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it ~I a çıkan gazeteler şimdi yazılocak, yapılacıık biç bir şey kalmamış gibi g rip 
'l't.,:~ hlünakaşa ve mücadele ine giriştiler ; 
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1'lletli ve kudretli kalem sahiplerinin bu en mühim ?e m:ıao:r.malı mcseleyP.., çucuk
'-tı ~:••ırada Yapılan cilenceli bir bilmece müsabakası gibi ort Y at.m 1 rı bnı \111 t nd ı-
8&t&~ec~lla keptırmaktan, hayrete düşürmekten hali kıılmJyor:. . 

~"-" cıbaıı öğrenmiştir ki Türkiye Cumhuriyeti fütüh tçı degıldır, m cer rlalsından 
L... ~,:~ "••lca arayan bir bükümet değildir. 
~,t ea biliyor ki Ttırk milleti, ıulbu sevcıı ve sulhu kaybetmemek için b ştan tırn ğı ı 
. alt 11~lhlanan sulhperver ve ayni zamanda . cengi ver bir millettir. 
li\t 'd7•llet ki rey ve itimadını verdiği Milli Şefinıo. şuurlu bereket etmeği kendileri· ne 

ti,t "'" devlet ricalinin tek bir işar~tioi beklemektedir. 
'' "a1tdl•11ıt11 ın&zakere münakaca içtihat ve neşriyat serh~ıtliğinio erı b ' retli t ~ 'lt r 
... • ,,.. ' y ' 

~~!tal? 11 olan 2azetemiz, bugün, bugünkü ab\'al karşısında "harbe girmeli mi, ğirme-

Lr , .. dr (Rsdyo S.13.30)
log )\tere b şvekili B. Çörçil 
b• ıgün parlamentoda Afm rı
·ıaıua Bismark zırhlısının ba
tınldığuıı bey n etmiştir. 

r Londra (a.a) - Amir lhk 
dairesi Bis rk Alman ge
misinin AUu denizinde şid· 
delle t kibine devam edil-
diğini ve donanma tayyare-

Av stralya 
Başvekilinin 

Nutku 
Sidney, (a a) - lngilter 

ve Kacad seyahatinden de 
nen Avusturalya baıveki 
söylediği bir nutukta bütü 
pıutilerhı birleşerek iş biı 

hği y pmalarını bildirerel 
demiştir ki: 

"Amt rik n milleti Ruı 
vcltc sıkı bir surette bail 
dır. Amerika y rdımlarn 
yakında çoğultacakhr. Ôai 
müzdeki altı ay içinde kem 

dimiri güvenmeliyiz." 

-----lerinrn Afm n gemisine tor
ır pille tam bir i bet kaydet-

tilderiui bildirmektedir. RUZVELTIN 
z Nutkunu bütün dünı 

dinligucektir 1 

-- ~-

V •ıingtoo, ( a.a ) - Raı 
velt nutkunu bu akıaı: 
söyliyecek ve bu outu 

bütün dünyaya yapılacak • 
altı dile çevrilecektir. 

--o--'~tt.İ Qletzuu bıakkında uzun boylu ve yayg rah mün .aşalara girişm3DİC pe de 

'- ıw'k •limeti .. yılmıyacoğı kanaaticd dir. 123 Gemi in~, 
~~ ~.,;~_erince, hayır pek çok deria düşündükten sonra neş•iy t yapro~.k. harekete gıl e de 
(lı~t Dl ielecektir, fikrindeyiz. edi ecek 
b' nıuhare- Habeşis and o 1 d - ;Jıı~!~ (a~e_~ugı!~~i ı•~i:;:gı~ş~ .. < i:ı: ~U !~ e,,. b •• t ·· 

1 
• v 8 2ı; Aı':ısında er f giltere üzerinde pek z h - yon dolar deniz tezgaı.ı •• . u un sır aga - " i' I& r~c va f afiyeti olmuştur. in rın- içinde 6 milyon dolar tahıi 

d llddetile devamedTyo kok ve kadınlar 1 
C• •ayi t yo tıı:._ ____ s_t_k_ab_uı_e_di1_01i_,u_r. __ 

~J ~bl/Cltnediyor Kahire (a.a)-]'i beşistan- Amesterd m (ı )-D. N. evİy mu, Vmİyor 
' At da yağmur şiddetle dev m .B. bildiriyor : ~~·::.-..,..=z:=.-: .... 
•ı •,ilan tauuare. etmektedir. 30-40 bin nra- Hollıand da mcd.>uri iş " • e 
' dA sınd ki it lyan kuvvetleri bılzmetine l8-2S .vaş r ıın-
all\•Lı't u'Oru· lmüıtg" r teslim olnıağ• ve baz.ı rı 's "Q t r y da k çmadtadrrl r. H beşis· 1 d erkek ve k dı"OJ r Uh -

!itt ) ......_ ·~ loııdra radyosu tan düşman kuvvetlerinden ~ cukbr: Banlar al~ı y hiz-
~ t batG, e~ıni tebliğ: Gi- temizlenmek üzeredir. J m.ct görece rdir. 
~ 1'1tett l•ddetile ve kanla -- --t, s t d 
~ 'Y•ıı evam etmekte- IRA TA SO 
~ \a~ı,, 1 ınuvaffaluyet . 

'd'ıtıı, YtpıJmıı ve en ez VAZ(Y T 
'lttiıtir 11 

tayyaresi tahrip 1 
~ Gtl11 • b Kahire (a.a)-lr kd Bıs-

'liava meyd nı 
bombalandı 

\~t' t •rekıtta bir tek rada sükunet devam etmek- \ 
l.:.~taaı1tı',YY•reıi bile kay- tedir. logiliı kuvvetleri bir • 
L'"-1111 • Alnı t çok yeri rde Raşit Ali kuv-
'\ Cir't an •yyare- vetlerini çevirmittir. lngiliz qa ~t/ iizerinde bir 
~t dit, v 11ldald kayıpları tayyareleri muv ff kiy tli 

'1 ı trl keşif uçuşl rı y p r k es-t ' 'ti .. · tr Alman tay-
"' y '"111 c it keri bcd fleri bom b;ordmıaıı 
~ ''d b 'Q •zı ile dolu· etmiştir. lngilizler her t rd-
~· ':'di;eıı ulu1ıan enkazlar ta hakim bulunmakt dsrlar. 
~~ d,y toplanmakta- K ) 
~l Çı'-. Alllıaaıların hafif Yunan ra ı-
~~ıı "' .. d -~~ •t 12'1 bakkınd ki 
~ '\teıı,t ddoğru değildir. nın teşekkürü 
~...'· t • d ,11\ 'ç 111Z en mühim Kahire ( a.a ) - Elenler 
"1._""tdır. hareketi yapma- kralı Yeni Zelanda başkve-
~i, !:il Suda limanına kili Frayzere gönd rdiği 
~ t'~U '»~•ffak olan dnı- şahsi bir mektupt Yeni 
\ 'ttGt trı ıeti p ııkür· Zel ndıı kuvvetleri t rafın· 
~l\ti' b 8ritaı:ıya C<ôDİz dan yapılar:ı hi2ınctten ve 
~ 'dir, •rbe iıbrak 13t- Yunanistand ki Y ni Zel&n-
~ '-'i~t, A.dllllanlardan mü· dalı batkumandan Flaybcr-

t ''hı .. • (\ . 1 . d k b ~· t,
1 

( ıır a tbmııtır. gm a anın ve g ere şa aı-

~1)' •e ~· ) - Giritte nın emniyetini temin huıu-
lt ~iç l\~•ınoda vaıi· ıunda aldıjı tertibattan do-
.,_, 4 il bır deiitildik layı hıtekklir ve takdirlerini 

ltl aahifede) bildirmektedir. 

Bcyrut ( .a) - Ofi jaası 
bildiriyor: Bir logiliz tayy -· 

resi hava meyd nu mitr J. 
yöz ateşine tutmuş V€l bom• 
ba atmıştır. Has r yoktur. 

22 it 
v 

--
an 

li 
N vyork ( ) - ~rj tin 

bükümeti, lim rılud bulu-

nan 50 bin ton b crainde 

22 italyan v puru u~ . atın 

alıomıı ıo kar r venni tir. 

--
japo h e 

Rum ( ) Japo ~ bahri
ye heyeti Floıans y iel" 
miit r. Buradan Venediğe 
ve diğer italy n bahriye 
mer kezlerino gidecektil', 

• 

- lstanbul geıetelcri ne y zıyorlar? 
- Bu g zetel rin bauları "Türkiye harbe girmeli midir 

g'rmE meli midir?., Diye neşriyat y pıyorlar. Bu hal baac 
b :zı geaç kızların ell rine birer dane papattya alaral 
"Seviyor mu, sevmiyor mu?,, diye yapraklarını koparm•laı 
rını aadmyorl Yini bunu bu k&dar bHit baıit va boıcı 
vakit a-eçirten talraııe bir falcılık addediyorlar. 



rt tarihine bir nazar Balkan harbinde ıtalgı ~-~~~\"-\& ~2~· n~~~!!!!!!~~ 
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10 - 57636 kilometre arazi - $ e h • r H a b e r 1 e r i 
ı Omanıarından t tı· tarlar Clmhurigetl Rom•~~.~ı!sı~ı:niai•n· BEŞiNCi BE GA-

R~1•da birTaıarcümbu- sından: MA KERMESi 
J•tl•vardır. Mevcutları üç Balkan st:fcri 57636 kilo· -·---------

1oadur. Tatarlar çok ça- metre murabbaı geniıliğin· Beşinci Borgama kermeıi "- Biliyorsunuz ki dliaya 
lıPıan, çok zeki ve Rusyada de bir arazinin italyanlar valimiz B. Fuad Tuksalın barp içinde çalkaamakta, bir 
ı..ıaaa• Tllrk oraklarıaın en tarafından işgali ile nibaye- Bergama spor saba1ında çok milletler 11hrapla kıv-
mlaenori deailae dojirudur. te ermektedir. söylediği bir nutukla açıl- ranmaktadır. Biz bu .. bval 
Hale kadınları pek beceıik· Bn arui Siklad adaları mııtır. Merasimde bir ç~k karıısında, b•ıta b&yük Milli 
liıllr. Ellerinden ber tGrlü ile Korlu, Aya Maro, Itaka, davetlıler bazır bulunma tur. Şef ismet lnönil olduğu 
•11ıı1 ve nakıı iıleri ııelir. Kelalonya, Zsnte adalan ve Kerme1 komiteıiııio tertip balde, kahraman ordumuzla 

Hemen bemen hepsi de Eıoli, Epir y letlerinf, pek ettiği proııra n mucibince refah ve emniy•t bavaoı 
ııııektep ıı&rmllıtllr. içlerinde P rizren, T et ov, •Gostivar, merasim bil k ü net karııııa. içerisinde, azimle, irade ile 
hıiliz dili bilenleri de var- Kiçevo, Dalmaçya mıntaka- daki spor ıobHında icra yütümekteyiı. Bize bu güıel 
.. ,. Son OD bet aene içinde larını, Dalmaçya adalarını edilmiı, parti teşekkülleri günleri yaıeta12 

Milli Şc?f 
Tatar kızları yeni eserler Lubıaua ey lctini, Ka tua, menıuplarile Kıoık ve Ko lnöaii uğ olsun .. Sağ olsun 

7 

uy ur " mi Jeti.. Yaşasın fOkamakta, bilbasa Iıtabul Sussak, Kabar ve Delnire zak yaylası efeleri, atletler, b • ük T- J 

ıazete •~mecmualarına c .. D mıntakalarını ve nihayet Ka· evcılar ve kal balık bir halk 1 M 
• ar~ an chmetçik .,, 

almaktad1rlar. Ancak biraz radağı ihtiva etmektedir. kitlesi, önde bando olduğu --o--
~~iyet duyııuları zayıf ııibi- Bu mıntakal ıın nüfusu 3 halde ıehir ıokaklarından 

milyon 16,213 kişidir. Jşgal dolaşarak beşi mci kermesin 
edilen toprakların mesabası baıladığını ildn t:lmiştir. 

Tatarlar Rus komünııtlc· 
rt.e çok sadakat göstermek
tedirler. Şimdi içlerinde ve 
,..ı yetiı•• ~eDçler arasın· 
da milliyetçi olanlar çoğal
:maldaclır. Hf'pıi de Müılü · 
••a dinine olan ıadakatla· 

Sicilya, Korsika ve Sardou Öğleden evvel Jımoaz ve 
Y• adalarının mecmuu mesa- Akropol gezil;niş, Esklapyon 
balarına muadildir. z.ıyaret edilerc~ ııfalı sula-

----- rından iç.ilmiıttr. 

ınm ıöatermektedir. 
Miıerler Tatarların en ka· 

billyetli olan 1usımluıdır 
Ayai zamanda hemen, hem~n 
laeP9İ velilerinden es&1lı tel· 
kia aldıklarn,dan Müslüman· 
bir akidHİDe çolr sadıktular 
f•kat mataa111p ve kara ca' 
1111 detildider. 

Biı çok Tatar g~nçleri 
talaıiliai bitirir, bitirmez ha
yata abhrJar ve ticareti pek 
.. Yerler. Yalnız. baılarına 
RaaJaDıa her tuafıuı tara-
faaı dolaıarak para kazan

Sarhoşluk 
Elh , mra sinemaıı 6oüade 

Cako oilu Is ail ve Hayim 
oğlu Jozef •~rbo, oldukları 
h•lde nara attıkları görüle
rek yakalanmıılardır. 

§ Şamil sokağında Hamza 
oi'lu Haydar, Osman oğlu 
Hilmi, Mehmet kızı Gülsum 
ve Muat•fa kızı Hatice bir 
arad• içki içtikleri sı~ada 
aralarında çıkardıkları gü 
riiltü üzerine iıtirabatı umu
miy.eyi selpettilderi ve işe 
vazıyet eden bekçi lr.fabına 
hakaret ettiklerinden yak • 
lananflardır. 

mafa koıarJar. 
Miıerlerin lnzları, kadın-. Esrar 

1ar. ve delilr•nhlan çok ya- Bulundurmak 
kıııkhdırlar. Namuslarına 
.. reflerine çok düıkündür~ K•pılarda Rif t oğlu 
ler, Bir Miıer kız veya ka- Ramaııının üzericde esrar 
•••ıaa yan bakmak kimı~ bulunarak ahnmııtır. 
aiD badclı değildir. Bunlar § Kuşıyaka vapur iskele-
bedeaen de kuvvetli ve sıh- sinde Seyfettiu oğlu Fadıl 
.. th 

ve kiz.kardeşi Zeliha; Hasa· 
İaHalardır. Suleri gü-zel Ye bDandır. na hakaret ve dövmeğe 

G teşebbüs ettikleıindcrı yaka-
eyiniıleri sade ve fakat laamışlardH. 

temizdir. Büyfiklerine karşı • 

Öğleden sonra saat 13 te 
merasim mahalli baştan ba a 
dolrnuı, Kermes b:omiteai 
tarafındırn ziyaretçilerin isti
rahati için meydanda blit11n 
tertibat ahnmıı buluauyordu. 

Sast 13,45 te önde mu· 
zika olduğu halde bir geçit 
yapıuı alay, balkın siirekli 
alkışları arasında mc) d uda 
mevki almıştır. 

Bando tarafıDdan çalınan 
htiklil marıı saygı ile dio· 
leodıkten sonra valimiz bir 
nutuk irat ederek; Bergam • 
nuı beıiaci kermes bayra· 
mmı açmış, ecdadımızın 
aıır111rca evvel kurdu lan bu 
çok fayd lı kerm<'sin ebem· 
miyctini teb rDz ettirmiş, 

her Hne te raı, 0 n milli 
aaaueleria gtlecek yıllardu 
daha müsait fDrtlar altında 
kalplcrimi~in sevinçle, sü
rurla dolu olara yine böyJe 
hep bir arada tesit edilece· 
ğioi söyliyerek nutkunu şöy-
le bitı;-miştir: 

--o---
Nişadır 
Getirildi 

cok itaath davranırlar. Ken- Hırsız ik 
dileriae bir şey ıorulsa ne· Kemer pazar yerinde Ali latanbula mühim bir parti 

ketle cevap verirler Çok oğlu Hüıeyio; Mustafa oğlu oişadır getirilmiştir. Bunla-
maaiatirler. Hasan ve llyuı oğlu Halilin rin fiatleri tesbit ve kir niı· 

Çuvallar ve 
manifatura 
Fıat mürak be komisyonu, 

bugün v.liyette toplaaacalr 
bir ithalatçı t cir tarafında~ 
muvakkat kabul ıuretile 

memleketimize getirilmiı 

olen çuvalların satıı fiatle· 
riyl0 kir hadlerini tesbit 
edecektir. 

Ayni zamanda bazı mani· 
fatura eıyasıuuı da Hbf 

fietlerile kir hadları karar-
1 .. ştarılacaktır. 

--o--
Emir& emde 
Bir orman uanaını 
Menemenin Emirnl m na

biyeıinin lğnedere lıöyl ci-
v:ınnda Bayraktar mevkiin
de devlet ormanında yllnguı 
çıkmış, civar köyler balln
uın .Y rdımiyl .. yıırım ıartta 

sönd6rülmüşt ·,, On dönüm 
arazi içinde 240 çam fidanı 
tom men v 60 çam fıdanı 
da kısmen y nmııtır. 

Zayi 
Pazar askerlik ıubesinden 

almış olduğum terhis teske
rcmi kaybettı . Yenisini 
alıcağımdao eskisi.uin bük· 
mii k•lmadığ,'lı ilirı ederim. 

Pazarın Baı köyünden 
317 Doğumlu 

Osman oğlu Ahmet 
- Den:nı vr 

11 

4 adet yemeıJsini çaldığın- betler de tayiD olunduktan 
ı•-••• dan yakalanmııt sonra piye aya arzı kararlaş-
Di;-T~bibi• 11 

l ıııadır i8ıdı 1'B!"::i~~dırdon lzmir için de Acele satılık av 
Muz ... ar HUenU Levent Yeniden memleketimize hiase ayrılmıştır. Yeoli niıa- ikinci Kordonda Cumhu· 

Halt la 

· d ı · · dır yilksek fı'at ı Jd riyct caddesinde (361) numa-
• • rını mOıt•kiJ olarak nııa ır ge mışbr. Bu niıa· a ma o u· Birıacl Beyler sokağında (10) dırlar da piyasaya çıkarıla- ğundan ıstibs lindea vazııe- ralı 3 katlı bir ev acele 

No. da her g&n lrabnl eder. caktır. çilmiıtir. sotılıklır. Her !cabada' ban-i ELH --o--- yosu ve mutbabı vardır. 

-3- I 
811 halde tayy ...... ......; 

sayıda bomba taıı1•'°" ..J 
sa da, bombaların •I" 
parçalarının kuıarıal 
malarına imkla 
kadar b6yük o 
dolayı patlamamak 
küçülmektedir. Afll _. 
bu bombaların yapa~-
le tehirlerin oıed• 
kullanılacak ıilah~ 
çok körletileceii, 
da ıöad&rmeyi glçl 
ği kanaatindedirl•f• ı1' 
bombalardan çıkacak 
gaua az miktarlarda 
ğr, yangın ı6acltr 
çabıacaklarıa maık.li 
cağı düıunüliirse 1' _1 

hların bu düti•cetl• 
ğu gibi kabul etmek 
Biz, ne kadar ağaıhkl' 
lanılıraa kallanıllıala'~ 
(ID bombalarını• t• 
mıı bir memleketi9: 
yıldıramıyacağıaa ili' 
tayız. Ba iıte t .. -
beLdiyelerle balkı• • 
ederek haıırlaDlll~A 
litlanarak ıöndl,..-.-111.-r.l• 
talan çoialtmaıı --ı.I 
gehr. Şehir itfaie•l.,...
anda çıkacak birlstf 
yangını birdeD si' iti! 
kudretine erıştirııt•k 
birde göaüllli itfıl,. 
vetleri yeti,tirmek ;;.'! 
Bn, aıağı yakarı, lllcl __ ... ~ ... 
taabulda eski 
mevcut olan mah .... 
yeciliğinin yeai 
manın ibtiyaçl~ 
şekilde karulaa•ll it 
Halkı mahalleler 
içinde it görecek 
karmaia zorlıyatl il'. 
buglin eskiıiude• 
ciddi hir tekild• 
göstermektedir. 

y ANGIN soM8~s:.. 
Düuya barbiu•• 

da Almanlar .. gı 

AlVIR~ Sinemasında ı Yan·ı · h ili Evia fiyatı (ssoo) liradır. 
Yarınır nıatınelerıudea itib re iki acfis filim : umumi 8 ar D. 1-3 

İ • DA GLARf ! KIZ( "Fransızca" f ve G;:ıepe K:&~ril parkııı_da :B~~ıi Grosby "'.Joan Bloudell ye Ya t 1 Ş ı fçılar _ıçıod\.: bcledıye :Kız.lan tarafından fevkalide birtarz.da aratıl•• 

2 
S ra an ar: iıley Temple-Ra dolf Skot ı tarafından bı er oıod •rn hail z 1 K•• •• y 

- AHTE YILDIZ .
1
•

2
u... ! ı.,a •ttirilmiııir. · ı - uçuk MeHek 

v;~~:::.~M~o~k Nadyo~uaua methur Atite Sha; c ... i Dr. Fa lcıki. 2 .- Katil Benim! "fraotJ•c• .. 

4 
nır arettın tarafından A lı Yemı~Di ı ':.C' M t 1 K B " -H Deniz Km Eftalyaaın Aydın Zeyb• "j bıah Meıalekeı haoteaeıl • • ın• •r: · tDım 3.30-6-8.45 ' fi 

CaSeaa~ $irley 4-7.30 da S. Yıldız 
2

.
5

.
30

g 
9 
d•ı J Rontken ıaOtebaı1101 17,10 9,4Scam.rteıf ırlııll 2 pnar .,

80
etd• ıll 

n- Roatken •• Ele~trik ted11•l•I ı T • 
... .. ,.... alarl 11 •a 13.30 da ı..,ı.. Y•J'~'{; . 1~1 &•~:,· ~~!l·~ ı ayyare Sinemasın 



(HALkiN SESi) 

~da Uçan1 - ö t an ele 
~r ! k zz pö 

imtihan vazigetıeri 1 

geçen seneue nazaran 
·daha igi l ~ Yaıao: lstanbul (Hususi) Dün 

1 
tnder F. Sertelli akşam üzeri Sirkeci r1htımın-
-3_ da feci bir kaza olmuş ve Maarif vekaleti orta led

risot dairesi bu ıeneki imti· 
ban vaziyetini tesbit etmek 
üzere 197 lise ve orta mek
tepten ınaıf geçenlere, ik
mal kalanların ve ıınıfta ka
lanların listesini istemişti. 

"'•tırı ttljii . llltnıleketimizi 
t ıird~'. ve •ileler içine 

12•rıi 
1 k,d ' t reaç kızla-
~.dt 111 •rınııza varıa-
h\ı ' ••kı temaslar 
. •t p 1 'f -'\l o oayanın 
'lld1 lban kuvvetleri,. 
ttt; b lbukıvemct cde
'~tı111 ~luadıki propa
-~. p 

1 
\tyuyor ve görü

~r,: 011Y•hlırın bir 
fı1ı·' •ardı. Altıncı 

1Yete 

bırisi ağ1r olmak üzere dört 
kişi yaralan '.Dıştır, 

Kaza şudur: 
Yahya kaptanın idaresin

deki motörden Antalya an· 
barana ait olan ve bu)garis
tandan gethilea kezzaplar 
Sirkeci rıbhmından boşalb· 
lırken bunlardan 100 kiloluk 
iki d&macanın bağlı bulun
duğu kancı motörGo kap -

ğına takılmış damacanalar kur
tulmuıtuı. 

Damac .. nahırdan bir tanesi 
aşağına rıbhmda bulunan 
ameleden Mustafanın üzerine 
. diğeri de bir amele grubu
nuo yanu:. a düşmü~tür. 

Yusuf, başında kmlatı da
macanııdan döl<ülen kezzaplar· 
la tamamen ıslanmış elbise-
leri kömür haline gelmiı, 
vücudu da yaamışhr. 

Nuri ve Mehmet adında i
ki amelede kırdan diğer da-
maçanalardan ıuçrayan kez
zaplarla yancıı~lardır, 

Yaraları ağır olan Yusuf 
bayğın bir halde Cerrabpaşa 
baıtanesiae yatı rılmış diğer
lerinin de yaraları sarılmıı-
tır. 

Tahkikata müddeiumumi
lik el koymuş' yarahlar ad
liye doktoru Envar kara.n 
tarafından mu yene edilmiş -
tir. 

iL 

Bu mektepler baıırladık
lan listeleri vekalete gönder
mişlerdir. Y npılan tetkikler 
neticesinde geçen senenin 
hazircn devresine naz r 11 

bu seneki vaziyetin dab iyi 
olduğu a l şılmışbr. 

---o---
Gözt şı fiyatı 

-- --
Düu meriyete giren bir 

kararnameye göre, Jzmir 
incir ve üzüm tar1m sahş 

koop ratıflerı birliği tarafın
dan 10-3-1941 tarihli k rar
nameoin r:neriyete girmesine 

kadar müt1tahsile yapılan göz 
taşı ı hşlarında tatbik edil
miş olan fiyatı rla 10-3·941 

t:ı:ribli kararnamede tesbit 
edilmiş bı.lunan 20 kuruşluk 
fi)'at arasındaki fark alıcılara 
iade olunacakbr. 

İade .oluoac k zami 30,000 
lir yı t: şmıyen fiyat farkları 

Ziraat bao ltaaında müteşek
kil fonlard ıı ödenecektir. 

• 

İzmir Askerlik Şubesinden: 
1-Bilumuın yedek subaylarıo 941 haziran yoklamaları 

aşağıda yazıh günlerde yapıh:a cnkbr. 

2-bdibıma sebebiyet vermemek için sılin gün ayralmış-
br. Gününe isabet eden subi:ylar bütün askeri vesika 
nüfuı cüzdanlarile birlikte gelmeleri mecburidir. 

3-Izmir dahilinde bulunan yedek Subayl r yoklamaları
na bi.zzat ge!ecekler, aksi takdirde hareket edenlerin yo~· 
lamaları yapılmaz, lımir haric inde buluaaol r veya gelmı· 

yccek derecede ra~ataız oh!ul.ır doktorClan rapor alarak 
taahhütlü mektup ile yoklam lar1nı yaphracaklardar. 

4-Yoklamaya gelmiyen yedek subaylar 1076 numarah 
kanunun 10 uncu maddesindeki (50) lira para cezaıına 
çarpılacağına bütün yedek subaylar yoklamalar1aı günü gü
nüne yaptırmaları rica olunur. 
2·6·941 Kurmaylar, P. Alb. Yarb. Binbaı•· 
3·6·941 Piyade yüzbaşı biobnıı. 
4-6 941 Piyade teğmen 

5·6·941 " " 
6-6-941 Piyade asteğmen 
7-6 941 ,, " 
9·6 941 Topçu albay, y&rb y, binbaıı , yüzbaşı, Ü teğmen 

10-6-941 Topçu ve ölçme t ğmeıı 
11-6 941 Topçu ve ölçme ast<~ğıqen 
12-6 941 Bütün süvari yüzbaşdarı 
13·6·941 Bütün jandarma ve muhabere subayları 
14·6·941 Bütün nakliye subaylan, oth ıubaylr.ır 
16 6·941 J.tihkim subayluı 
17·6·941 Deniz, bava ve dem"ryolu ıubaylar1 
18·6-941 Levazım ıuhayları 
19-6-941 Harp sanayii bütün tüfekçi, marangoz, mak.inıcı, 

muzika ıubaylan 
20· 6 ·941 Hesap ve muamele ı.ncmurlan 
21- 6 941 Bfttün tabiblcr 

23 6-941 " " 
24·6·94 l BDH\n eczae1 •e "•tnriner ler 
25 6-941 Bntlin başçavuşlar 

26 6·941 " " 

onserva u 
ve eseri r · 

r 

Bu se.hrlnrı yaz rken mak
sadımız, bir garp ve şark 

musikisi müaak şası çmak 
değildir; garp musikisini anla- l 
mak d değildir; belki bun· 
dan daha ileri bir şey üze
rinde durmak a rzusua d . yız. 
O da bnsir ve motifleri 
mahdut bir musikiden çok 
kısa bir zam nd n mürek
kep musikiyi en genç isti
datlann tatbik etmek bu
S\lsunda gösterdikleri büyük 
maharet ve kolaylıktır. işte 
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D TORUN KöŞESi 
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Ateşli silahtan olan 
garalar 

değmiş iıc: pansımanla bera· 
her 10 santigram t 11 tanos se
romu şır1nga etmelidir. Kur
şun göğüs ve kerna girmit 
ise hast yı yatırmalıve biç
bir yere kaldırmDmah ve 
hash~ nekadar zorlasa bir 
damla bile ıu vermemelidir. 

Otomobil kazaları. 
Görülen şeyler ne ise on

lara b kıllr. M abıus bir şey 
yokfur. 

Taggare kazaları .• 
Ne görülürse onlara iliç ya
pılır; aynca btr şey :yoktur. 

geçen gün kowervatuvar 
talebesinin hu.ırJadığı üç 
perdelik opeı anı o provala
rında hazır bulunduğumuz 

! Yakıcı şoglerıe ganık • 
Hemen bol su ile yıkama : . 

zaman. güzel ıaaatiar1n her 
k11mıada istikbalin bize ne-
ler sakladığını keşfetmekten 
mütevellit bir heyecan duy
duk. 

Bunun yalnız güzel aan1.at
lara olan al!ikamırıdaı.u ve 
sevgimizden geldiğini san
mak hata olur. Bu se.ıygimi.
zi, bu i tidatl rımızı teknik 
bilgi adete tavlamış ,,e çe
likleştirmiştir. Bunu ltonser
vatuvara medyunuz. Orada
ki kıymetli profesörlı uin,gü • 
zide elemanların, sıaa tkir 
gençlerimiz üzerinde yorul
madan, usanmadan gece 
gündüz uğraşmalarna ve 
bam maddeleri bir kuyum
cu sabriyle ve itinasiyle iş

lemeluine medy nur.. Yani 
bunu, kendi ç hşm , b şar
ma ve yaratma kabiliyetimi-
ze medyunuz. 

KonS)erv tuvar önce bize 
bir tiyatro verdi . Sonra bir: 
oper .nı ıı bir t e k perdesh &İ 
oyoad.ı . Musiki sahasında da 
t lebder, solol rla senfomik 
or esh'alar refak tinde 'Çal
dılar. 

Şimdi bir op ranin üç 
perdesini birden: haz1,rlamış· 
lardır. Türk tiyıdro~u . Türk 
musikisi Cebeciıaeki müte· 
vazi abneıdcn tioğmuş ve 
Türk b lkmın gib,.:l a nal
lara olan e.şkının güneşinde 
çabucak neşvüoe m;HıDI bul· 
muştur. 

Dünkü yavru lmgün aalon
lardan taşan ka.' balıkl rın 
dakikalaırla alkış! dığı sanat
kardır. Abn teri. :bilgi, kafa, 
bassHİy t el ele. verip biri 
diğerini ye tiştir:miştir. Kon· 
servatuv r h&Jkı tiy troy , 
operaya ısınd1rmış, b Jk 
onun ilerleyiş yolundaki 
hamlesine hız vermiştir. 
-Deoamı 4 üncü •alıifede-

h, ue kadar çabuk ıu Yf 1 ti· 
şirse okadar 'iji olur, T1 ~mlı 
su bulunmaysa kirli r JUlarla 
yikemaktan korkmr ~alıdır. 
burada yapıbıcak r ;ey yakıcı 
eyleri dokuı.duğr, yerden bir 

ayak evvel kalcl Jlrmakbr, be 
da bol ıu ser pmek ve yın
makle oluır. Hiç su blilUn
mazsa sidik bile kliUanılir. 

Yakıcı ci ıimlerin -.hık yak
mıyacağıor ~ emin ' olduktan 
sonra haı /;.ayı oymah, kay
namış s '°' abunla güzelce 
yıkam' ıh v evvelkiler gibi 
bir • ıanmman yapmahdır. 
Patır Amoudııu evvel kireç mel
be., , - ürmelidir, 

ATEŞ YANIKLARI. 

He1 tarafı tutuşmuşsa alev
J ıeri söndürmelidir. Bunun 
için yanan adamı manto, ha-

l lı, perde~gibi keylege sarma~ 
lı ve enra elbisesini soyup 
y tağ y tırmah, yanıklara 

saf gliserin, kireç melbemi 
ve yara varsa yapma serom
la yıkayıp evvelce yazdığı· 
mız gibi pansıman yapmalı
dır. 

SANCILAR 
Bunu herkes kana ıancı· 

l&nı zaııneder ve biz de böy-
le kabul edeceğiz. Kanada 
ağrı olanları bir hekime gia· 
termedikçe sürgün iliçı ver• 
memelidir, Hastayı arka Ilı• 
tü yabrmah, karnına buz ya• 
hut geniş ve çok sıcak lipa
lar koymah, biraz çay içir· 

meU; ve basaya tekmil ye
mekler pebriı ettirmeli yal
nız kaynamış sulu ıeyer i· 
çirmelidir. Hastada aancı 

kusmakla karışırsa ıulu ıey· 
ler vermemeli ve hemen bir 
hekime bı1ktarmahd11,' 

·Sonu var-

sa •atlar 
ekt bind n diulomalı 

Avrupa s 

( iz m S.a güder) 
Kemeraltmda M serr t oteli k rşısında (67) numarala 

mağazasında en ıon modaya uygun kadın - erkek elbi1elerl 
dikmek ve mcv11i'llio modern komaılar satmak ıuretiyl• 
nıfJ tf'Tilerin mcr..ınnn etmektıecUr. 



• 

Almaalar Girid 1ı.dıasını 
bir basla o şeklinde deı b l 
iıgaledeceklerini anmış} r
lıudır. Fak t vaziyet aksi 
çıkınca ve h rekit t de
vam ettikçe tebiiğ neşrine 

• mecbur kalmışi rdır. 
Almaclerıa bildiıdikleri 

•ıağı yukuı İngiliz teblığ
lerine uymakt•dır; Almanlar 
adanın garp kı mına bakim 
olduklarını bildiriyorlar, iıı· 
gilizlcr de Almanlann Male· 
moyu elde ettiklerini söyle
diklerine göre r d bir 
mutabakat var. 

lagilizlerio d nın şark 
kıımını muhafaza ettikleri· 
maJümdur. Almanı r bava· 
lara hakim bnlunmaktadır
Jar, fakat bu hakimiyet a
daıan tamamen elde edil· 
mesi için kafi değildir. De
nizlerden de akır kuvvet ve 
malzeme nakliyatının temini 
lizımdır. 

. AMERiKA-ALMANYA 
HARSINA DOGRU 
Böyle bir hareketin Ame· 

rikayı Almaoy ile har be 
ıüriikliyeceii tabiidir. Al· 
manya. ablok ıartıarına 
uygun vaziyeti olmıyan her 
vapuru batıracağını ilin t· 
miı ve Alman deniz kuv
vetleri baıkumandanı amiral 
Rider de bu göı üşü Ame
rikan gaıttccılerine izah 
etmiı ve Almallyanın bunu 
bir harp vesileıi addedece· 
iini bildirmiştir. 

Amiral Rider, Domei Ja· 
pon a janııoa beyaruıtta bu
lunurken de : "logiliz do
nonması lt:hine Almanyay 
karşı Amerika hükumetinin 
devriye gezdirmesi Alman· 
yaca cevapsız bırakılmaya· 

caktır.,, demiştir. Demek 
oluyor ki Alm nya Amerika 
miinasebetleri gittikçe ger· 
iin bir bal alm kt dır. ----· .. ---
Belediye 
Reisimiz. 

Belediye reisi doktor Beh· 
·çet Uz, bugün şehrin muh
~eJif yerlerindeki b lediye 
inıaahnı teftiş etmiştir. 

KONGREY 
DAV·T 

BASIN BIRLIGI IZMIR 
MINT AKASIADAN : 

Türk Basıu birliği kanu
nunun dokuncu m ddesinin 
işareti dahilinde marıtakamız 
kongresinin 1 haziran günü 
ıaat 1 S te lzmir Halkevi 
salonunda inik dı k r rl ş· 
tarılmııtar. Mınt k d hilio
deki gazete ve mecmu 1 r· 
da çalışıp ta birlığe d bil 
olmoı arkadaşların ve bir
liiimizin tabii az larıaın 
koıırede hazır bulunm ları: 
nı rica ederim. 

• 
• - . 
i v ıııl' : g ,~ 

Eiii~imi2~~~~~Eii~mrim~Rimiimim;E~~~"E~m~11111111m1E!!:illmmrı~ ı ·Un de asker ıi 
ı ası olm•Y'"o 
ı şamba gilrt ~ 

~ s d 
Davrige hareketleri 

devam edigor 
Kahire (a,P. ) - Orta ŞDrk 

orduları k r~ rgahının tebli
ği : 

Libyada, Tobrukta kayde
dil cek mübun bir şey yok
tur. 

S 11um mn tak sanda şid· 
detli d evriye b rcketJeıi de
v m etm ktedir . Bu mınta
k dn topçun. uz faaliyette 
bulunmuştur. 

H beşi tanda Dudduad 
alın D esirler bir kaç bin 
kişiye varmı tar. Ar larında 
iki de ge eral vardır. Bo 
mıııt ka mubnıebeleri neti
cesinde döıt ltalyzn tümeni 
orbıd n k 1 mış buluou.ak
tadır. 

--C!!llD-

B. Çörçilin 
Bir mesaj 
Loodra (a.a) - Başvekil 

8. Çötçil ilK asker toplama 
müo11scbetiyle Ternöve gön· 
derdiği bir meıojd : 

"Zulme g lebe ç lmak ve 
m deniyetimizi tehdit eden 

tehlikeyi iz le etmek işi he
pimizin azami gayretini ic1ıp 

ettirmektedir. M dem ki böyle 
bir zihni~tlc hareket edi· 

yoruz, k z Dm ğa bütün mev· 
cudiyetimizlc azmetmiş bu-

lunduğumuz ha kın ve hür· 
riyetin cib i z ferini mub k· 

k k gerçekleştireceğiz " de
miştir. 

• 
emır-

ol a ı matbası 
Devlet demiryollara mat

bnasıonı Alsancakt Aydın 
demiryolu g r ın nakledile
ceği ve m tba m 27 Ma· 
yıat faaliyete geçeceği 

haber lınmışbr. Bu arada 
lzmir ve İst nbulun ve t 0111-

mış eski denizcilerinden 

Hikmet Melih ile iskirimci 
Nuri de lzmire gelecek
lerdir. 

Zayi 
lzmir kerlik ~ubeıindcn 

almış olduğum askeri tcrbiı 
tezkeremi z yi ettim. Yeni· 

ııını lacağımd o eski inin 
hükmü kaim dığı ilan olu· 
nur. 

S ndıklı Af m ıgit köyü 
b l ıud n Eşrefp şa 1 nci 
Süleymuniye mahlilllesi 
Şükrü efendi .. k k 2 
no. da Hüseyin oğlu 316 
doğumlu Mehmet C nkay 

Aokora (a.&) - Büyük Millet Meclisi düa Abdülhalik : edllecelll6 b 
RendaDtD başkanlığı altında top! amış ve 1941 m li yılı : IZMIR YERLi /. " 
bütçe müz keratm b şlanmışhr. ı ŞUBESiNDEN :jlİ,ı 

Maliye vekili Fuad Ağrahnın bütç ain heyeti uwumiyesi : 1-lzmir yeri 
hakkındaki izahatına müte kip söz lan b tipler muhtelif : 332 dahil sıoıfı t 
mevzul r üzerinde no t i oaz rlarını izah eamişler ve b zı • nakledilmiş, f•~'ıfl 
teme nnile rde buluumuşl rdır. ı skerlik etıxıit 0 

Hatipleri takiben başvekil Refik Saydam kürısiye gelerek ! ı ~esikası oloıı.Y'~ti' .,.~ 
ileriye sürdükleri busu tt n vekaleti ri nlikadar eden mes· 1 

: gayri müsli[IJ b519'1 Q 
el lcre liluıdar vekaletlerin ayrı yrı c vap vereceklerini ? kellefferin 28/ ~,ı' C 
kaydetmiş ve umumi t emennilere cev p vermiştir. ı ş mbıı günü •• 

Bu iz hatten sonr bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde ı kedilmek üıere ~~ 
müzakere kafi görülerek m ddelere geçilmiş ve muvazenei ı lzmır yerli asker" 
umumiye kacununun, 1941 yı lı içic vekaletl<"r ve muhtelif ı sine namına jstd ~ 
d irel r m srnflanD k rşılık olor k 309,734 737 lira tabsi- ı sin. ister gelıJJelll'i 
sıııt verilmesine dair biriııci madde i kabul edilmiş ve büt· ı ca t şarttır. G~.~ 
ç~lerin müzekeresine geçilmiştir. : iki misli ske' 

1 

ilk olar k Büyük Millet Meclisi bütçesi t11svip edilmiı ve ı ilin oluourb.. ııse 
bunu takiben div. nı muh ebat. başvekiilet. şiir yidevlet ı 2-Ecoc 1

• , 

ve matbu t umum müdürlüğü bütçeleri tasvip olunmuştur. ; skerlik etınıŞ'ıe' 
- --- 111111111111 ı bipleri ve • 5 

y 
A •e 

LA IHAS 
• olup küayesı0 · i ettiğine dair d' 

Aok r Yeni va:rgi liyih sı e asların göre tiy tro, : verdirmıyealet ,~ d 
1 v G 

sinema ve konser bilet bedelleri üzerinden d mga. t yy re. ı l rı ile birlikte ,'J ~ 
belediye resimlerile darfllicize hissesi mu ahili olarak ah- : de şubeye ıniit• 
nan yüzde on reısme, müoh sıran devlete ait olmak üzere : ceklerdir. ., 
bir misli z m yapılacektır. .. ............ 1 Yine bu liiyihay nazar D mektup! rla k rt postal ücret· G rB 
ıerine, kıymetsiz, ticaret örneklerine ait irsnl bedellerine ene ~ 
ve adli tebligat masrafların bir kuruş müdafaa veıgisi zam VeygaJJ 
olun c& tır. f-Rabat (a.a),..... 

1 

z- z dev medıyo 
Muğln ( a)-Dün öğleden bogüo saat 11 e k dar ikisi 

şiddetli on bir sarsıntı olmuştur. 
· Merkezde 127 ev oturulmıyac k der ~cede h r1p olmuş, 
ııs ev de kısmeıı ha• r uğramıştır. Köyl rde mühim ba

Seyit Mehın~t fi'/ 
prens Mevlayı ·ı• 
neral Veygaad b~'' 
Nogos ve ınute ~ 
h ide dilo 11~• 

· "ctıt• yeye gırını..- ef 

sarlar olduğu nlaşılm kta dı r. 
Merkezde daireler purkl rda 

halk dış rıd bulunm lctadır. 

{'loi 
Veyg nd ve I• 

çahşm kta ve köylerde da hav yolPY •' 
b reket etıxıişle\-f 
bah ts K zıbl•" 

11 

od 1 

Batışı h eyecan uyr.ındıran 

Hood zırhlısı, meşhur bh 
lngiliz miralinin dınif. iz fe 
edilmişti. 

Samucl Hood, 1724 tc 
Butleigh'ta doğdu, 1816 d 
B tb't öldü. Amctik mu
b rebeı;i esn dmd hayli mu
v ffakıyetsizliklere uğr mıftı. 
Fakar 1782 de p rlak zafer
ler elde etti. Fr nsız miralı 

Grasse'ı Dominiquc ve S · 
intes e rzsıoda. esir ldı ve 
Loodr y götürdü. 

1784 te baron oldu. 1784 
te Lordtar am ra ın se· 
çildi. Amiralhk Lord komi· 
seri t yin edilerek 1793 te 
büyük bir filonun b ~oa 
geçti. Toulon'u oidı. Paoli 
ile teşriki me ;>İ ederek Kor· 
ıik yı zeptetmek t şebbii 
sünd buluodu. Fak t kısmi 
muvaffokıyetsizlikJere uğrı· 
yarak bundan c yma mcc· 
buriyetini duydu. 1796 da 
lngiiteyc dönüp Vhilley vi· 
kontu ÜDV DID D&il oldu. 
Kendi i c büyük miralh 
rütbesi ve Gr eu~vlch v füı i 

v rildi. 

muh • .. ırı 
ele 

şiddet• 

• üzere Marake5te 
1 rdır. _.,,/ -- '~ 
Ruz'1eJV 


