edilmektedir. Bu mülakat müoasebetıyle Bay Hıtler 
b~ •~niyordu Çunkü ıkı dık· Vılbelmin zevcesine ve da
t lötüo her ır.üıakııtı arlıleın-

dil i muh.d fasılalar g tıp 
g~çııuşti. Müoha uan ~trd· 
h-jık oliin hu kouuşma bAk-

mda farh2ıy terde buluo
mıı • uıuşkuldür. 

Fa t Balkan t şHlitıoa 
it baı.ı mestle le İo Vt: Tür

kiye ale münasebetlerin biı-

bassaı mü:ikat mevı.uu teş
kil t:tmiş olmsrıı •şi

kar gibi gözüküyor. 
Gırıt işg liııi t bıp edecek 

olırn taarruzda It~ .yan işbir· 
lıği gerek Süveyş n.uıtraka-
sıod , gerek Suriye V• ziy.:
tıude bılh s!a ınübım ola· 
Cilktır. 

Her halde bu mülakatın 
kst'i ve nib i tnarruzıı ge
.;iıme.dcn evvel yıpılen soo 
mülibnt olduğuDa şüpbe 

yolitur. 

1 1 i. 
Başkumandanı değişti 

Loodra, ( a a ) - Resmi 
gazete General Ceymis Ma
reşal Kornvalin b şkuman· 
daahğı tayinini bildırmiştir. 
Tayin 14 Nisand muteber
dir. Ve başkumandı oın va
zife yeri nerede olduğu 
belli değildir. 14 Nisan 
tı rihi, Gene-ralin Tür iyede 
Genel urmsy ıle yeptığı 

toüzakeı clerden a vd ti tari
hine müsad,ftir. Generalin 
vazifesinin gizli tutulması 
BerHode çok uzun müddet 
daşemiliter sıf.ti c. bulunma· 
sından dolayı Alcum taktik 
usullerine vakıf olduiund n 
ileri geldiği zaoDediJiyor. 

General 54 yaşındadır ve 
sekiz haau& vukufu vardır. 

madıoa tnziydcrioi bildumiş-

lir. 
Londra (a.a) - Royterin 

dıplometik mutu:ıbiri bildi-
riyor: 

ikinci Vılbelm 80 y şınd 
ölmü tür. Mütarekenin 10 
teşrioaıonic:!.e imzalandığı za· 
man Almanyayı terkedcrek 
Holl od Hududunu geçmiş
tir. Vılbelm b yatında odan 
kesiyor ve çok okuyor ve 
hatıralarıL ı yazıyordu. Nazi 
rcjıminin lthıode ve yabudi 
aleyhdarı idi. Almanyan111 
kalkınm ın:ıı istiyordu. 

Bertin ( .G)-Sabık Kay
ser i inci Vıtb .. lm aaat 11.30 
da Hollandadz. Dorndaki şa
tosund ölmüştür. 

Almanyıının 1011 hüküm
darı ohıo ikinci Vilhelm 27 
ikinci Teşrin 1859 da doğ-

muştur. 15 Hazira 1389 da 
Almany bükümdcrı olmuş· 

tur. 

10 ikincihşıin 1918 de, 
Alın ayanın mağlübiych üze
rine Hollend )8 illice etmif 

ve 28 ikiaciteşrinde a ltanıt· 
tı.n feragat etmiştir. 

---o---
Uç iman 

Tauuaresi düşürüldü 
· Londra (a.a)-Dün İllgil

tere üzerinde üç Alman tay
yaresi düşilrülmüıtür. 

MiLLi PIY ANGO BILeTLeRINIZI DeT) 

(SHaz;ran 


