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SAYISI (100) PARA 

(Her gUrQ çıkar siyasi gazete) SESi MATBAASJNDA BASILMIŞTlR 

" .. ~ kaalı çarpıımalarJ, caaav .. rca boğazlaımaları derin bir tetkik n zarı ile ince-
• •• korkaaç vo vabıet devirlerinde de bu derece iğrenç zulm ve barbarlık 

~, '-'tlamadıklanaı itirafa m11uz kalırlar. Filhakika eski zamanlarda da pek çok. 

t...n"••ltııı çolak çocaia• katliam edildikleri görülmemiş vekalardan değildir. 
._ ~ lllecleaiyetia (!) iaıaaların eliae teslim ettiği müthiş tahrip vasıtalıuile şef-
~ "-t)'Je malataç y&zhinlerce çocuk, kadın, ihtiyar ve gayri muharip insanların & ı.tfı•da param parça edildikleri, tariblo en ıiyab fuıll rlarında da okunın111 

~ "'-laerata., bar&D yeni tarihe mlrekkep yerine kanla yazılan hadi elerden her 

' iı J•laız ı• ders vardır : 
~ la&rri1etiai, iıtiklilini, çoluk ço&'uoan hayat ve namusunu tehlikede görmek, S: ~I&, lllahvolmak ittemiyeıa milletler, bugünkü medeniyetin icat ettiii en kahır, 

~-- rp lillblarıaı herkesten önce elde etmeğe \"'e h ·rkeıten iyi bir ıurette kollan• 
"- •ie naecburdar. Ayakları ve gö\feri bağlı kurb.ınlar gibi boğazlanmak iıte· 

'i ~ baldkab bir in bile hatırluındao çıkarmamoladrrlar. 

·Veyvelin 
Fransızlara 
Beyannamesi 
Kahire (a:a) - Urta şark 

Ingiliz ordusu başkumandanı 
general Vevel Suriyede Frlln
sızlara hitaben mşağıdc.ki 
beyann•mey neşretmiştir: 

"Fransızlar! 
Size bugün düşman olarak 

gelmiyoruz. Dünkü barbın 
dostları ve yarıcki zaferin 
arkadaşları sıfatiyle memle
kete geliyoruz. 

Mukavemet beyhudedir. 
20 sene evvel olduğu gibi 
bugün de müşterek düşmanı 
mağlüp edeceğiz. Bu zafer 
birlikte temin ediJmelidir. 

---o--
4 Bhl kişilik Fransız 

kuvveti müttefiki ere 
iltihak etti 

Nevyork (a.a)-0. N. B. 
Berlinden bildiriyor: 

Cebeli Diirüzde dört bin 
kişilik bir Fransız motorlu 
kuvç-eti tam lechizatile bir
likte müttefikl~re iltihak 
etmişlerdir. 

---o---

Suriyede ne 
kadar Fransız 
kuvveti var 
Londr (ııı.a) - Suriyede 

Fransız kuveetlerinin yekü· 
nu 30-60 bin arasında tah
min .edilmektedir. 

Bu kuvvetin 15 bini Fran
sız diğerleri yerlidir. Subay· 
lar arasında ho,11utsuzluk 
başlemışhr. 

--o---
SURiYE.DEKi 
HAREKATI 

General Vilson idarı 
ediuor 

Kahire (a.a) - Hür FraD· 
ıız kuvvetleriyle beraber 
Surİ)'edeki harekitı idare 
eden ingifiz generalı Vilıoa 
Sidi Baraııiden Bingaziye 
k dar olan sahayı İtalyanlar· 
dan alınmasında baıkuman
danhk etmiıtir. Kendiai ra· 
yet faal bir kumandandır. 
Fransız kumandanı general 
Cotra11x da Fransada çok 
sevilmiş kumandanlardaa 
Kendisi bilhasH müıtemle-
kelcrde qazif e almıt olmak-

~ ~~~~---

~ Irakta Vaziyetj. INGIL TERE Bir Amerik 
'')enin GlttikÇB •üalmıktıdir 1 Uzerind1 bava faaligetı des royeri 

la şöhret kazaumıştar. Viti 
D bükümetiııcc de idama mah

küm edilmi~ti. 

-n... Baidat (a a) - Bağdatta Lonb~1r1a ~a.da)-d~üo Brıh'tan· Vaıiagtoo, (a.aı) _ Nev" 
............._ - vaziyet ıittikçe düzelmekte ya sa ı erın e uşman ava 

t
. ~-~ 88l8d8 ve ıekaklarda seyrü sefer faaiıyeti mütemadi ve hafif york Herald gazetesinin •I .. surette ..ıolmuştur. verdiği bir habere göre bir 

artmaktadır. Fakat tabu Gece Britanyanın biç bir 

L~ll kldrBtl•RI şartlann daha b•r müddet yerine bomba atıldığına dair 
"I geçmeden tekrar tesisi bek· haber gelmemiştir. 

~ lk ıın. lenmekt.edir. B~~dat civara~- 85 Mihver ge·· 'IPh.•t U da camılerle dıger mukad · 

L.:"·ıı,'!', ... ıı.dı 111. lr! . dcı yerlerin l~gi.liz bombar- misi batırıldı r1 q .. • dımaaları yüzuncıen hasara 
, bitl'I& kuvvetlt:rı uğrt.dığı hakkındaki ~ayia- Londra (Radyo . 8.15)-

~lli, · 1 
te lngiliz lar tekzip edilmektedir. in- 8 hriye nezaretiain resmi 

)')i 
1

~ birliti yapa- gili% tayyareleri mukaddes tebliği : 
,"--...~ la•l etmeleri Soo üç ay zarfında güo-
~ '-tt~flılnacla hii· yerlere bomba atmamak için düzleri mihvcrcilerin 85 ge· 
~·" """" blylik bir dikkat gö.tormiı· misi batırılmış ve 72 gemi 

lilai L uyaadıran lerdir. de ağır hasara uR-ratıimışbr. 
\ ~ 1) ••rıılaadı. 
~"\~~ ~?I taraftar• d~.;;;- lagtti~İeri;Qij 

~. ~'Ptılr rıtanya kuv· Golistlere karşı n .. ıı bir 
.._.. ~ 1•rı bu müı· mukabil hücum planı takip 

\." '-ııc:'•ket, Lond- edecekleri merak edilecek 
~ )IJcı~ cephesinin bir mesele halini almııtır. 
~ ~ ~ ~iti 111~11•daa ve Bu husuıta ilk batıH ge 

C'I 'dil~•ulnaiyen bir len t•Y Berliain, Suriyenio 
1 ıl'd, 1••r111eıiadea iıgali itinde Viıi hükumeti· 
"tıı 2•yret · · h k ' k ~ lllldı" ve ın- aı are ete geçırme , meı· 
L., fıaı götte- ıol ve r•yri meıgul Fran-

yeni hndiııe karşısında büyük 
Brit uyıı ve Dö Gol büku· 
metlerine tom mnnasryle 
&teş püsküreceklcri muhalc:

kakbr. 

1 

1 

1 

Amerik o destroyeri batan· 
lan bir Iagiliz vapuru mü· 
rettebatını kurtardığıoı yaz
maktadır. 

~' ·~)t ıadaki Fransızların fikir ve 
.~ ••fe · . 
·' ~ 11111ai)l,ri h•ı kolay· hiılerini galeyaaa getirerek 

Bununla berwber, iagilte· 
renin bu cezri b reke:tioin 
dnğurıtbileceği ınuvaff kiyet
ler ona cihan umumi efkarı 
ve Arep aleaıini kazandır
makta büyük bir rol oynıya
cakbr. 

MISIR KRALI VE KRALiÇESi 

\ '" lade11 b' · General Dö Gol aleyhinde 
.,. ~,,J•tleriıa hal._ ırı, 
-, l.. "'ht ••Da bir cereyan baııl etmek için 
~h. td~e iıtildil hiç bir f1rHtı kaybetmiycce· 

dıniı olma- iidir. 

~d 
· Eıa1ea Pariıte çıkan Fran· 

~ .. 
~I ııferden aıı ıazetelerinin, birkaç za-

-, •d~llllırıa. bu maad1r. lnıilizler ve Hür 
I.._ • la~ Y•pa- Fraaııılar aleyhinde eo tid· •tt. t_ 'ttll "••dile- detti aeıriyatla bulunmaiı 

•• •11•jlk ihmal etmediklerinden bu 

Aksi takdirde icgiltere 
bilhassa uaplar ar sınd 
nüfuzunun pek çok sar ılaca· 
ğını görecektir. 

işte bunun içindir ki Lon· 
dra, bugfta her ı m ndan 
fazla, pek çok fazl kuvvet 
ve kı,dretioi göıtermek mec

buriyetindedir. 
SfRRf ANLI 

VB 
Mısır K alı 

Kraliçesi Mısırda 
--o---

Kahir (a.a)-Kral Faruk 
ve kraliçe lskendcriyeye gi· 
dcrek bombardıman edilen 
sah11yı ziyaret etmiş ve ev
leri yılnlen hılklı görüımüş-. 

Ziraat Vekili 
lstanbul - Ziraat Vekili 

Muhlis Erknıen bu sabah 
şehrimize geldi. Vekil öğle· 
den sonra Trakygya hareket 
etmiştir. Trıı.kyada yeni mah· 
sul vaziyeti ve Zir.,tt V eki· 
Jetini likadar edea itl•r 
h•kkında 1 etkiklerde bulu· 



l&lllfl 2 

"1' uhtasa TOrklue 
tarihi " nden: 

--o---
'V az n: Ekrem Y alçınkaya 

-5-
asndaki har ketler z m nın
da da Mil!?dd n evvel 1920 
ile 1950 ssen ler ar ında 
kral Anit a büyük devkt m 

1 temelini kurmuştur. Auitu 
Jevbaaı denilen vesika bu 
bidisab aydınlatıyor. 

O zamanlarda yin Kus· 
•ar = Kuışar şehrinin kr lı 
olan Anitas bu levh sında 

t hir çok şehir devletlerine 
bakim olduğunu ani tmak
tadır ki bu hikayatta Ana· 

! doludaki Site devle!lerinio 
ı yan Eti = Beylikl rin mev
: cadiyetini tevsik eden husu
l sattandar. 
~ İlk çaklarda Zalp ve yine 
ı küçük bir krallık halinde 
ı bulunan Ne . ş = N sa şeh-

wini ele geçirdiği tahmin edi· 
[ edilen bu bükiimd rın b • 
t baıı Piçanas•dan itibaren Kı
ı zıbrmağın çevresi içinde bu· 
lunmuı ic•p eyliyen Sunar 

ı ıebrini merkez tutarak bura· 
da yükı imiştir. 

Piç nas•ın hükmettiği ma
ı hallerde Zalp , N ş , Hatti= 
J Eti şehirleri ihtiv eden ve 
ı ıimali kısmından ib ret bu
: lunuyordu. 

Bur darı cenup istik me
l tinde Kızılırm ğı şer k S -
r lativar ve Puruşh nt şehir-

' lcrinio bulunduğu mınt k yı 
J iatilidan sonra Eti memali
ı kiuin merkzi olan ve bugüu-

1 kü Boğazköy mevkiinde bu 
c lonan Hattuş ş = Hattvsayı 
1 tahrip ediyor ve kendisinden 
1 ıonra kral ol cak ihlifınd11n 
r buraıınıo im r ve iby edil
) memesini talep eyiiyor. 

Fakat onr 1 " Hatta ad 
hükümet eden Eti kr Uarı, 

l kendi nesillerinin bu ehri 
a im1r etm ği men ve buna · 

ı muhalif hareket edeolere 
i beddua eylieeo Anit s ha-

nedanına münsubiyeJini id
dia etmektedirler. 

e Etilerin Kussar = Huşşar• 
ı t dan merkezlerini H ttus y 

a nakletmelerinin seb bi de 
ı belli değildir. 
Iİ Aaitastan sonra birinci 

ı ~ Tuthilyaa He oğulları Pav h
a telmah ve Pus rmaoın .kral
j hk yapmıı olmaları muhte-

l '1 mel görülüyor. Zir veşikc-
1 larda bunların isimleri tcın
t düfi olar k anılmakt dır. 
c Rusarma da L barm sın 

bacaıı olarak gösterilmekte
' dir. Eıki Eti devleti denilen 
r• teıek~ülün iyice ta111nmış 

ı ,ı olan ınk!ş f devri bur dan 
- baılar• 

ı ~ Bu. devrin !el pinus = 
1 
Tdepınu~ metaı denilen e-

1 ıikaıtnda, kral Telepinus 
keDdiıinden e vel adaletin 

1 ve feyizli ink afın bikiaı ol· 

( duiu iyi bir devri tasvir et· 
mektedir. ... 

· ısım b kka ll rın çay 
sa flyar2k utları yüksek 
fi tl erıe hal salhk!an ve 
g yı i oıesru ar temin etmek 
uretiyle ihtikar y ptıklan 
hakkınd bır çok şik ~ yetler 
olmuıtur. · 

Bu gibi atıcılar hakkında 
t hki ata başlaamışbr. 

z 
Hav t crı uz.l rıu karşı 

p sif korunma işleri üze
rinde az mi ehemmiyetle 
ç lışılm sı h kkınd dahiliye 
vekaletinden al ~kad rl«r 
bir t mim çe itmiştir. Resmi 
d ire ve müesses nin ittihaz 
ettiği tedbirler kontrol edi· 
le:ek noksan görülenlerin 

derhal ikmal ettirilmesi t -
min edilecektir. Her k z 
knym kamı sık sık koDtrol 
vazifesini y p c k ve mınta
k 1 tında tedbir alm y p 

emniyet imirlerıle k rakol 
komiserleri mesul tutul esk
i rdır. 

--o--

ceıctlfi S!slJ 

Vo 
Hgnlarda, basık ve rutu 

betlı y rl rde f liyettc bn
lc.n imal •tbaoe, 1 öf ye gi
bi iş yerltırinin te biti için 
her taraft kontrole b şlan
mıştır. 

Ba gibi gayri müsait yer
lerdeki im lithane aahiple
rioe kısa bir mühlet verile-

rek imalathanelerini müsait 
yerlere nakil etmeleri iste· 

r:ı ccek, mübl t sonund nı
zemn me şartlarıaa uygun 

görü1miyen atölye ve imaliit
h neler k patılac ktır. 

---o--
gına karşı 

De•lete ait ve devlet bi

nası olm k 6ı.ere kiral amıı 

bin 1 no yangından korun
masına dair talimatname 

bakknıd dliye vekaleti 

cümburiyeti müddeiumum\

likl riae gönderdiği bir teb
liğde, ba t lim tn me bü-

Ye i 0 pek e 

kiiml rine riayet edilmemesi 
yüzünden v ki olan yangın

ı r b his mevzuu edilmekte 
ve dliyc bin l rıad vukua 

gelen yangınların ir ede
c ği zar rıa ehemmiyet ve 

şümulünün geJ ceğit bu gibi 
müessif hadiselere m b 1 

T opr k m hsulleri ofisi 
t rafından yüzpe 30 oisbe
tinde arpayı ve yilzde yirmi 
ııisbetinde çavd rı ihtiv 
eden harm ndan un im 1 
edilerek fırınl ra tevzi olun
muştur. Yeni tip ekmekler 
dünden itib ren çıkarılın ğa 
b şl nmıştır. 

verilmemek üzere. mezlı.:ür 
t limatname hükümlerinin 

t m men tatbik nna zami 
surette dikk t ve itina gös-

terilme i lüzumu ehemmiyet
le t.,blii oluıımakt dır. 

_ r b üğ .. de : 
941 m h yılınd Ç main tuılasıodan getirilecek t bmioen 

sekiı. bin to çuva]h vey dökme, ham iki bin ton 50 veya 
25 hlt to·b hırda mutb h ve l 500 sandık sofra tuzu ile 
2400 b.alve boş ç ~ valı .1 h mm Jiye işleri çık ek iltmeye 
konulw u.şt ua. 

Muh nımen bedel tut r1 4880 muva k t temi ah 366 
lir dır. 

Şarta mesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 
21-6 941 t rihine müsadif Çarş mba günü ı at OD beşte baş 
müdürlüğümüzce komisyoa mür2ca ti rı ilin olunur. 2088 

Vılayet ncü eninden 

: 
ı 
t 
ı 
ı • • • • : 
ı 

ldar i hususiye vilayete it olup her türlü sıhhi tertibatı 
h1ıvi B rg ma k zasınd kain otel ve gazino demirbaş eşya· 
ıile birlikte ve senevi 200 lir kir bedeli üzerinden bir 
yıl müddeti kir y verilecektir. 

Kira ş rtlarını öğrenmek istiyepl0rin her gün muhasebei 
hususiye müdüriyeti varid t k 1 mine ve mezkür otel ve 
g zinonuu ib le tarihi ol n 19-6-941 Perşembe günü s at 
11 de yüzde yedi buçuk depozito makbuz) rile birlikte 
viliy t d imi encümenine mfir ce tluı il"n olunur. 6· 9-11 

1-

2-

He.!'güu i!k e nslardo Birinci (15) kuruş ı 
Buguu matınelerinden itibaren iki nefis filim ı 

Sinem s nda ! 
t Si TÜRKÇE SÖZLÜ f 

1 Scansl 

B şrotlerde : Tyroı:ıe Pover-Myrn Loy i 
, af y a Y rat olar : Nelson Eddy- ı 

llyona Massey, ı 
B lalayk 2.30·6 9.30 d&. H. Rüy ıı 4 ve 7.30 d ı 

ı :v 
i 

Cum rteıi ve P z r günleıri 11 de beşlar ı 
z fi ti ri : Birinci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk e D- l 
si rd Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuruştur. ı 

Cum rte i Taleb s anaları 10 kur tur. : 

-4-

- Yaıa Halil ! 
- Varol arslanı... .ı 

oıue ciuak cigak bağıranlar, f isini sar~ 
ceketini cübbeni havalara atanlar oıuaı 

~~~--...... -" ___________ __ 
ot çırpındıkca, iri dlerini 

tatlı ş kırtılertılarla kııbe
tinin yağlı p '.lçalarma var· 
dukç , t r ft rları çoıuyor, 

haykıranlar: 

- Y aıa Halil! 
- Varol arslan! 
Diye cıyak cıyak bağıran

lar, fesini, s rığını, cakctini, 
cübbesini b v ya atanlar 
oluyor, onların bu halini 
se1Sizce seyreden Bekir 
pehlivanın taraftarları içye
rinden köpürüyor, kuduru
yordu .. 

Çok geçmemiş arkasından 
anlan kovalayan Bekir peh· 
livan d soyunm111 heybetli 
vücudile ort ya fırlamış, bu 
seferde Bekir pehlivanın 

taraft rl rı ortahğı vavey
laya boğmuştu .. 

Her iki pehlivan birbirle
rine bakıyorlar, ber ikisi de 
birbirleri~c karıı paralayıcı, 
yırtıcı tavırlar takınıyorlardı. 

Halkın coıkun f cryadı son 
haddine gelmiş, bu çtlgan 
seslerin ri2Smda davul zuraa 
se leri adet esilmisti .. 

Her iki pehlivan da zey
tin yağ k r.anınıo başına 
çö tüler, ve bab yiğit ta
ırlarile yağlaumağa b•~la

dıl r. 
Biraz sonra ihtiyar çaıgır 

tckıar titreyen sesile bağırı
yor, bu iki baş pehlivanı 
yanına, meyd nın ort sına 
çağırıyordu .. 

Şimdi uzun bir sop nın 
lhnda vücutlarını yere eğ

miş kuzu gibi dur n bu iki 
dağ parçası, ç•zgırın du sını 
mütcakıp ok gibi il ri fırla· 
mııiar, hemen ellerini yağlı 

paç larına vura vura keskin 
ıakırtıJarl peşrevlere başla· 

mıol rdı ... 
Onl rın bu peşrevleri de 

zevkle seyredilmiş, saniyeler 
geçtikce balkın sinirleri de 
yava y vaş tahammül edil
mez bir şekild gerilmişti .. 

Bir aralık, gökleri inleten 
yerleri titreten bir nira 
duyuldu .. Bu naıa ayı boğan 
Halilia hasmına canavar 
gibi b karak, gözlerini kar· 
tal gözü gibi çarak avur· 
duğu bir n ra idi .. 

Fakat onun ba Uiyler ür
pertici niras1n1, ayni §İdd t 

, 1ıo 

ve dehşette arılaO 
yan Bekirin oir•51 r• 
etmiı, ve ond•~ •::. 
bütün halkın ıe•1 • bO 
kesilmiıti.. Çüakil, ttcl 
dehıetli pebli••D 1'' 
vırlarile biıbirlıriae 

0 
yür6miiıler, beaı~ll >'~. · 
gelmişler, denıır . eJI 
and1ran iri peaçelı di·• 
birbirlerine •eraıifl'' 

1
, 

Bir kaç saoiy• ~~ ,a 
durdular •. Birbir!•~·::,.~ 
ler •. Sonra ellerın• 

1 
ı cb ••. 

birbirinden ayrıl .. ,a 
sağa biri ıol• yu .,. 
baıJadılar ... Daful sor b 
tün ıiddetilo çahY01

' 01 

insan azmanı, tekr;~d 
farı yerde duraıPŞ• 
gözlerle birbirleri11

' 

yorlar... "''' b't,,. 
Bütün bunlar 1 Y1 

niye içinde o)dJUf• ~ 
Halilin miltbiı bl~e1' 
tekrar ortahğı 
boğmuıtu.. dil' 

Artık yerinde ısıı11• 
canavarlar gibi b•:ir 
mağa, heıneo . .,11, 

içinde dev gibi ~tO 
topar edip ar~t ~,Jil 
mai• azmetmıŞ sile 
vaa, nirayı. batOl~oı•" 
· - · atı rıo UZCrlDC 

oldu.. 0 
Arslan kovıhY' .,, 

1ı·r ' maruf oJan Be 1 .,,r 
biç de Halifdell f. 
maz, hele oal~fl 6 

~örenlerin Beki~:ı: 
lay kolay ti• ,JJS' 
of ac•gv tDI akılJ•fl llj ru• ..ıı 

Netekim, H• 1 tı".,... 
o da g6kleri io!e 0 P 
ile cevap veraı~Ş! ~ 

. ıı )lltll • 
ıanıyede n• gib' 
doğru kaplaD 

miıti.. 0d'-
Halk, b•Y"'~id'-

gibi donuyor, r:e•ill 
mişe kadar ~er bO 
leri kitleaıı>JŞı 

soluyordu... Jı pe~ 
B 'k' de"' y•Pr

1 
ti'' u ı 1 • bif' 

ikiaci defa bıf ill' 
1 

k b. birle' , 
Iışarı , ır otb•f 
vcrmeJeriJe, ı:ıı bil . 
rını ıaıur"ra1'İdtı•' f~ 
girmeleri bir ~biti-' 
kelepçesiaiD b•',50'' 



(HXlkiN sisi) 9 Hazir•• iMi 

1 
'Pil yiyecek sıkıntısı çe-

1 Derlete ait ve detlet 
~il, Arjantin bolluktan do-1 binası olarak kira. 

11hran içinde çırpınıyor lanmıı binalar 
1 .. 

ALTAYLILAR 
l tınorduyu Mağlôp Ettiler 

1 

-------- --- --o---
1 yan müıterinia vaziyeliael 
d8ımiyeceği mubakkakbr. 
bunu anlamak için Bueneı-
Aireıde oturan bir ecnebi
den gelen bir mektuptan şu 
fıkraı.rı okumak kifidir: 

"Arjantinde, Avrupa ka
sırgaaınıa tesirata, hayatta 
umumiyet itibarile pek az 
hi11edilmektedir. Muhaceret 
möıteaaa, burada tahdidat 
ve takyidat yoktur. Yerine 
fark, memlekete girmesi iı
tenmiyenlere ve tufeyli eş

hasa karıı kapıların daha 
sıkı bir surette kapatılması
dar. Borada görülen yegiae 
ıarsıab, limanlardaki faali
yetin hi11edilecek derecede 
ızalmaııdır. 

Fiati iki mish artan kÖ· 
m&r m&stesna, diier itbalit 
maddeleriade yizde yirmi 
aiabeti•de bir yikaeliı ıöze 
çarpmaktadır. Kıı giialerin
de pek az hiındilen ıııtma 
ihtiyacı, Şikaı:odaa getirilea 
odunlar(a, Vivadiva petrol
larile ve Pampa mııırlariyle 
temin edilmektedir. 

Ekmek, et, yemit fiatleri 
artmamııtır. Sebzelere ge
lince, ba ibtiyAcı bahçelerde 
yetiıtirilen sebzeler bol bol 
temin ediyor ... 

-Son-................ _ .................. .. 
~ ASKERLiK 
IESINDEN: 

~ ~•k ıaba1ların 941 Haziran yoklamaları 

De11lete ait ve devlet bi
nası olmak üzere kiralanmış 
dinaların yanguıdau korun
masına dair talimatname hak
kında Adıiye Vekileti cum
huriyet müddeiumumilikleri 
ne gönderdiği bir tebliğde 

bu talitnsme hükümlerine ri
ayet edilmemesi yüzünden 
vaki olan yangınlar babiı mev
zuu edilmekte ve adliye bi
nalaranda vukaa gt.len yc.n
a-ı nların iras edeceği zararaa 
ı;: bemiyet ve şümulünün da-
i na göz önünde bulundurul
ması fizım gel eceği, bu gibi 
müe11if bidiselere mahal ve
rilmemek üzere, mezkür ta
Jiaatname hilkiimlerinin ta
memen tatbikına azami su
rette d iklnt ve itina göıte 
rilmesi Uizumu ehemmiyetle 
tebliğ olunmaktadır. 

----.. --
El tızalhları imali va 

taızi hazırlıkları 
İktisat vekileti geçen ıene 

oldufıu gibi bu sene de vili
yetlerdeki fakir halka beda
va tezgihları dağıtmak için 
vakı olan hazırlıklarını ikmal 
etmek üzeredir. 

Geçen sene 23 viliyttte 
3000 kadar el tezgibları da
ğıhmıfh. Bu aene de ieae 
ayni mikdar viliyetc 4000 
el tezgahı dağıtılacaktır. Tez· 
giblar imalitbaaelere sipariı 
edilmiştir. En yakın bir za
manda imalib ikmal oluna· 
rak teyziine başlanacak.tar • 

Dünkü ya ptlau Milli k6me maçlarına Alaaacak atadJO
munda devam edilmiştir. Neticede Altaybla 1-0 Albaord11Ja. 
mağlüp etmittir. 

Ankara - Düo 19 Mayıs stadında Milli kilme maçlarınd , 
Beıiktaş ile Maskespor 3-3 berabere kalmıı, lıtaabulıpoı 
da Harbiye idmatJ yurduna 0·4 mağlup olmaştur. 

IST ANBULDA: 
lstanbul - Şeref standa Feaerbabçe-Galatasaray biri•· 

cileri 2-2 berabere; Fenerbabçe·Galataaaray B. takımları 
2-2 berabere kalmıılardır. 

Almanlar incir alacaklar 
lstanbul - Alm nya ile yapılan ve y~künu 15 milJ•• 

liraya yaklaşın takas anlaşmaları şebrimizdeki alikadarlara 
tebliğ olunmuştur. Ticaret vekileti ayrıca ticaret birlikle
rine ve ticaret odaJarıoa bir tamim göndererek anlatmalara 
izah etmiştir. 

Haber verildiğine göre ıon defa Almanya ile Japılaa 
müzakerelerde lzmirden 350 bin liralık iacir Hhfı üıeriade 
mütabakat hHıl olmuıtur Bu partide alınacak incirlere IJi 
bir fiat verilmiştir. Ayraca 100 bin liralıli iacir içia 1eai 
bir teklif yapılmışbr. Bu suretle lzmir piyauııada mevcat 
liç bin ton incir ıtoka tamamen aatalmış olacaktır. 

Bir Feribot satın aldık 
Merain - Devlet demiryolları tarafıadaa lnıiltereclea 

ıatın alıamış olan Ece Abat Feri botu teılim oluamllf •• 
gemiye merasimle Türk bayrağı çekilmiıtir. 

lzmir Defterdarlıiından: 
Sallı 
No.ıu 

Mallamea B. 

696 Güzelyalı 59 uncu kaıım ıokağı 867 ada 7 
parsel 217 m2. 12 tajb arH 

Ura K. 

217 00 
697 Umurbey mahalleıi 1512, 1527, 1528 numaralı 

mızraklı, altın, iideli sokak 1395 ada 1 panel 
330 m2. 1 ıaj no,la arsa 410 00 

698 Bornova aşığı çayır so. 3 taj no.la haaeaia 
42 sehimde 9 aebimi 

700 ikinci karantina köprii mııırlı caddeıi 1731 
ada 3 parael 298 m.m bila ao. a11a 

701 ikinci karantina köprü mısırlı caddeıi 1731 
ada 'J. parsel 150,50 m2. bili no. arıa 

535 71 

7S 00 

38 00 ..._ .... yapılacaktır. 

... .. laeı,ı,et Yermemek için gün gin ayrılmıı· 
~ •den ıahaylar biit&n Hkeri veaika nü-

Tezgihlar doğrndan doi- ı 
raya viliyetleria emrine tev-

702 Göztepe iımet paıa çıkmazı ve mııırh caddeai 
942 ada 7 parael 494 m.m 8/11 kapı ao.lu 

90 00 
t 'birlikte gelmeleri mechurldir. "-t-..., de bmuu yedek 111baylar yoklimala11na 

~ ' •kıi takdirde hareket edenlerin yokla
~ "-a. lııair lıariciacle bulaaa•l•r veya relmi· 

--..--~•~tııı olanlar doktordan rapor alarak 
-..._..._,_ de yoklamalaraaı yaptıracalilutbr. 

lO '' l•lıaiyen yedek ıubaylar 1076 numaralı 
tıa llladdeıindeld (50) lira para ceıuıaa 

~ ,...._. lait&a Y•dek ıabaylar yoklamalarını g&nB 
~ "Pi,,;rı rica oluDur. 

'f'ı,_ • tet••• l't,.:• .. te;men 

?..._' .. te;men 
l0~ Alla.y, yarbay, biabaıı, yibbaşı üıteim~n 
l'~ "• 6lçme teğmen 
'-ta' llçaae aı tctmea 
... _-' "'••i yüıbaııları :-"lt, . 
~ l .. darma ve malaabere ıabayları 
~ -lıli1e ıabayları, atlı ıubaylar 
~ ... •bayları 
l..~ la••• ve demiryola ıabaylan 
~ lla IQ~ylan 

1 ti. -..::11• bitin t&fekçi, maraagoı, makiae

lt"' "ıllaylara '-ti: t 'f~! ••amele memurları 
•'lihler 

~" 
' tcı.cı .,, •eteıri•erler 

' ~•IÇ••uıler 

di olanacak ve kuliaumak ı 
niyyetiade olan halk bir 
kuraa tabi tutularak tezgih
ların ıureti iıtimali tedriı 

olunacaktır. Bunlardan ıonra 
bu tezgiabları kullanmakta 
liyakat liyakat göıterenle ve 
içlerinde eo çok yardıma 

muhtaç bulonaalara tevziat 
yapılacaktır. 

ımHHlllllUlfllllllllllftlNIOIUDftll Hllllllllllllmtl 

Diş Tabibi 
Muzaffer HUenU Levent 
Ha1tal11rıuı mastakil olarak 
Biriacl Beyler sokağında (10) 
No. da her glin kabul eder. 

9EY
LüL 

Baha
rat 

deposu 
Her cinı baharat, Tuva

let etyaaı, kumış ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
hoya, Zaçyağı, FILIT ve 

arsa 
703 ikinci karantina mııırlı caddeai 

785 ada 5 parsel 225,S m.m 253/1 tajla ana 
704 ikinci karantina köprü mubde1 yol 1731 ada 

5 parael 248, 75 m2. bili numara araa 
705 ikinci karaatiaa köpril ıebit nazım ıokak 

1731 ada 14 parsel 162 m.m bili aamualı 
arsa 

706 ikinci karantina köprll ıebit nazım sokak 
1731 ada 11 parael 288 m.m bili aamua 
ar si 

58 00 

62 00 

40 00 

72 00 
707 ik:aci karwntina köprll sakııh ıokak 1731 ada 

8 karsel 261,75 m.m bili ao. arıa 65 00 
708 ikinci karantina köprli ıebit aaiım ıokak 

1731 ada 10 parael 284,25 m.m bili numaralı 
araa 

709 ikiaci karantina köprü şehit nazım ıokak 
1731 ada 13 pa11el 295 m.~ bili numaralı 
a11a 

71 00 

78 00 
710 Göztepe 90 no.lu ıokalr 935 ada 8 pa11el 484, 75 

m.m 3 tajh a11a 75 00 
711 ikinci karantina köpril mubdes aokak 1731 ada 

4 parsel 243,75 m.m biln no. aru 61 00 
712 Göztepe me1ire sokak 859 ada l par1el 

1123,5 m.m bili ao. arsa 168 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıia para İl• 

1·6-941 tarihinden itibaren 16 gün milddetle mllzayed•J9 

konulmuştur. ihaleleri 16·6·941 tarihine miaadif paurteli 
giinü saat 15 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerindea yiıde 7,S de• 
pozito akçe~i yatırarak yevmi mezkôrda M. Emllk midir-



• 
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f S.AHIPI 4 ) 

Cidden müstesna bir 
gece uaıandı 
--... -

Şehrimiz balkevi sosyal 
yardım heyeti tarafından 
amele çocuklarının bakım evi 
menfaatine tertip ettiği va
pur gezintiai çok parlak ve 
çok eğlenceli olmuıtur. Sur 
v~puranun Y,Ukarı kıamıada 
cazb•nd, alt kısmında da 
alaturka ince saz takımı 
pek ıüzel havalar çaldı. 
Herkes müstesna bir gece 
yaıadıtını birbirine ıöyli
JOrdu. 

Tertip heyetinin faaliyeti 
ıöze çarpıyor, mehtap sakin 
denizin parlıyan yüzünü ya
hyor, Alsaacakta11 itibaren 
Gllzelyah sonlarına kadar 
devam eden sahil ıııkları ve 
deniı kıyı11ada bulunan ya
hlarıa parlak elektrikleri 
melatabın ıııklarına karışarak 
denizi yaldızlıyor, manzaraya 
biır kıt daha revnak katı
yordu. laciraltına kadar gi
dildi. Orada razinoya çıka-
nlan cazbandla genç çiftler 
fınl, fırıl zevk ve balya 
içinde dönüyorlardı. 

Sut ikiden ıonra bir da
ha bu tiir cennetine uğra
aıldıjı zaman sakin ve çok 
latif gecenin serin havası 
ylkıelen kafalua yeni ve 
kuvvetler atılıyor, bele genç
lerin çılgın kamçılarla ıevk
leriai körükliyor ve yine bir 
k•hvenia bahçesinde zeybek 
bavaluı, kazbek oyunları 
coıkunca birbirini takip edi-
yordu. Bili iıtisaa o rece 
herkeı eğlendi, berkeı güldü, 
herkes neşelendi, bir daha 
bu gezintinin tekrar edilmesi 
ileri s&riilüyordu. 

Müteıebbis soıyal yardım 
kolu reiıi muhterem Bay 
doktor Fuad pek içli çahıan 
v~ koşan lzmir Ticaret liıe
•İnin değerli müdürü Bay 
Nail Esini candan takdir Ye 

tebrik ederiz. __ .. __ 
Mehmet pehli· 
van boiuldu 

Karaburun kazasının Kö.se 
dere kôyiinden T•hsin Ars
laatürkiia idaresindeki Der
vi~ adındaki motör Kaynar
dan Çamalbna giderken 
yolda puıusunu düşüren 
Mehmet pehlivan puşuyu 
alm•k iÇin denize dalmışsa 
da bir daha meydana çıkma· 
mıştır. T•hkikat devam edi .. 
yor. 

---.. --
SURIYEDEKI 
BOTÜI HAREKATA 

MEMUR EDİLOi 

[AXLRIN . Sisi) l9Hufr 
' 

ADYO· TELC F HABERLERi 
Raşit ge1~ ııfii 

bir ırı~ 
necretti 

y ,.~ 

Mareş 1 Pete- ' 
• • 

nın mesaıı 
---... o--

Viti ( a.a ) - Ofi ajanıı 
bildiriyor: 

Dün ıabah Suriye veLöb
nana yapılan tecavüzler üze· 
rine maraıal Peten Suriye 
ve Lübnandaki Franıızlara 

hitaben yüksek komiser ve 
bışkumandan general Daatza 
bir mesaj göndermiştir. Ma
reıal demiştir ki: 

"Fransa sabık müttefikine 
karıı ilk olarak sillh çek· 
mit olmakla müftebirdir.,, 

Mareşal bilibare tecavüze 
behane bazırhyan propagan· 
danın Suriye ve Liibnandaki 
limanlara Almuı kıtaları ih
raç edildiği iddiasında bu
lunmuş olduğunu hatırlatmıı 
ve sözlerine ıöyle devam 
etmiıtir: 

"Siz ki oralardaıınız. Bü
tün bunların yalan olcluğunu 
biliyorsunuz.,. 

Mareıal uçıamıyacak vazi
yette bulunan üç yahut dört 
tayyare haricinde . Suriye ve 

Lübnanda ne Alman bava 
kuvvetler ne de Alman as-
keri bulunmadağını tasrih 
eylmiı ve demiştir ki: 

"T cavüz tamamiyle hak
sızdır ve yakın şarktaki 
Fransız hükümranlığı yalnız 

bugün ilk defa olarak tehdit 
ediJmif bulun roaktadır .,. 

-----
Müttef'k ordu

ları Şama 
yakl ştı 

Loudra (a.a) - General 
Dentzdeu Vişiye gelen ilk 
teAgr•Har Suriyedel.d c~bdi 

Ruruıda S •veydnrln hem n 
cenubunda şiddetli çarpış· 

malar olduğunu bildirmektt
dir. Süveyda Şamıo 80 ki· 
lometre kadar cenubu şarki
sindedir. Uınumi karargah 
Be1ruttadır. 

İlk okul 

SURIYEDE 
Son vaziyet 

---o·--
Londra (a.a)- Royter: Ge 

ce yaraıına kadar muhtelif 
kaynaklardan gelen haberler 
müttefik kuvvtlerin yüz~ ilo· 
metre meaıfeden Şama tiden 
demiryolu boyunca şimale 
doiru ilerlediklerini ve pazar 

sabahı erken otuz kilometre 
kadar bir iler1eme y•pılmıı, 
olduiunu bildirmektebir. 120 
kilometre daha şimalde bu
lunan Humsakarıı ıarki Eer· 
dünbea veyahut lraktan bir 
cenah hücumu yapıldığı hiı
ıini veren haberler de mev
cuttur. Bu ilerleyiı Berot ile 
Trablusıamın geri kalan Su
riye arazisi ile münak.tlitını 
tehdit etmektedir ve bu nok
talardaki büt6n Alman turiıt· 
lerinin vaziyetini fcvkalide 
fena bir bale aokacskbr. Baş· 
ka kolların Akidan Beıuta 
sahil yolu boyunc:ı ilerledik
lerini de tahmin olunabilir. 
Büyük bir mukavemet olmAZ
•a bu mah .. UeriÜ hepıi 24 
saatte müttefiklerin eline 
ieçilebilecektir. Fakat lngi
liz kuvvetleri ile Hür Fran
sız kuvvetlerinin ilerleyişi bu
rada durmıyacaktır. Suretle 
şimal hududuna kadar İler· 
lemek ve bütiia Suriye sabi 
lini işgal etmek lazımdır. 
Büyük miktarda Fransız kı-
talarının ve aynı zamaoda 
Suriye aalkı derece farklı o
lan hakiki vatonlarınıo haki· 
ki Franaauın davetiue ica
bet etmeleri pek ziyade muh
temeldir. 

Kahire (a.a)- fogiliz ha~ 
va kuvvetleri karabg hının 
huıisi teoliği: 

lngiliz bava kuvvtlcrine 
rııcosup tayyareler bugün hu· 
dudu geçer~k Suriyeye gı

ren logiıiz imparatorluk ve 
müttefik invetlere tam mü 
zabarette bulunmuııardır. 

Viti (a.a) - D. N. B. bil
diriyor: 

lngiliz kuvvetleri Suriye 
topraklarına girmiılerdir. Bu
rada Şeriya Lübnan ve aoti 
Lübnan vadileri vardır ve 
buralarda motörl kuvvetlerle; 

Iskenderiyeye 
yapılan hücum 

-----o--
Kahire (a.a) - Muır da· 

biliye nezaretinin tebliği: 
Cumartesiyi pazara bağla

yan rece Jıkeaderlyeye bir 
bava hücumu yapılmııhr. 

Ölü ve yaralı fazla olmasın
dan korkulmaktadır. Bir çok 
bomba atılmış ve mühim ha
sar vukua gelmiştir. Bir diiı· 
man tayyaresi düıürülmüı · 

tür. 

---mm--
Şarki Af rikada 

son vaziyet 
Kahire (Loudra radyosu 

S. 8.15)-RHmi tebliğ : 
T obrukta topçu ve sellum

aa devriye faaliyeti devam 
etmektedir. 16 giinde Bin· 
gaziye 13 defa hücum edil· 
miştir. Bingaziye yapılan en 
son taarruzda limanda çok 
büyük Hrarlar yıpılmıf ve 
çıkarılan yaogınların alevleri 
80 kilometreden rörmek ka· 
bil olmuıtur. 

Derne tayyare meydanına 
aiılao bombalardan akeri 
barakalarda yangınlar çıka
nlmışbr. 

Habeıiatanda imparator· 
luk kuvvetleri AdiHbabanın 
cenubundaki nehri ıeçerek 
rical etmekte olan Italy•n· 
Jarın rical hattını ke1miıtir. 

ltaf yanların yolları berhava 
etmc!ine meydan bırakılma
mış ve nehir civarında ya-

pılan muharebede 100 kiti 
öimüı ve 1000 kiti de esir 
ahndığı ~ibi külliyetli mik
darda harp ınelıemesi , • .,. 
dır. 

ilk okul talebemiz dOn 
manisaga aıttiler 

Sam, (a.a) ·-. • 
lani Irak millet•• ·~ 
neırettiği bir ~"; 
terenin hizaıeti• 
bir kaç kiıiai• ... 
lrakı terketaı•I ~ 
olduğunu ıöyli1•~• 
demiıtir ki: 
karıı mücadel~ 
ediniz, milli iıt• ed 
kında tallakkak 

--~ 
iki fra~ 

gen et 
Londra, ( •·• ) " 

Üç motorlli bir~ 
iki Fransız ıe• ti"'~ 
teğmen Cebeli .., 
miılerdir. . .B•• _.,
umumi vahaıD 1 
rülmiitlerdir · __ ....---: 

.._ 
Malta 11111 tit 

edecelı ...'. 
Malta (a.a) .,.,- , 

lisi Tabbi ıb•!11 111' 
radyoda ı6yl•~a 
ta adanın bir 
ihtimaline kırl1 odf ff 
edecetlni ıö1I• 
demiıtir: G~ 

" - Maltı l9if 
yeae kabul etoa•• 

vemet imki .. r "' 
meul ıubaylaı ~ 
leaya tama••• '" 
tedirler. Malt•Y

1
_. 

cetlz. Ada••• 111,r 
ve ne de Jtıl)'I ,,,~~ 
dan iır•li•• ~.~,. ~ 
niyyetinde de~ ~~ 
üiyetio mil .. 'u1°'-
bir itim•~_.~ 

Amerik• 
bir zırbl• 

za~~~' 
V aıinıtoD• ( I• 

İzmir Misakımilli Şehit 16 pusluk t.o~S a,lf 
Fahrettin, vali Kbım paşa ve bulunan yeD1 ~ ~ 
Bornava kamdı ilk okulları Amerikan _s1'1, "jj 1 

talebesinden ~üteşekkil Korda merıııOI -~ 
Mandılio orkestrası dün b•ı· dirilmittir. 8° 1 ~1'-'ıntı.· 
larıuda ilk tedri1at müfettiıi yon sterliu• 

1111 ,av"~ 
B. Rafet Konsol olduğu bat- Bahriye aıSI~ 

askeri harekita müsaittir. de Manisaya gitmişler, Ma· meruimde d• ı' .J 
İlkokul öğretmenlerine mun· Vaıiagtong (a.a) - Bura nisa halk eviodo bir konser "- Dll•Y1 ... -' 

tazam sicil cüzdanları veril- siyasi mahfillerinde Suriyede vermiılerdir. Küç6kleıimiı ve kuvve~li ~~;-• ., 

Muallimleri 

mesi Maarif vekiletince mu- Britanya kuvvetlerinio iler· be konserlerinde çok mua· cuda getırot _. .. P/. 
vafık görülmüıtür. Bu cüz- lemesi Vaşingtonda iyi lrar· ffak olmuşlardır. Hılke•i ... MerasİID ••r .... ~ 
danlar maliyet fiıtı üzerin- ıılanmıştır. Bu barekitın b tdl.,.... ·-" 

lonu baıta vali belediye, re· vakit kay • it~' 
den öğretmenlere verilecek Amerika için bir süpıiz teş· etd9 

h · ı k"l d'· · · kt' d isi, halk partiıi, ve halkevi rine devarsı '"/. ve er öğretmenın meı eğe ı etme ıgını ve va ın e ~ 
intİHp ettiği tarihten itiba- atılmış bir adım olduğu reiıi ve aziları olmak üzere öile yemeil 
rea bulunduğu vazifeleri ih- söylenmektedir. Maaisanın güzide ıahıiyetleri fade ede1ek O' 

Kahire (a.a)-General Vil- tiva edecek, iÖrdüğü tak- --•-- tarefından doldurulmuıtu. luamuılardıf· 
aon Sariyedeki bütlln hare- dir, taltif ve cezalar bu c6z· 8 t 1 b" Şef Fikri Ürkmezin idare · f'~-,,J 
klta memur edilmiştir. Müt· danlara kaydolııaacakbr. res B gapı an ucum ettiği orkeatr DID çıldıiı her rajına gidil~,,..~ 
teflk kuvvetleri ln2iliı,Avuı· Cüzdanlar, her öğretme- Londra (a.a)-lngiliı hava parça dakikalarca alkııJın- burada s•' ,ı,i'l&J". 
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