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(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKI 1'8AAS1NDA BASlLMIŞTIR 

deiıl, yıldırım c 
.ı.ı 
bokluğu lazım Bir vatandaşı

mız Bağdatta 
linç edildi 

·-- --- .. 

HilkOmetlmlz Irak 1111-
kOmetl nezdinde lc•p 

eden te,ebbUslerde 
bulundu 

Ankara (Husuai)-Y atak• 
h vagoodaki bağ'ajda kont• 
rolluk etmekte buluna• 

-~~==-=:... - - Mahmut Saim adındaki bir 
._:&ıay, ''' T&rk; bundan iki giln evvel 
-., ~ ... l:t 1P lravrulurken devamlı rahata hık kazanmak iatiyen milletlerin, bu ateş köıükliyici felaket rüzgarı Bağdatta bulunduğu ıırada ,.,. '• :raı lıer tlblB keyf ve istiuhıt uzularını terk~derel: çahşmalal'I, top, tayy re, tınık, gemi miktarını çoğalt- ihtiyaçlarını almak için ka-
lılt ltlara d~ laı11rlalrları kaplumbağa y~••ıhğa ile yapmalan .ın.zımdır. Vaktinde ta1namlıo11nyau müdafaa •c uJukavemct sab•ya gitmi' ve döaiifte 
~~ıt .:anları paraıız top, tüfek,. ta~k ve t~y.yare _ıe~ıbı. ~apmaktan başka bir şeye yaramaı. Hele bunları büyük logili:z tayyarelerinin biic..um 

""---~"1 lı d ınelaaret)e kall~nmasını bılmıyenler ıçıa ruutbış sılabların, boıtanlarda kuşları ürkütmek için konulan kor· etm~kte oldukları halka 
b..........._---:.. •r l»ile fayduı olmiyacağını unutmamak gerektir. alarm işaretile bildirilmiıtir. 
( 'Q Mahmut Saimde bir arap 

tı::r Kralı /Yunan kralırıın GIRIDIN BOM- FfEKiiB _ .. _ .... İ :::.:~::~~~e;;;~~e~ir ·;:: 

.ll
'IQen na- tabasıne 1 BAR.DIMANI. !EDiLiYOR ı: gi:zlenmiılerdir. Alarmın~ • nunu beklerken bir arap 

.. _a.yr~ldı beyannamesi Vahşıyane hır ı Berlin (a.a)-Alman lıari-: polis yanların• relmit 
9

• .. ~. 
ıııı..~~. k•ld Jd ıciye nezaretinde Almanya-: viyetlerini ıormuı ve arabıa 
~'iti' (~a) - Royterin şe I e 0 U :nın Türkiye ve Sovyetlerı hüviyetini iadeden ıoma 
~ iJe laUdiriyor: Yaaaa --•- :Birliğinden bir transit tale-ı Mabmudun hüviyetine ı&a 
"" ~i~'•laaleria ve lnıi- Kahire (a.a)-Alman tay- :b~ude bulunduğuna dair: ab~aH:ayar sen burada sak· 
-._ "- Ciritten ayrılı· yarelerioin Hauya, Resmo :Kuryera Delta Seranın ueş·ı 
L.~a.,•..ı Heyvel ile ve Kandiyayı bombardımaD· trettiği haberlerin ve Roma·ı lanmıyoraun Bilikiı iaıiliı 

1111 'it tayyarelerine İfaret veriyor· 
\.~. it tl,le anlatmak· ları en vahşiye ne bir ıekil- ıdan gelen diğer baberleriııı ıun demiş ve mftnakap Wl. 
~- 'Y•el demiıtir ki: de olmuştur. Almını tayya- ıtamzmiyle asılsız olduğunu: yümüştür. Etraftan topla•· 
~ lt ••lıiıiacle para· releri dılıa halinde bu şeb· :bildirmektedir. ı mışlar ve iş büyiimüı, an· 
"- • :r•r iame;e bat· rin üzerine büyOk çapta ı Gazel Dö Lozanın Berlin: !arından bir arap : 
~ ""lar HanyHıD bombalar atmıılar ve bom- fmulıabirinin verdiği haber-: _ - Tulun bu C81DI Tir-
~.. dlt~~I ile ıimale in- bardıman altı saat mütema· ııer de ayni tuzda tekzip: ku vur~n, pHçalayı~! -. ...... ,ıL. araııtçller İDer· :oıunmuıtur. ı Deyınce etraftakıler Mala• 
~ ""''1'~"'1•ra ve etrafa diyen devam etmiş ve bom- .............. .. .. ..,\1...... mudun üzerine biicum ede-

'11." •t•ıi•e tutuyor- balar büyük bir itinamıa Münakalat rek biçareyi p•rçaıamıı••rd•r 
~"-) p Kahire, (Londra radyosu atılmıştır. Halk takdire şa- Mah01ut evli ve iki JaY· 
~: ı.111ı ıaaları söyle· 8,15) - Yunan kralı Ma- yan bir soğuk kanlılık gös· Vekili ruıu vardır. 

~.a ı1ıı .. _ .. le jeste Jorj tebaasına hitaben termektedir. Türk vatandaılarının laa· 
._, ~.. Ant kya - Münakalit ve· k il k d · ı d 

h '''•la köyde bir bir beyanname ae,retmiştir. -•-- ukuna taa ô e en il er • "' ~ kili Cevdet Kerim lncedayı k d bakı 
'••z l~or •e ı'aadarma Kral bu beyannamesinde E • Abd••ı•ı A ço hassas avranan u -
f 
.. «.. la mır U 1 a lskenderundan Antakyaya . ..ı..u 

"'l -l ''- , ~ ada kıtaları tebaaıına muharebeye de- • metimiz icap ettiiı ve\oM • 
ı;"•ı,,. .. clı1orda. Bir ıln ••m etmelerini bildirer~k hın bı•r be• dönmüş ve akşam şerefine Irak hükümeti nezdinde te-

t, L.."' ''le a. 1 d · · k* uH" verilen ziyafette hazır bu- bb.. ı d b ı t ~l ~ •• kral, prens• ezcum e emıftır ı: ur· şe us er e u unmuı ur. 
~'t •tt1aı, •ltu Alman tay· riyetin muzaffer olmHı için • lunmuştur, Irak hükumetinin iki ço· 
~ bttı.:-a•ta.;,ı. UJ'H• nihayete kadar mllcadeleye yannamesı ---·-- cuk Hlıibi maıam bir Tlrk 
~ır, 

11
.. •vdea çıkarak devam edeceğiz.,. Kahire - Londra radyosu vatandaşının hayatına ma• 

sı -:•dır.. Kral beyaunameıinde otur• 13,30 remsi tebliğ: Libya da f aab- lolan lıu yersiz ve çlrklıo 
~ ' t.)) • ı-.ptea ıelea duğu evinde düşman tayya· Meşra kral naııibi ve lna· •d tecavüz hakkında icap edea 
s;ç11,, ltelerinden pa- reai tarafından taarruz edil- hn amcaıı Emir Abdülilih yet yeni en izahatı, tarziyeyi ve tumi• 
~~ lSQ.~lll•i• baıla· diiini bildirmittir. halka bir beyanname ueıre, b I d nah tekabbül etmekte ıe-
~ 111tt ot;."':_ Paraı&tçihıiiD --·-o--- derek kendi bayrağı altında 8Ş 8 1 cikmiyeceğini ve ayni za• 
\' .._.,lilt~•larıaı 16rdüm. toplanmalarını istemiştir. Kahire (a.a) - Libyada maada bir Türk vatand&flDI 
~t.~~'• '' •rdea bazıları JNGJL TERE -•-- Tohruk ve Sellumda devri· canavarca şehit edeD kati~ 
' ı..~..._"· ,.,. diı•r•k 0 Habeşı·s anda ye ve topruıarımız yeniden ıerıe bu cinayete yala•z •eyi ~: ~'4- "Otl ZERJNDE"' T kalan değil belki idaresiılijli 
-" t ıa ''dı. Hadiaeler faaliyet göstermiılerdir. b 1 1 
\... '"' t'tle b' b' . . cinavete se ep o an ra ~ IYorc1 . lr ırıaı ta• Hava faaııuıtı• olmadı ltalyanlardan Habeşistemn ıimalinde zabıta memuruna da em•:ı 
~ t.ıaı, 11 lcı bir nakil Itelyan kuvvetleri üç gün line müe11ir bir ibret tqkll! 

......... , .. _ ,:a..•dı'-. h d . ~~ ""' q " Loadra, (Londra radyosu 8000 · 1 d mu asara an sonra ımpara· edecek şekilde ceHlandın· \ ~~ı,, lerce tavyare asır a ın 1 toıluk kuvvetlerine te1lim lacagwını ümit etmek isteriz. 
\.":"'t ııa " 8,15) - Resmi teblij: Dün 
,, el, b~ç"Jorda. H~r lnfiltere &zerinde dün çok Kahire (Londra Rıdyo S. olmuılardır. 

11

Yeni Sabah" 
~' ~ Q)ll)Ord llianmaıa az hava f•aliyeti olmuıtur. 8.15)-Rumi tebliğ: - -
l~ el._: alr. Tayyare· Şimali ıarki mıntakasındn riabeıiıtaada muvaffaki- ;;:===-===;;;:=~;==:;=:-=::::;::;:::======:...:= 
~..:a isi ~•lıtaa aça· uçan dlıman tayyareleri hiç yetler devam etmektedir. 
la ~~)•t( d•ki toplar bir bomba atmamıılardır. O mada düımın batuyaları 
' ' lc~ıı Ea. nihayet Evvelki güa iki Alman tay· auıturulmuştur. Düımandan 
\ "1. ....... var· yareti deaiıe dltlriUmlşU1r. 750 italyaula 5000 ınüatcm· 

'"- S leke, 3000 yerli olLtıak üı.e· 
~ '11.,,,t"cla He ı&rilıtlk aotuk jeli. Kral burada bir re 8000 den fazlı& eair alın-
~· 1) t'•ltet~·24 ıece1i l•riliz neferinin tayınını mııtır. 
~ •tı,... •1ni1 karar~ yedi. Gemiyi bekliyorduk, Ayraca7top 170 mitralyöz iğ· 
'" "-tct br111andık •e Girit lr6ylGleri biıe bakarak tinam edilmiıtir. Bu kafile 
h~~ klçtlk bir kim ol4atomuu ıoruyor· araıında 700 de ıi•ll bulun· 

• ba.,.a çok )ardı. maktadır. 

- Kadınlar yazın çorabı atıyorlar. Barı ayaklarının dl 
birini bile 6rtmiyen ıu ayakkablarını da fırlatsalar da ba 
bir klçllk memurun ancak bir maaıı ile tedarik edllab 
ayakkabı mHrafıadan da kuıtalıak 1 .. 



• • 
J 

cAıLklN sısıı • · Tlrk tarihine bir nazar 'G R D ADASI ~~~~~~~~~~~-IHava tehi 
_ Ş eh · r Haber eri ve koruO~ -9-

Meşhu Çf)n 
Seddi 

Çinliler Türkleria akınla
rıadan pek çok korkarlardı. 
Baıan Çin orduları harekete 
gelir, Türk yurtlarına saldı
rnlardı, fakat bir tanesi bile 
Keri döamiyerek hepsi kılıç
tan Keçirilirlerdi. 

En ıon bizar kalan Çioli-
• ler T&rklerin ıaldırıılarından 

kurtulmak için Çia toprak
lar1 etrafına dıvar çekm~ğe 
karar verdiler. Bana "Çia 
seddi" denir. 

Çin dıvarı Miliddan 214 
sene önce başlanmış, Huae
aog - Hun ırmağının dirseği 
içindeki ordunun ceoubuna 
çekilmiıtir. 

Bir rivayete göre Çin aeddi 
günde dört milyon amele 
çalıımak üzere on senede 
bitirilebilmiıtir. Bu ıed 300 
kilometre kadardır. Bunu da 
yine Tilrklerdea tuttukları 
aylıklı aıkulerle muhafaza 
ederlerdi. 

Bunlara tutuk yani para 
ile tatulmuı aıker derlerdi. 
Sed bekçilerine gelince on
yut denir. 

Çin ıeddini yapan büyük 
imparator Huneangtidir. 

- D w11 ruı • r -

VE BU ADANIN ASKER-
LiK VE AIR BAKl-

1 MINOAN HEMMIYETI 
I _ Dünkü nu hadan devam -

ADA DAGLIK BiR 
YERDiR 

Girid, K ndiye ve La~it 
gibi büyilk ovaları ihtiva 

etınekle beraber, yilkıek dağ 
farı da ekıi değildir. 

Giridin en yüksek dağla
rından biri idi namı diğer 
Psiloridir. Yoz kış tepeleri 
k rlar ile nıe s ur olan ve 
sahilden epeyce içeride .lliin 
olan bu değ, dayı, biri 
ş rki diğeri -;arbi olmak 
üzere iki kısma yıru . Bu 
dağın g rbİr:ld • Asprovuna 
ve şarkında 2,469 metre 
irtifaında Laşit dağları mev· 
cultur. 

Bu daği r adanın bütün 
boyunca der m ni lar teşkil 
etmekte ve dağlardan ineu 
dereler ve sular, yeralbnda 
kaybolmaktadır. M@amafib 
adanın her tarafında tatlı su 
çok meb:ruldür. Giridde mü
him hiç bir ırmak yoktur. 
Kışm akan dereler, ycz 
mevsiminde kurumaktadır. 

Giridin nüfusunu Rumlar 
teşkil eder. Bütün odada 
mevcud Yabudile, bir ~ aç 
yüzü geçmez. Türkiye ile 
Yunanisten &r11sındaki ahali 
mübedelesinden sonra ekse

lllllllllllUllllDllUllllnıtımıunnnıınnmunınıHnu?uıwm riıi Kendiye ve Hanya vili-

J Oprak mahsulleri Ofisi ~~~::~0d:ubt:'1~ ~erıe!~:~: 
kanunund t d·ıat bulun 40.000 Türk Ana-1 a 1 doluya hicret etmiştir. Bugün ------
Toprak mahıulleri ofisi 

kanununun bazı maddeleri

nin tadili ve bazı maddele

rine fıkralar ilivesi hakkın· 
daki kanun liyibaııını bük u · 
met Büyük Millet Meclisine 
takdim etmiştir. 

Ham afyon ticaretinin 
memleket içinde serbest ol-
masanın ameli bir f yda ı 

görülmemiş olduğundan bu. 
ofisin doğrudan doğruya 

müatahıilin malını al bifecek 
teıkılitı mevcut bulunduğun
dan kanunda tadilit yapıl· 

masıaa zaruret basıl olmuş 

ve ham af yonlaua tamamen 
ofiı tarafından mübayz sını 
mecburi kılan fıkralar ilave 
olunmuıtur. 

Afyon kaçakçıların işti
rak eden memurlarla b:..m 
afyonu memleket haricine 
çıkaranlar bakkındaıd ceza
lar mezkur kanun!a teşdit 
olunmaktadır. 

Giridde Türk nüfu u kalma
mıştır. 

GIRID MEDENiYETi 
Girid adası, zengin bir 

medeniyete maliktir. Ege 
ha vz:asınduki medeniyetlerin 
en eski i olan Minos mede· 
niyetinin merkezidir. Bun
dan 4-5 bin sene evvel, 
Anadolu kıyılarıod~n Giride 
g çmiş olırn Türk kavimleri, 
orad yükııek bir mP.d ~ iyet 

. kurmuş} r ve Ege havzası 

medeniyetin pi~vası olmuş· 
Jardrr. 

Minos medeniyetinin mer 
kezi Knosos şehri idi. Ken· 
di)·eden a rab ile 40 dakika 
uzakta bulunen Knosos şehri, 
bundan 40 sene evvel logi· 
liz asarı tikacıl rı t r fından 
t mamen meyd n çık ıd -

mıştır. Knosos şehrinden 
çık rıl&n ıymetli eski eser· 
1 rle Knndiye şehrinde çok 
zengiu bir müze kurulmuştu. 
Mino& devri medeniyetinin 
hakiki e.ıerlc. i, bu ınüzede 
mevcuttur. 

Sult n lbrahim Venedik· 

Sat 
• 

çeşm sıne su 
Hükümet konağı önünde

ki saat kulesinin çeşmeleri

ne ıu verilmesini Belediye 
reisliği alikadarlara emret
miştir. 

Babrib ba parkındaki ha· 
vuza da yakmda ıo verile· 
c ktir, 

Lokan alarda 
Ekmek narhtan ı azla 

sa tılmıuacaktır 
Baıı lokanta, birahane 

gibi yerlerde müşterilere 

gayet ufak parçırılar halinde 
ekmek satıldığı bunlar için 
yüz par istenilerek ekme-

ğin kilosu 15 • 20 kuruşa 
çıkarıldığı belediyeye şiki

y t edilmiştir. Böyle hare et 

eden müssese sahipleri teı
bit edilerek adiiyeye verile
ceklerdir. 

lilerin Malta şövalyelerine 
yardım ettikleri b•baneıile, 
Giride 100,000 kiıilik bir 
ordu sevketmiş ve 45 gün 
muhasaradan sonra Hanya 
şchrioi ele geçirmiştir. 

H nyayı, ele geçirea Os
manlı orduları K ndiye şehri 
üzerine yürümüşler ve bu 

1 mühim kaleyi muh sara et·· 
mişlerdir. Kandiyenin muh -
sarası 27 Eylül 1669 sene· 

sine kadar tam yirmi iki ıene 
ıürmüş ve Venedikliler çok 
çetin ve L anlı bir mücade
leden sonra Oım nlı ordu-
1 rına teslim olmağ mecbur 
kalmışlardır. 

Bubun üzerine Venedilc:li-
ler Girid dasını Oımenlı 
devletine terketmişler ve yal
nız Giridia ceuublında kiio 
olan Spioa Longa, Grabuıe 

ve adanın şimali g rbisiode 
kaiu olao Sud körfıziai bir 
müddet daha mohaf ı ey
lemişlerdir, Spin~ Long ile 
Gıabuse 1692 de ve Soda 
körfezi d e 1715 tarihinde 
Q5m nlıların eline geçmiştir. 

Ad , mütev li isyan ve 
kıyamlara rağmen 1817 ta· 
ribine kadar Osmanlı baki· 
miyeti altına k lmıı ve 
1817 t ribinde Kandiya şeb · 
rinde mevcut olen küçük 
IPgiliz gıır izoz:uı.un katle
dilmesi bahane edilerek 
Giride lafzi Osm nh baki
miyet i altında muhtariyet 

i ELHAMRA Sin m sı da 
ı Yarının m tinclericden itibaren iki nefı filim 

f 1- DAGLA iL KIZI "fr nsızca" 
ı Yaratanlar : Şirley Temple-RaDdolf Skot 

f 2- SAHTE YIL iZ "hıimzce " 

ı verilmiş ve Yuo n kralının 
ı ikinci oğlu şlan prens Jorj, 
ı hami devletle r uavanını 
: ala logiltere, Fı -- Rus· 
ı ya ve ltalyaoın hima1esiade J Gid yfiksek komiserliğine 
• tayin edilmiştir. Girid · muh· • 2 tariydi 1911 Balkan h rbioe ı Yaratanlar: Nevyork radyoıunun meşhur Arite Shav Cezı 

ı 3-Ayrıca Münir Nurettin tarafıl'ıd n A llı Yem ni 
ı 4-ve Deniz Kızı Eftalyanıa Aydın Ze> beği 

i Seanslar: Şirley 4-7.30 da S. Yıldız 2-5.30 9 d 
Cumartui ve Pazar gDnleri 11 v 13.30 da b ılar 

ı kad r devam etmiş ve Bal· 
ı kan harbinden onra ad 
: Yunaniıtana resm o ve ka· 
ı tiyttu iltibık editmiıtir. 

Okul ardan 
t rd · cez sı 

ÇARELı 
Yangın ıi~ 
karıı na U! Maarif vek letinia ıoo bir 

kararına göre. Lise, Orta 
okullar ve meslek okulla
rında disiplin koruları tara
fından verilecek mecburi 
tasdikname kararları mu· 
hakka surette maarif ve
kiletioin tasdikine arzedi
lecekti. Bu gibi kararlara 
talebeuio aile il!io umumi 
vaziyeti, ana ve babası olup 
olm dığı, geçimi, aileıinia 
çocukla olikası ve diğer 
kayde değer kususiyetleri, 
tard zamanına kadar cez 
alıp alm dığı 1 ç11lışkanhk 

ve sağlık durumları da ek· 
lenecektir. 

-2-

laç uanaın çıl 
Yangın çıkarıo•~"" 

dile Avrupada oı~1,... 
tirilmektc olan ~ 
az ağırlıkta olaı••;.ı 
lerc bunlardan Y lı i 
bir ıef erde taşııo• 

--o---
iner tında 

otobüs 
lnciraltı turistik yolunun 

katranlanması işi biter bitmez 
belediyece otobüs seferleri 
lnciralhna kadar uzatılacak-
tır. 

- --
SPOR HABERLERi 

AJtay ve Be~ikta, talıım· 
ları 6alip geldiler 

Milli küme maçlarına dün 
Alsancak ıtodyomunda de
vam edHmiıtir. ilk maç 
lımir şampiyonu Altayla 
Istaabul dördüııcüsü lttaa
bulspor arasında yapıldı. 
Altny 5 O galip geldi. • 

Bundan sonra Beşiktaş 
ile Altınordu takımluı kar
şılaşmış neticede 5.3 Bctik
teş Altınorduyu yenmiştir. 

lstanbuf, ( . 11 ) - Dün 
Fener stadında 6000 kad•r 
seyirci öoüode Milli küme 
maçlorıne dcvlim edilmiştir. 

Yapılan birinci maçta Ga· 
latasaray Demirsporu bire 
karşı üç sayı ile yenmiştir. 

ikinci maç Fener Gençler 
birliği takımları ar•sıoda 
yapılmış ve Fenerliler Genç· 
ler birliğini ihiye karıı dört 
sayı ile mağlüp etmiştir 

Cumarte i .,;~nü fotanbulda 1 
yapılan milli küme maçla· 
rınds, Fener Dcmirsporu 
1 - 3 mağlup etmiş, Gala
ta!ar2y da Gençler birliğine 
O - 1 ile galip gelmiştir. 

Diş Tabibi 
Muzaffer HüsnU Levent 

nı veriyor. . .cıt 
b. 1 6"' 

Böylece her 11 -' 

yangın bombası tıfl~ 
şıyan otuz tayy•'~ııi 
re hücumda oo 1 

Ş d' b• ı.ll atacaktır. im ı f v 
larıu tedbir a11D8 '°1 

- y• birde çıkaracagı ~ 

vasati olarak be5•~1,, 
Bombaları yap•~ 

ların yüzde ıekı0 

dü,mekten yey• 
1 yapmış olmaları11d• bl'I 

patlamıyacağıaı k• ' 
ld bO 

yorlar; ıa ba e 6(10 
bın bombadan 9 ı01 
nin yangın çık•' it' 
hesap edersek ge;., 
bomba kalır. tfer 
bir şehirde s~k~lıbof 
bahre arsa gıbı 

T t • • 

çoktur ve evler•0• t 
ların fabrikalarıll il' , kı••.., 
yerle bu boş d• 
sıoda her şehirle 
nisbet bulunur. 

•• lstau bul, Par• '.11 
gibi eski ıehirle'~. fi 

01'•" kııımlarında. ~ od•' 
danların darhg• ·ııef 
bu nisbette tebh Y'~ 
leştirecek ka~~'detf 
veya beşte bırı 

dir. ,1ııt'' 
Buna karşı A ~ 

Yo Berlia gibi '/~.~ 
, t ..... ~ 

lerde bu nisbe e 
b. det 

rı otuzda ır i 
l
. yao 

dar yükse ır. oO 
Londrada 24 119 ~· -
bine yakın y•"~ ıı-' 
5101 kabul etrıı:,r•'' 
diği halde A0 k•'' 
80 ya~ gın çı ,dı 

d 
.. ,., • 

söylemek og . ı/ 
tedir. 

0 
ilı1_ ..ıt 

Avrupalıları 1~ıır" 1 

rak yapmakt• JI~ 'i6"' 
gıo bombalar• .,.,ı . .. ,; .,, 
cak yaaflD ıao•"' 
böyle bes•P 11 
Amerikalılar .~:ıo~~"" 
yirmi, otuz k• bllolr..ı 
lu yaparak, o:t'lı 
yangın çık•' 8ı$' 
y•pmak herıı ..,,r 
kabiliyeti ver 

Hasta} rını müst kil olar k 
Birinci Beyler sokağında (10) tadırlar. 11.ı 
No. de her gün kabul eder. -~ Ô 

B 1 M A..,er· "' tBıng Grosby - Joan loodcl ve ısa 1,of -~İ 
:Kızları t rafı11 dan fevkalade birtarzda yaratı 51'" 

f 1- Küçük Me ek "fr•11•••'' ~ 
i 2 - {atil Benim! •fr•0·~~-~,ıı' 
ı M tineler: K. B.enim 3 30-6-8.45 de il'~ ~ 
~7,10 9,4Scuoıuteıı gUaü 2 pazor gDnill ,,. 

i Tayyare SinemasıJJ 
...-
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Ca~uslar ! Tatil 
t · e e !Tapu e ad st oteşki-i 

gapabil cek er · atınd t gin v nakiller -

9EY
. LüL 
Baha

rat 
\. deposu 
~ tı 
l)'.t b,ll,, 
~ t, \c\I •t, Tuva· 
, '~tı, ~·~ •e mobil

~ ~•r 't •· 'ç~ .. pı • Kara 
' "'İli~ 'Rı, FILIT 
t~ t fi•tl ve 

tt,d eır normal 
ır. 

---u--
Maarif müdürler encümeni 

ort tedrisat öğretmenlerinin 
tatili iatedikleri yerde ceçire 
bilecekleri hkkında yeni bir 
karar vermiştir. Bu k-.rare, 
tatilden istifade edecek öğ· 
retmenler 15 temmuzda va
ıifeleri başında buluoacakl r
dır. 

* • • 
Maarif vekilliği orta ted-

risat öğretmenlerinin ızan 
vaziyetleri t:tr frnda alak -
darlara yeni bir emir göa
dermiştir. 

Bu emre göre, orta okul 
öğretmenleri bugünden iti
baren 15 temmuza kadar 
bulunduklua viliyellerdco 
ayrılarak başka vilayetlere 
gide bileceklerdir. 

Y alnu~ id re işite meşgul 
olan direktör ve muavinler 
bu müseadedca istifade ede· 
miyecekler, vazif elc:;rİ b şuı
da bulunacaklardı:. 

Öğrendiğimize göre ilko
kul erkek öğretmenleri de 
bu kayıttan istifade edecek
lerdir. 

Fuar pulla ı 
Posta telgraf ve telefon 

umum müdürlügü tar fınd D 

1941 b:mir enternasyonal 
fuara pullara bastırılması için 
lizım gelen bazarhkl r t -
m•mlanmıştır. Pull r yakın
da tabettiriJecek ve foard 
satııa çık rılacakbr. 

iL 
İzmir Askerli 

---o--
Münh l bulunan t pu ve 

kadastro umum müdürlüğü 
merkez kadastro müdürlüğü 
Trabzua grubu tapu sicil 
müdürü Talat Ulgerin, lzmir 
grubu t pu sicil müdürlüğü
ne S11nsun grupu topu sicil 
müdiirö Fevzi Öziniu, Sanı· 
11un grubu tapu sicil müdür
lüğüne lzmir grubu tapu si· 
cil müdürü Safittin Menend
oğlunun 70 şer ve Trabzon 
grubu tapu icil müdürlüğü
ne Erzurum grubu tapu icil 

müdürü Yütnnü Op nın ve 
Erzurum grubu tepu sicil 
müdürlüğüne de Edirne kB-
dastrn müdürü Eşref Tüzü 
ueriu 60 şar lir naklen ve 

terfian tayinleri tensip ofun
mustur. 

----o--
Erzurum Sıhhat 

müdürlüğü 
ls1anbul sıhhat ve içtimai 

muavenet müdür Dr. Aziz 

Cudi Suna Erzurum ıibhat 
ve içtim i mu venet müdür-

lüğüne terfian tayin olun
mu~tur. 

-----o--
tı fiyatı 

Dün de bir ltanın fiyatı 
27 lira 20 kuruştu. 

Şuh sin e : 
1-Bilumum yedek sub yl nu 941 h zir D yokl mal rı 

aşağıda yazılı günlerde y pılacaktar. 

2-lzdihama sebebiyet vermemek için gün gün ayrılmış-
tır. Gününe iıRb t eden subayl r bütün skeri vesika 
nüfuı cüzdanlarile birlikte gdmelerİ mecburidir. l 

3-lzmir d bilinde bulunan yedek Subaylar yoklamaları
na bizzat ge!ecekler, aksi takdirde hareket edenlerin yok
lamaları yapılmaz, lzmir haricinde bulunanı r vey gelmi· 

yecek derecede r hatsız olanlar doktordan r por alarak 
taahhütlü mektup ile yokl•malarıaı yaptıracaklardır. 

4-Yoklamaya gelmiycn ye:dek subaylar 1076 num ralı 
kanunun 1 O uocu maddesindeki (50) lira para cezaıına 
çarpılacağına bütün yedek aubaylar yoklamalarını günü gü
nüne y phrmal rı rica olunur. 
2-6-941 Kurm yl r, P. Alb. Y rb. Binbaşı. 
3·6-941 Piy de yüzbaşı binbaşı. 

0

4·6 941 Piyade teğmen 
5·6·941 " " 
6·6·941 Piyade &1teğmen 
7-6·941 ,. " 
9·6·941 Topçu albay, yarbay, binb şı, yüzbaşı, ü teğmen 

10·6·941 Topçu ve ölçme teğmen 
11· 6·941 Topçu ve ölçme ast ğmen 
12-6 941 Bütün süvari yüıbaşduı 
13-6·941 Bütün jandarm ve muhabere subayları 
14·6·941 Bütün n kliye sub yluı, atlı sub ylar 
16 6-941 1 tibkim subayJ rı 
17-6-941 Deoiı, b va ve demiryolu sub yları 
18·6·941 Lev zım sub yları 
19-6·941 Harp san yi: bütün tüf~~çi, m rangoı, makin cı, 

muzika sub yları 
20 6·941 He ap ve nıuauıele m murlıuı 
21·6 941 Blltün tabibler 
23-6-941 " " 
24-6-941 Bllt6n eczacı •e vettlrİnerler 
25 6-941 Biltün başçavuşlar 
26 6-941 " ·" 

--- ... 

t ze uvv t 
Bunun sebebi, zira t tekni· 

siyenlerioin rtmış olm sı ve 
feyizli birer tohum b linde 
köye, köye t rl ya d ğılm -
zııdır. Çiftçi bilginin ve m -
kinaaın neticelerini gözle
riyle gördüğü zaman, on 
d b büyük bir imanl b ğ-
1 nmaktadır. 

Zir tın ve toprağa bağlı 

istihsalin hangi s basını ele 
alırsanız huız, orada genç 
uosurl rın adeta aşk dene
cek kad r kuvveth bır ipti
li ile vazifelerine 11 rıldığını 

ve müstahsil unsurl , refah 
ve bereket arasınd bir mu
vazene tesis ettiklerini gö-
rürsünüz. 
Oımsncıh t öyledir; zey· 

tiacilikte öyledir. H yvancı
lıkt öyledir. Arıl r d ha 
çok b 1 vermektedir, çün
kü çiçekler d ha renkli, da· 
ha kokulu ve daha tazedir. 
Unlar daha özlüdiir, çönkü 
tohum sağlamdır, buğday 
daha dolgundur ve heırmıı-
na toprak karışmamıştır. 

lıte geçen gün yüksek 
ziraat enstitüsünün diplom 
tevzii tpreoinde bulunduğu
muz zam n istikballerini t -
min eden bu gençlerin bi
zim de i ti balimiz oldLığu
nu dÜşün rek derin bir in
şir h <!uyduk. 

Ellerinde beyaz bayr ki r 
gibi d lgalanan diplom tlar 
bize, huni rıa sanki toprağ 
ve istihs le teslim oluşları· 
nın bir if desi gibi geldi. 

Eskiden nezaretlere sadece 
masa başı memuru b zırhy n 

ki u ul xir t mektepleri 
yeriı:ıe, Yüksek zira t en ti· 
tüeü, şimdi doğrud D doğ
ruy , tcırl ya, çiftliğe, istib
s le feyiz ve bereket yetiş
tirmektedir. 

(Sonu 4 üncü 

TORU KöŞESi 
.... ~ 

ıç k garaıarı. 
Y rayı sla yıkamamab 

yaranın olduğu y1..rlere yüı· 
de yirmi tentür diyot şiirme
li; i pirto alevine tutulmu' 
kııkaçl . ve biç el dokun· 
durmıyarak, temiz bezleri 
yaranın üıtü!Je koymalı, bu
nuu ü tüoe temiz pamuk, 
dah üstüne atılmış pamuk 
koy r k s rmalıdır. Kan geli· 
yorsa ( n akm ğa bak.) 10 
santimetre tatanos ıeremu 

yapmalıdır. ağer yara, karın 
ve göğüste ise, hastayı ya
tırmalı, hekimin göıü önünde 
olmadıkç bir yere götürme
melidir. hastanın iıteyeccği 
suyu aekad r y lvaraa, İDat 
etse, ağl sa sızlas vermeme· 
li;hatta bir damla vermeye 
cesaret etmemelidir. 

A teıli silahtan olan 
garalar 

kurşun un girdiği ve çıktı
ğt dcliğ~ 20 de 1 tentür di
yot sürmeli ve el dokundur
mıy rak ispirto alevile temiz-

lenmiş luıkaç ile tululan te
miz bezleri koymalı üzerine 
temizlenmiı pamuk, dah üs-

tüne atılmış pamku koyarak 
rmalıdır. Eğer yar toprağa 

·Sonu var-

Işık 
Izmir Memleket butaneal 

Rontken mütcbas1111 
Rontkeo •e Elelıtrlk teda•lal 
J&pıhr. ikinci 8oyicr Sokak 

'-' N., 't' U~FOl\I. 2S42 .... _ ............. _ ..... i 
! o ktilo Aranıuor ı • 
ı Yazı m kinasında acele ı 
ı yazabileu, el yaıısı oku- ı 
ı naklı bir kız d ktilo ara· ı 
ı nıyor. ı 

istekliler Türk Maarif ı 
~ cemiyeti resmi ilin işleri ı 
ı bürosun mür caat edebi- ı 
: lirler. ı 
: Telefon : 3911 ı ........................... 

İsa lar başmüdür-.. " .. uga en: 
Bir şişe bir nın b yiler t r fınd n halka satış fiatı 20 

kuruştur. (Şişe depozitosu olan 10 kuruş b riç) ofıutulma· 
aı gibi b h uelerle bu fiattan f zlay satıl maz. 

20 kuruşt n f azl y satm k istiyen b yi dreslerini Hat 
do uzdan 17 ye k dzr 2036 ve on y diden soor da 3728 
numar ya t lcfonla bildirilmesi muhterem halkımızdan rica 
olunur. 26 29 1 (1877) 

• Gümrü 
lüiü de • • 

b leri •• 
şmu-

8/5/941 günlilldo sabi c ğı ilan edildiği halde 1atışı te-
hir edilen 160 Jira kıym tindeki elm s t şh pantctifin 
4/6/94i çarş mbll gül.4Ü s at 14 de saul .. c ktır. 1835 

'atlar 
alı 

gü ) 
Kemer ltında Mescrr t oteli k rşısıuda (67) numaralı 

mağaz sında en on nıod y uygun kadın - erkek clbise.lerl 
dikmek ve ı;ııevıimin modern komaşlar s tm k suretıyle 
m t rilerin memnun etmektedir. 

s 
diplo 



General Heyvo 1 

odin beyanatı 
--o•--

Kahire (a.aJ-Yuo nistan-
daki İngiliz askeri beyetloin 
reiıi Hcyvood Giritten av
detinde ıo beyanatta bulun
muıtur: 

Giridi tutabileceğimiıe 
kaniim. Yunaniıtandan çe
kiliş ve Giritte cereyan eden 
muharebeler bir hareketin 
k11ımlarını teşkil etmektedir. 
Artık son ıafbaya girdiği
miz Almanların çıkabildik
leri kuvvetler için takviye 
kıtaatı almak karşılaştıkları 
mütk&lit ve mub rebeleıin 
mahiyeti yüzünden Giridi 
tutabileceğimizi ilmit edi
yorum. 

Dominyonlar ile Britanya 
kıtaatı ve Bahriye silihen
dazları bu gibi göğüs gö· 
jliıe muharebelerde iyi sa· 
••ıırlar •• 

--o--
lspanyalktisad 

Nazırı 
Berlia , (a.a) - D. N. B. 

Madrittea bildiriyor: lktısat 
nazırı bir toplantıda beya· 
natta bulunarak demrştir ki: 
.. Çizdiğimiz ikt11adi prog
ramdan biç bir zaman çev
rilmiyeceğiz.,, ---Londraradgosundaueni 

Türkçe neşrigatı 
Londra (a.a)-logiliz rad

yosu 26 Mayıs Paıarteşi gü
nünden itibaren Türkiye 
ıaati ile 13.30 ile 13.45 ara-
11nda 19 metre üzerinden 
bir dördüncü Türkçe bülte
pi neşretmeğe başlıyacakhr. 

---o--
Şimali 
Atlantikte 

Londra (a.a)-Simali At
lantikte düıman kuvvetleri 
kendilerini takip eden kuv
vetlerimizin elinden kurtul
mak istemişlerdir. Düşmanın 
kaçmasına r.ğmea barbı ka
bul ettirmek için çalışılmak
tadır. 

-----
1625 Endüstri 

Müessesesi 
FAALiYETE GETIRllOI 

Vaşington ( a.a ) - ] 625 
endüstri müeuseıesi faaliyete 
getirilmiştir. Bu müesseselere 
2 milyar sarfedilmiş ve hü
kumet 15 milyarhk sipariş 
vermiıtir. Ordunun mevcudu 
264 binden bir milyon 400 
bine ve d on ıama kuvveti de • 
178 binden 242 bine çıka
rılmııtır. Tayyare inıaatı yüz 
de 400 artmııtar. 
Niıan ayında 1376 tayyare 

yapılmıı •e mevcudun da 
3600 olduju bilinmektedir. 

-
• 1 

liiiriiiiiiiiiiiii~iırn:I211S:lllilliilllf.Jmı:~iimiii1Hi9j~öii--iiiiiiiiiiiiiiiaiimiiiiiiiiiliiiiiiıiiiöiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil• --Baıtarah 3 nc 
,. • "TAN" 

ARTTI- 1 
HA . KINDA lngiltere '' 

cephe al 
Ankara-Fevkalide vaziyet dolayiaiyle 

bazı vergi ve resimlere yapılacak zamlar 
ve ihdası muk rıer bazı yeni vergilere da
ir kanun liyibasınıa ihtiv ettiği esaslann 
bir kısmını evvelce bildirmiştim. Geri k -
lan esaslar ~unlardır : 

Muamele vergisinden layihada imalat 
muamele vergi ile ithalat muamele vergi
sinin bazı m ddelerinin değiştirilme i tek
lif olunmaktt dır: Bu teklife göre yerli ne
bati mahsullerin tesir ve tasfiyesiyle yağ 
istiasal eden sanayi müesseselerinin ver
giden muafiyetine dair olan hüküm değiş, 
tirilmckte v mu fiyet muburrik kuvvet 
kulJanmıyan, işçi sayı ı müessese sahibiyle 
birlikte beşi gecmiyen ve münhasır n zür
raıa z ti ibtiy cı için yağ' imal eden f b
rikalars, tacirlere ve kendi hesaplarına 

im litt bulun u y~ğhanclcre hasredilmek
tedir. 

Bu suretle küçük yağhaneler muafiyette 
bırakalm kta, bundan başko memleket 
içinde şekerden im1ıl edilen maddeler mu• 
amele vergisine tibi ta~u1maktadır. 

Memleket içinde im 1 edilen lastik çiz
me, ŞaaonveKoloşl ra ökçelerden kilobaşına 
15 kuruş istihlih vergisi ahnacaktar. Itriyat 
ve tuvalet maddeleri imal eden müessese
lerin küçük san~ t muafiyetinden istifade 
edemiyeceklcri hakkında da prt jeye bir 
hüküm ilave edilmiştir. 

K hveye kilo başına 25 kuruş, çaya 40 
kuruş, çimentoya ton b şına 225 huruş, 
sun'i ipek ipliğinden hnmakta olan iatih· 
lik veıgisioe yeniden 100 kuruş z. m edi
lektir. 

Poıta ve t lgraf ile bavalenameler dahil 

Klelümum hav lenamclerden lkioer kuruı 
damga resmi ahnacakbr. Halen ikişer ku· 
ruş resmi dairelere ait makbuzlerla posta 
ve telgraf m kbuıları yüzdeSO zamma tabi 
tutulacaktır. 

Bilcfimle ihale kararları resmi beyanna-
meye tabi miikcllefiyetlcrin istisnai mua· 
meleye tabi olan) rıu "Müteahhitler ve ec· 
nebi nakliyat kumpanyaları ve acenteleri 
gayri menkul ohp veya yn ptırıp satmağı 
ittihaz edenler" ve serbest meslek erbabı
nın kazanç ve gilerine evve!ce yüzde 50 ve 
gayri safi irvıt üzerinden vergiye tabi mü
kelleflerin kaz nç vergilerfoe yepılmış yüz
de 25 z ml r bir misli tezyit olunma tadır. 

T kip, t v ssut, i tiş re, proj t nzimi 
gibi istihk klar111 vergileri ne de bir mİ!Iİ 
z m yapdm ktadır. l'uıa kilo başına iki 
kuruş müdaf a vergisi z mmolunmosnıa 
d&ir hüküm tin projeeindeki teklif bütçe 
encümeninde tadile uğramış tuz için kilo 
hafı a ancak bir kuruş ıuüdofa vergisi 
ahnm 11 e zı tesbit olunmuştur. 

Tuzdan temioi düsünülen v ridata mu
k bil ve hu farkı telafi maks dile bütçe 
encümeni işçil re yapılması teklif edilen 
um ni betlerini rtırmağı d ha faydalı 
görmüş, asker sigaralarandan müdafaa ver
gisinin kaldırılm sı için de projeye bir 
hüklim ilave olunmuştur. Veraset ve inti
kal vergiıi niısbetlerine bir misil Zlim icrası 
pro jcde teklif edilmektedir. 

H ztran başında tatbiki mukarrer hu 
vergi z mi rı beynelmilel vaziyetin devamı 
müdddince fevkalade bir müd f a mükel
lefiyeti m biyetini haiz olduğuodao fevka
lade ahvalin zevalini müteakıp kaldırılac1ığı 
1 yıh ya eklenen bir maddede if de edil
mektedir. 

Irak Maliye na
zırı Tahranda 

Yunan Kr lı 
ve hük"meti 

BOM AYDA 
500 Kişi tevkif edildi 

Londra (a.a) - Royterin 
muhabiri bildiriyor : 

Rışit Alinin maliye nazı· 

rı B. Naci mali iş içiu aile
siyle beraber Irana git1niş

tir. lktis t n zırı da Irana 
v rmıştır. 

Kredi ile ipek 
kozası 

Ankar - Doğruduıı doğ
ruya mliet h ilden ipek 

kozası müb y sı iç.in Tic • 
ret vekaleti emrine tabsi 

edilmi olan kredi ile yapı

lac k miibaya ta tavsiye 

edilecek müc ıeselere k rla 

ceticelent.cek mu melelcr 

için yüzde iki nisbetiade 

komisyon verilmesin dair 

koordioa yon k rını neşre
dilmiştir. 

Nafi Ve ili 
Anknr (Hususi) - latan• 

bulda tetkiklerde bulunan 
Nafıa ekili Ali Fuat Ceb • 

dönmllıtür. 

Kahir (11.a) - Resmen bil" 
dirildiğine göre Yuann kralı 

• 
v~ hükumet erkicı, skeri 

baNkitı işk 1 etmemek üze
re Giritten Mısır gelmiştir. 

IRA 
v 

TA SON 
ZY T 

l( bire, (Londr radyosu 
8,15) -- Resmi tebliğ: lr kt 

Falluc şehri civ1rınd ki 
yoll r tamir edilmekt(.:dir. 

Dicle nehri üzerinde ve 
Bur dan 9 ilometrc uıekt 

buluuaa R şit Alinin mevzi· 
lerioe hücum edilmişti . 

H bbaniye mıotakasında mo· 
törlü vasıtalar ve k mplar 

mitralyöz teşine tutulmur 
tur. 

---o-----
Mut!' a P.T.T. 
murakihf.ği 
Muğla P. T. T. müdOrlüğil 

mürakibliğine İstanbul P. T. 
T. muhasebeciliği zimmet 
masası memuru Hclit tayiu 
dilmiotir. 

Bombay ( .e)-Bir günlük 
süküoetteo sonra k rgaşa
lıklar başl4ru1..,tar. Bemaatlar 
rcgındnki gerginlik çok ge· 

nişlemiştir. Bir m ğaz ya ve· 
rilmek istenen te akim 
bır kılmıştır. Şimdiye kadar 
500 kişi tevkif edilmiştir. 

UÖLADA 
Z ZELE 

f asııaıarıa dovamedıgor 

ZekeıiY 

lngiltereuiD f 1 

ıı tatbik edebil• 
birler şunlar ol• 

ı _ Aa>erik• 

ve denizleriad• 
Fransız ıeınileti 
re etmek, 

2 -- Şiınali 
F ranıa araııDdı 
purlarıa ıeyr 

net .nck, . 
3-Suriyeyi ıt 

bDı. Almaatar 1 

gul olduğu içİll 
tin kolaylıkla b 
mümkiindüı. 

VATAN: 

Pek corıtll 
ouun 

Ahmet E111i11

8 
Girit tec• •11' ; 

• o ow• kOlll 
rıo gınştıgt r•i 
nia en cilret ıllı 
bir uzlaşın• 1~11 • 1 
bazırlcmak ıç 

dır· 

~ 
Giriddet• 
mubare 
devaJIJ 


