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(Her gün çıkar alyasl gazete) HALKI SESi MA.f iSAASlNDA 8ASlLMIŞ -----PADUKALE RUZVELTIN 1 

Ve Fransız sahillerine ıutku bütün dlnuauı 
sarı bir taarruz yapıldı mütehassis etti __ .. __ 

Londra (a.a)-Hava neza
retinin tebliği : 

Sahil teşkilitına me:uıup 

hyyarelerimiz P•dukale ve 
Fransız sabilleria~ seri bi" 
taarruzda bulunmuşlardır. 

Taarruz esoaıunda düşm•o 
düım•n tayyareleriyle kar
şılaşmıılar ve bir dü~mıtn 

tayyarui dü,ürüimüştür. 
Lonra (a.a)-Hava ve cm· 

niyet nezut:tlerinin tcb!iği : 
Bugün ft: cirden akıama 

kadar büyü.ı;. Britunya içle
rine bıç bir tayyare garme
mittir. 

-----Vaşington (a.a)-8. Vilki 
gazetecilere yıpbğı beya· 

yanatta Birleıik Amerika 

hükumeti cumbarreisi Bay 
Ruueltin büyük ~utku bü

tüu dünyayı müt1.:h~ssis el· 
mittir. 

--:mt--
Atina Büyük 

Elçimiz 
Ankara ( a.a ) - Atiua 

büyük elçisini almak üzere 

bu akıam (Ankara) vapuru 

lstanbuldan hareket edecek 
Yalnız bir kaç tayyare 

sahillerden biraz derinliğe 
sıirmeie muvaffak olmuılaraa ve cumarteıi ıünü öileyia 
da hasar yoktur. Pireye varacaktır. 

o-- ı -----
Blum civarında ' Beşbin tonluk 
ki bataryalar , bir iaşe gemisi 

Londra ( a.a ) - Fransız İ b Jd 
ıabilJerınde bulua•n uzun atırı 1 
menzilli toplar Manı denizi ı Londra, (Londra radyosu 

üzerinden ateş aç:nışlıırdır. 8,15) _ ReJ-:ıi tebliğ: lngi-
Al.uanlar Blum civarında bir 

bataryayı kullandıkları Hn 
ediliyor. 

---o---
Tobrukta hic 1 

bir değişiklik 1 

yoktur 
1 

Kahire - Londra radyoıu 
saat 8, 15 resmi tebliğ: 

liz. avcı bombardıman tayya

releri Kolonyaya yaptıkları 

hücumdan baıka garbi Fran
sa ile diğer sahillere muvnf

f akıyetli hücumlar yapılmış 

ve 5000 tonluk bir iaşe ge
misi bıtmlmışhr. 

-----
IRAKTA SON 

VAZIYET Tobrukta biç bir değişik · 
lik yoktur. Diğer mıntaka
larda devriyelerimiz dilşman 
kollarını iz.'•c etmektedirler. 
Tayyarelerimiz Biagazi lima
nına yaptıkları hücumlarda 
mühim yangınlar çıkarmıı
lardır. Tobruk üzerinde bir 

Kahire - Londra radyosu 

, saat 8,15 resmi tebliğ: 

1 lıakta şayanı kayt mühim 

Alman tayyareıi diltür&lm6ı- 1 

tilr. __ .. _ 
Amerika 
Bahriye 
Komisyonu 

Nevyork, (•.•) - Birleşik 
Amerika bıbriye komisyonu 
36 bin tonluk Amerikan 
yolcu remiıini ••tın alm•ıllr. 
Bundaa baıka daha bir çok 
gemilerd6 ıatan alınacaktır. 

---o---
1 Bulgar Kralı 

Sof ya, ( a . a ) - Bulgar 
knlı Boriı Bulrariıtandan 

bir -haber yoktur. Habbani· 

yede ufak tefek faaliyet~ 

kaydedilmiş ve Basrcda ıü
kiinet vardır. 

iSPANYA 
Hariciue nezareti 

sözcüsünün beuanatı 
--m--

Madrid (a.a)-Royter bil
diriyor: 

ispanya hariciye nezarcti
I in :,Özcüsü gazetecilere be
yana tuıda ispanya yarı ve 
Hhte dostluklardan çok 
çekinir. Dostlarına sadık ve 
emniyetle bnğladır, 

--o---
Asor adaları 
Lizboo, (a.a) - Aıor ta

kım adalarmm garnizonu 
yeni kuvvetlerle takviye 
edilmiştir. 

8. RUZVELT 
Lord Halif aks

la görüştü 

LORD ~HALIF AX 
V aşiogton (Londra radyoıu 

1,30) - Birleşik Amerika 
cumhurreisi B. Ruzvelt Bü
yük Britanya elçisi Lord 
Halifaksı kabul ederek iki 
buçuk saat görüımüıtür. 

Müzakereler hakkında if
şaatta buluuulmamııtır. ~ 

8.M.Meclisi 

ZIRAA T VEKiL 
B. MUHLiS ERK 

Ankara - Büyük 
meclisi dün toplanm 
muvazenei umumiyey 
dairelerinin müzak 
devam ederek Nafıa, 
Müaakalit, Ticaret v 
at vetıtiletleri bütç 
kabul etmiştir. 

Bugünkü toplanbd 
müdafaa grubuna da 
çeler ııörüşülecektir. 

~ retle bütçenin masraf 
nın müzakeresi tama 
cık ve varidat bit 
müzakeresine geçi 
evvel vergilere zam y 
ıı liyibaaı 2örütiilec 
-Deoamı 3 c'inci aa 

gemisi batı 
-----

Londra - Londra ı 
saat 8,15 resmi tebli 

Brilanya denizalblı 
mihver gemiıini batı1 
dır. Batan 18 bin to 
büyük nakliye g 
3000 asker bulunm 
Diğer batanların 

bir Fransız petrol sr• 
vardır. Bunlardan b• 
ltalyan destroyeri de 
edilmiıtir. 

\ 

ayrdmtıtır. Kral babaıı Fer- - Beı on lira ve bir Hat için bir insanın canına kıymak iıtemek bir barbarla 
dinaadın iıim bayramını hu- midir? 
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lOrk tarihine bir nazar 
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• ({azak ür 1 
ıaıa ateşe mukaddes 
nazariuıe bakarı r 
Ruıyayada Sterhen, Oral, 

Turgay, Akmoll , polad, 
Yediıu, Sirduya tar flarında 

ı meıkiin bulunan Kaz ki rın 
ıayısı 10 mityona var1r. 

Bunlar iki kısm yrılırlar. 
ı Bunların hemen yandın faz

lası göçebe h lindedirl~r. 
1 ı içlerinde pek çok kavi mÜ!ı
' lümanlar oldQğu gibi Ş man 

dininde olanlar d bile b ı-
1 ı : ateşe muk ddes nazariyle 
i ı bakanlar pek çoktur. K zsk

ı ı lara Kırgız diyenler de var-
dır. 

Kazaklar ta bium~ği çok 
sevdikleri gibi güreşe de ba
yıhrlar. Arkalarına uzua 
g-6mlek giyerler. Uumumi
yetle hepsi kalpaklıdır. 

Son zamanlara [kadur bir 
çoklan bristiyan olmaktıa 
:levam etmiıler ve h~tt mil
iyetlerini bile unatmuılar
lır. 

HABERLERi 
§ Anafort,'3r cadde!inde 

Hor it oğlu Mus Kapt n 
fuınd noks a ekmek çıkar
dığı görüler k ekmekleri 
müsadere et'.Ilek istiyen be
lediye zabıt memuru Ali 
Riz ya habnret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmeli kte Ahmet 
oğlu Ömer sebebsiz olarak 
Hüseyin oğlu Şerifi çakı ile 
yar 1 dığındau yakelanmış

tır. 

Krırşıy ka Ruşen sok ğın
d Eşref oğlu amele Cavit 
b hçe mesel sinde k rdeşi 
Aliyi bıç kla karnından ve 

sol kalç sınd n ıs gün soe
r tekr r muuyenesini icap 

ettirecek derecede y rol -
dığından yak 1 nmıştır. 

§ Al&rıuc k Altın sok -
ğind Mu taf oğlu Mehmed 

Şerif bil sebep Nedim oğlu 

Necibi rkasından ğ ba

cağından y r 1 dığından ya
kalaam1şbr. 

Kazaklar hayvanlara me· ·akhdırlar. Koyun, keçi, inek § Kar ıy k Soğukkuyu 
re ıair hayvanları beslerler. caddesinde Necip oğlu Hüs-
> k k oü bir müo k şa yüzünden 
e ço süt, ayran, yoğurt 

•erler. Kımız içerler. Resul oğlu Mehmedi su dcs-
Din ve vatauhnı uğrunda tisi ile dudağınd o y r I y -

ıer vakit c nlarını tehlikeye rak kaçmışsa d y kal n· 

oymaktan çekinmezler. Bun- mıştır. 
" da T~tarca ıöylerler, fa- § lkiçe melik N m zgih-
:at onlardan farklıdırlar. t Abdull h oğlu Halim : 
K~dınları pek güzeldir. Müraca ti 70 lir kıyme-

~efıs yemekler pişirdikleri tiode ent ıri v iki manto· 
~ibi, halı, kilim, secade do- sunun gece uyurken eve gi-
;urlar Hemen her genç kı-
ın evinde mutlaka bir do- rilmek suretile çalındığ•nı 
uma tezgibı vardır. Gayet şikayet etmiş ve alın n tcr-
üzel bezler ve ketenli ku- tib t üzerine Celil oğlu Ke-
ıaılar dokur) r. mal ve Ali oğlu 17 y şmda 
Erkekler Hbtiya.n ç kşır Nevz t adındaki çocukl r 

~yerler. iyi ate binerler, ç ldıkl rı eşymle.rı sakJadık-

ıratla ve tic retle uğraşır- l ri yerden lırl rkeu y ka-
ar. Y aloız Rusya içinde de- 1 nmışlardır. 
il, Çinde, jepoay d , Jr u-
a ve h tti Hindistan ka- § Kemer Geıilcr c dde-
ar ıokulanl rı görülür sinde H lit oğlu Nul!'inin 
Birçok gençlerı Buh r y ' üzerinde bir bıç k bulunn-
iıgire, Ceneye, Hok nde r k ah mıştır. 
iderler. Oralarda t hsillc· §K rşıyak dmRuşen soka-
ni tamamlarlar. Çeşitli mes- ğınd Eşref oğlu Cavit; 

~ 
1 

k sahibi ol rek yurtl rın b bçe me elesioden kardeşi 
J ilerler. Aliyi bıç ki k ruıodau ve 

Zengin çocuklarınd n Al-
' anyaya,. lngiltereye ve hat- ı ğ k iç fnnd n ıs güo 
r Amerikaya bile gidenleri sonra t kr r muayenesini 

ırdır. icap ettirecek derecede y .. 

k Misafire bayılırlar her ne r 1 dığınd n Y kaleumıştır. 
f. illetten d. d ' 

1 
• mıımnuınruı:ıııııuıımulfiluıııııııııımmımmıunııliııııııı 

ve ıc en o urs 1 • • 
: •' ıua Tanrı konugu diye pek ı 1 Tab l 
ı: ı vin!rler ve hizmet ederler, uzaffer HU nU L veni 

(HALKIN sl!slJ 

ab 

r 
Viıiyetimi:zin z.cytincilik 

mıntnkal rıııda şı faaliyeti 
hararetle dev m etmektedir. 
Müst bsil köylülerimiz delice 
denilcra y bani zeytinleri pek 
yakında normal mahsul ve-

' receği iÇicı çok saviomekte
dirler. 

Vilayet zeytincilik müte
bassı 1 rı aşı işini bızl cdı
rarak ku: bii' zam nd z . 
mi rrrndım n temin etmcğe 
çalı~m ktadır lar. 

---o---

k 1 
Fu r mevsiminde beden 

terbiyesi ge el direkörlüğü 
temfıadan şehrimizde mütew 
addit spor h reketleri yap
tırılmı;ıı kar rl ıtmlmııtır. 
Bu cümleden olar k çık 
bav tiyahoıundn büyük 
güreş müsabak 1 riylc şehir 
içinde meş leli koşuhır ya
pıl CGktır. 

Bunlar için geniş program
lar he.zır) nmakt dır. Tenis 
ve su sporl rı müsob k ı rı 
Y pclması için de program
lar tertip edilecektir. 

---.. o---

m hkA 
Tekrar mahkOm oldular 

Ödemiş h piıbanesinde 
bulunan m hkuml rdan fz. 
zetle gardiyDn Ahmedi k tle 
t şebbü! eden ve k til ııu
çuod rı evvelce 14 ne.ne ğır 
hapse mnhküca o!.ı:n Nazmi 
oğlu Fethi Öc I v\; yine 
m hkumlard n Ali Mest rmı 
şehrimiz ağırcez m hke
mesindeki duruşm lıuı bit
miştir. Fethi Öcgl 19 ıene 
7 ay 14 gün ağır hapse ve 
34 lira p r cezasına Ali 
Mestan da bir sene 4 ay 3 
gü h pse m hküm olmu -
lerdır. 

şı 

d l le!ın_de ne var çık rn- Hast 1 rını müste il ol r k 
ht r onuoe korJar. Birinci eyleı sok ğında (ıO) 

(ArKası v r) No. da her güD k bul eder. 
m 
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3-Aynca Mnnir Nuretli l t rafınd o Alla Yemeni 
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Seaaılar: Şhleı 4·7.30 da S. Yıldız 2 5.30 9 d 
Cumarteal ve Pazar gfiolerl 11 ve 13.30 da baı1 r 
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Gel n er 

lzmir mebu u Dı . Must f 
B ngisu, Ôdemişdeı:. ş hri. 
miz ~ gc:lmi tir. 

>U 

k 
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H va tehlifıefl ıq, 
1 korunııl! I " 
ÇA EL~" "TAN " 

m ros-
" n ı mpar -

or uğu oiu r 
Zekeriy SERTEL 

Bu müşahedeye n zar n 
Alm nya bir Osmanlı impaw 
r torluğu olm ktadır. Alm n 
milleti, vaktile Osmanlı im
p ratorluğuu sahip bulunan 
Türkler ğibi kurm kta ol
duğu büyük imp ratorluğun 
şeırefiue omuzl nnd silih 
cepheden cepheye koş r k 
h&rp etmekte, ölmt'!kte ve 
ısbr&p çekmektedir. Cephe 
rkası işleri c sirlere re y ya 

ve diğer ziı ki r~ kalmıştır. 
Almany dııbilirldc esirler, 
Alman ~işg li ıaltınd ki yerw 
lerde küçük milletler istibı l 
ile, Almanlar b rple meşgal
d6rler. 

Bu nomalie. harpten 50 

r Almany nın en büyiili 
felaketini hazulıyan imil 
ol c ktır. Bu harp bittikten 
ııonra da Alm n milleti im
par torluğu lı:orumıık vazife
sini üzerine 1 c k, Avrupa
nın müdaf a vuzifesi onun 
omuzi rm yüklenilecek ve 
istibs 1 işi yine re yaya az
lıklara, k dmlara ve küçük 
milletlere kal cakhr. Os
manlı imparatorluğunu inkı
razını, Türk milletioiP fela
ketini intaç eden bu ano
maiie, yarıu d Alm oy nın 
en büyük sosyal lderdi ve 
ısurap k ya ğı olac khr. 

YENi SABAH: 

zo 
Hüseyin C bit Yalçuı 

Zor sene logiltere için 
hakik ten zor bir şekil

de ilerliyorsa da şimdiye 

k d r cerey1'n eden vekoyi 
hiç te ümit kırıcı bir m bi
yeti haiz görünmüyor. Al
manı r skeri h rekat ile 
birlikte lngiltercnin dikkat 
ve mesai i i d ğıtac k ş -
şırtm h n:ketlerini de ih
m 1 etmediler. B şl ogıçta 
lr i ynuı büyük bir gaile 
tcş ıl etme iatidadnn arzet· 
tiği halde gittikçe müzmin 
bir şekil hyor ve büyük 
bir zar r yapmıyor. Hiadis· 
t nda i Müslüm n ~ Mecusi 
k vg lan Ye rlintlilerin mu
halefet hareke-tleri de Al
manl re. büyük bir yardım 

ayılm z. Şimali Oky nust 
ea büyük lngiliz zırhlısının 
ziy ı anc k Çörçilh1 tahmin 
etmiı olduğu cı fakat n -
ticey tesirsiz va hudan 
biridir. · 

Hul s , Alm ny 1nn bn
tnn ıı yretile b rbi bu ene 
biHrm ğc ç lış c ğı yoluo-
d ki beyan h doğru çıkmış- ' 
br. Alm y çalıııyor. Ed • 1 
uın zor s neden bahsetmesi 
de dotro ~ıkmııtır. lagiliı· 

Yangın Bombası~ 
karşı ne gapmıll· 

-s- it' 
Bu olmıyorsa korko•11:,ı' 

etmeliyiz; çiinkü dfifı:P ·bot 
kur, unu kafmauuf Y~o•' 
tüfekleri bozulmuştu~· liS'
dan başka biliumesı de' 
olan bir nokta tayY•'~do' 

l 
. iı o 

yapı ao teşin tesır• tıl-' 

ğudur. Tayyareden ~ "°'' 
kurşunun istenilen yer~00o• 
ması çok güçtür. bl'' 
için t yyareler dağınık ti 
lunan insani rı çok sor 
rnbilirler. 01· 

Şehir ve kas balard• ,,ı 
duğu gibi, köyde de ~d· 
tarl d da kerunıP•k ~~ 
birleri im k, özü ço~ tVt' 
vetli olau bir mecbuı•1'udi' 
Bu~daa başka dütüooıe ~ 

oı•' balığı barındırmak J 

k lacaklardır. . 1ı6f 
Bundan dolayıdır k• ;~~· 

de çogal n aüfu•U11 i~ 
yaçlarını karşıla111ak . tıf' 
küçük boy dada ols• ~' ,,r ' ' 
kilit yapmak icap ~ ~a-~ tt ~ 
tir. Bu teşkilat, k0~,.,,r d, ' 
köyde ve tarlaııods 1 fıf lıtıı) 't 
korunma tedbirleriod~ı·r ti b~ tt, 
d 

. ıı:. eb• ı , t 
h bızmetler gur t1i'' 

şehirlerden köylere ,,,'il'' 
mak için gelmiş o1•0 

•1;,.4' 
firlerin köyün her k 

1 

0,~· 
büyük yardımları do 

0 

lir. ıııl'( 
Bü.ün bunlardan •

0 
b'f' ~. 

lıyız ki köylünün de od''f ~''t 
tehlikesi e karşı koru 

bilmesi ş rthr. -Soll::/ 

~~' 
Muhasebeİ ~..:! 

• ··diJJ" su ıye nıu . ı.-: 
On beş gündeobe~,9e~~ 

har d bulunan dlu ~6" 
busu iye miidürli 9, fe~~· 
S yar bugün ekşaıo 
miıe gelecektir. 

ler h kikaten zor bif e~jld'1' 
geçiriyorlar. Fakat 
yorl r, geçiriyorlar· 

--o--"" 
VATAN: ~' 

1 gilizleriJJ f J. 
kabil ha~~~~ 

Ahmet Emio Y}. fO f, 
Bismaı kın buJuPd~, 4~ 

rin Groenland cİ''''1 .,,,~ o .r jf 
laşım ve Ameril<• ıssf' , 
gemil ri tarafıııd.~~ ,Ald'~ 
lere haber verifdı~•· dıi' 
ların buna pek iı•' c;ro'-t o ,_, 
Bismark zırbhıllıl tt'~ -
land ıkcr •e I• f1~ ı 
çıkarılmak ibere Y

0 fil'~~ 
bir Alman n kliye tı• d' ~I 
rcfak t cttiii hakk'~ .. -1' 
tada bir takılll 1 

v rdır. 
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KAZANABILIRLE 
~~~~~·· .. ~~~~~ 

Deoizalblula yapılau mü· 
cadele ilk önce muvaffak 
olur, fakat bu muvaffakıyet 
geçididir. Çünkfi batmlan 
denizaltı gemilerinin yerle
riue yenilerini koymak müm
kün olsa bile, ayni liyakatte 
mürettebat yetiştirmek im· 
kinıızdır. 

Denizaltılara karşı yeni 
yeni silahlar ve vaaatalar 
bulunduğu halde, denizaltı 
silihı, ayni nisbdtc müe11ir 
bit teralckiyc mazhar ola-
mamışhr. 

lngiliz ve Amerilurn tez 
gihlarının, batırılan gemile
rin yerlerine yer.ilerini il< a· 
me etmek için, e.ldı kiarı 

tedbirler, bu harbin nkim 
kalmasında büyük rol oyna· 
mıştır. 

Denizalblarla yapılan mey
dan muharebesi, çok uıua 
sürer. Okyanuıu derintikle
rinde az bir yı ldu ım taar
ruzu yapmak mümkün de
ğildir. Böyle bir imücadele 
bir haftada, bir ayda, beş 

ayda bitmez. Fena günleri, 
haftaları, ayları iyi lıüuler, 
haftalar ve ay! r tatdp e 1er. 

Bu arada yeni ıiliblar, yeni 
vasatalar bulu1>ur; mevcutları 
daha müessir, daba verimli 

bir hale getirilir; nihayet 
daha çok dayanan taraf 
m6cadeleyi kazanır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
Almanyaıun bütün gemi 

tezglbl arı ve kaynakları 
lngiliz bombalauna açık ol
duğu b ide, Amerikanın 
ve logiliz dominyonl rile 
müstemlekelerinin bütün toz
gihları ve kaynakları her
hangi bir hava t rruzundan 
uzak ve emin yerlerde gün
d~a güne artan tam bir 
verimle çahşmıık imkanı -
rına maliktirler. Harp uza
dıkça bu imltn'nlardır ki en 
mübim rolü oyuıyacakiar
dar. 

t: 

• • 
lagillere geçen barbc 21 

ınilyon tonluk ticaret va
purle.riyle girmişti. Yanında 
halp edenlerden Amerik • 
nın 31 buçuk milyon ton
luk, japonyanın 2 milyon 
tonluk, ltalyanın 1 milyon 
ton 700 bin tonluk Rusya· 

oı n 1 milyon 600 bin tonluk 

gemisi vardır. (Rusyanın e
lindeki gemilerin büyük bir 

kısmı Baltık denizi ile Ka
radeaizde mahpus kalmışh.) 

Böylece lngiltere 28 milyon 
tonluk gemiden istifade e
debilmiştir. 

Bu harpte i e, logillere 
dominyoalarile her ber tak

riben 21 buçuk milyon ton 
gemi ile işe başlamıtbr. 

iLAN 
Vilayet Daimi Encümenınden: 
Sıra No. su Kira bedeli No. sı Cinai Mevkii 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

Lira Kuru 
675 
120 
117 
190 
810 
21 

40 
140 
48 

105 
80 

50 

28/17 maza Yemiş çarıısı 

46 " " " 
29 ,, Ali Paşa meydanı 

9/12 Dükkin Ali Paşa " 
8 Kahvehane Şadırvan altı 

22 Dükkin 3 üncll Karaoıman 
çarıııı 

"l Dükkin ikinci kordon "' 33 Maza Yol bedesteni 
7 Ev Buca vil yet bah • 

çeıl içinde 

43 Ev " " " 135 medre e lkiçeşm hk Kes· 
avluau telli caddeıi. 

403 DOkkia lkiceımelik c d· 
desi. 

Yukarıda cinsi, mevkii ve kapu uuınanları yazdı emlAk 
bir aene mtıddetle kiraya vuHecektir. Kıra ı rtlarını öiren 
mek iıtiyeolerin berillD muhasebei hususiye müdüriyetine 
ve talip olanların da ihale günü olan 2/6/1941 pız rteai 
günü saat 11 de yüzde yedi buçuk pey akçesi m kbuıları 

Q ile birlikte viliyet daimi encümenine müracaatı rı il n olu-
& ha- nur. (1922) 

rat ı T S d TELEFON:: 

d 
: ayyare ınemasın · 3646 : 

''t ~ t epOSU ı Müdüriyeti bu hafta tayın mOşterilerine Melvyn Dougl - ı 
1• "- ~i.. k b'- h ,- \)' ;• b,~ ı jo•n Blondell tarafından yaratılan kuvvetli, nefe, • l'I •h ~ 

ı-' ),ı' ~'°'Ilı ''t, 111;-:- ! ı .. Gu··zel Kızlar Paris VE ı: 
~tı, 'f(•ı ~e mobil· • 

.t~~ itı'çhğ,"'P~. Kara ı: 2- Gangsterlerin itirafı i 
'• ' rlLIT 
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Pa aş·· Ç-00 ~ ... ._. 

asıl Ye işti ilir? 
-2-

Bilhassa şu nokt çok 
mühimdir: S ivil bir paraşütçü 

limen yere indiği zam o 
vazifesi bitmiş ve tehlikeyi 
sa•mış telakki edildiği hal
de, ker p raşütçülerin 
asıl vazifeıi yere jndikten 
sonra başlar. Bir a kee in 
paraşütçü kıtalarınd geçir
diği muhtelif safhalar şöyle 
butisa edilebilir: 

PARAŞÜTÇÜLER NASIL 
SEÇİLİRlER? 

Ask :?ti paraıütçüler, bu 
tehlikeli mesleğe girmeğe 
talip efrad arasında seçilir, 
yani bunlar gönüllüdürler . 

Bunlar, uzun ve g )"et sıkı 
bir muayeneden geçirildik
ten ıoura ve bu işe elverişli 

oldukları ani ı ldıktan sonra 
paraşütçü kıtal rına kat'i bir 
surette kabul dilirler. Y ni 

gönüllü neferin paraşütçü
lüğe tefrik edildikten ıonra 
nihai surette bu vazifeye 

kabul edilinceye k dar ge
çen müddet, bir tecrübe 
devrni addolunur. 

Tecrübe dt.vresici muvef
fakıyetle bitiren ve parpıüt-
çülüğe kabul edilen efrad, 
diier laylarıp efradı gibi 
dört ay umumi a keri talim 
görürler, sonra mektep v -
zif eıini gören buıusi k mp· 
larda dört hafta süren nazari 
dersler görürler ve tekrar 
p raşüt kıtalanaa iade edi
lerek t&limlerine devam 
ederler. 

iLK 'TALİMLER 
P r şüt, düşwe hızını az i

tan bir alettir. Paraşütle 
yere inerken tıpkı az bir 
yükseklikten sıçrama ıuretile 
yapılır. 

Bu suretle p ra ütçü ef
rad ansızın önlerine çık n· 
1 o bir takım tehlikeli ma-

nileri, vücutleri zedelenme
den ve zarar görmeden 

yere sağlam urette atlamayı 
öj'reami~ olur. 

29Mayıı 1 C1 

açm h, ba~tanın yanından 
kırlacak ve kendine zarar 
verecek ıeyleri kaldarmalı, 

olduğu yerden kalabalığı 
daiJtmab, bol bava girmeıi· 

ni kolaylaştırmalı iki baş 
p rmak ile boynun her iki 

tarafındaki şabdamarlarına 

basmalı , çok sıkı ba1mamah 

hastanın ayaklarından birini 
çıkarmalı baş Parmağı sıkı-

c tutmahdır . Hastanın dili
ni ısırmaması için çeneleri 

arasına bir mendil koymalı
dır. 

SiNİR BUHRANLARI 

Sinir buhranlarından halk 
korkar ve bunu büyük bir 

şey zanneder. Halbuki çok 

z m n ehemmiyetsiz bir hal• 
dir. Hastayı kendi haline ve 

baıı aıağı bir halde bırak
malı' elbisesini ıoymalı, buh • 
ranı arttırmak imkinı olan 
berkeıi hastanın yanından 
çıkarmalı, hastanın yüzOne 

soğuk su serpmeli rahat ne
fes alması için göğıünü aç· 

malı, bir katık lokmanrubu 
içirmeli, bcaklarına hardal 

kağıdı gezdirmelidir. Hasta· 
ya yük.ek sesle söz ıöyleme-

li, h·astanın bir yerini acıt· 
mak için, göğıüne bir tane 

kaalı hacamat yapmalı veya 
kızgın demirle hafifçe dağ· 
lamalıdır. Çok kere bunlarla 
basta açılır. İnatçı olanlar 

da kalp üzerine kuru baca
matlar yapmalıdır. Buhran 

geçtikten sonra baatayı ya· 
tırmalı, karanlıkta bırakmalı 
ve uyuması için bir katık 
kloral ıurubu vermelidir. 

-Sona oar-

Acele satılık ıv 
ikinci Kordonda Cumbu· 

riyet caddeıiade (361) noma· 
r1lı 3 katlı bir ev acele 
ıatılıktır. Her katında ban· 
yosa ve mutbahı vardır. 

Evin fiyatı (5500) liradır. 
D. 3-3 

lzmir 1 h sal 
üğlinden: 

başmüdür-

Bir tiıe biranın bayiler t rııfıud n halka satıt fiatı 20 
kuruştur. (Şişe depozitosu olrın 10 "kuruş b riç) ıoiutulma· 
ıı gibi bebınelcrlc bu fi ttan f aılaya satılamaz. 

20 kuruşt n faılay satwık istiyen bayi adreslerini saat 

dokuzdan 17 ye k d r 2036 ve on yadiden ıoara da 3728 
num r ya telefonl bildirilmeı;i muhterem halkımızdan rica 
olunur. 26 29 1 (1877) 

----------------------
Avr p 

e 
( 

s sa 'atlar 
diolomalı 
güder) 

K~meraltınd Meserret ot~li karıısıada (67) numaralı 

'lt fi•tle •e ı Matineler: G. itirafı 3.30 6·8.45 G. K. p.,ıst 4.30 t 
'dı. ' normal ' l ı ·· ı1,ıo 9,4Saumarteıi gBnO 2 pazar gOu&tde ilive eans ar .. 

maj'az sıoda en ıon mod y uygun kadın - erkek elbiseleri 
dikmek ve mevsimin moder komaşlar satmak suretiyle 
müıterilerin memnun etm ktedlr. 



[ SAHiFE 4 ) 

RADYO 
G AZETESIND EN 
Giıitte Almanlar havadan 

aldıkları takviye kuvvetleri 
ile Hanyaya kartı cicddi bir 
harekete girişmiş bulunmak
tadırlar. Bu tazyikin ıiddeti 
hasebiyle lagilizler biraz ge
rideki mevzilere çekilmiıler
dir. 

Almanların bu hareketleri 
hava yardımına istinat et
mektedir. lngilizlere iıe, en 
yakın hava üsleri en aşağı 
500 kilometre uzakta olduğu 
için masavi derecede h va 
yardımı yapılamamakt dır. 

Akdeoizde lugili2ler bir 
daıman kafilesine hücum 
ederek 18 bin tonluk bir 
vapura iki torpil isabet et
tirmiıler ve 5000 tonluk bir 
Fransız gemiıiyle yine 5000 
tonilitaluk bir ltalyan pet
rol gemiıini batırmağa mu
vaffak olmuılardır. 

Habbaniye ve Fallucada 
deiiıiklik yoktur. Basra mın· 
takaıında ıDkünet vardır. 

Ruzveltin nutku sulh ha· 
liade bulunan bir devlet 
adamının nutku değildir ve 
lnıiltere ıimdiden Ameri· 
kayı müttefiki saymaktadır. 

Alman radyoıu Ruzveltin 
nutkuna kısaca cevap ver
miş ve "Dünyayı istila et
mek iıtiyen Almanya değil, 
Amerikadır .. " Demiıtir. 

Viıinin teminatının Ame
rikayı ne kadar tatmin et
tiii belli değildir. Çünkü 

Amerika, Vişiden mütareke 
h&kilmlerine aykırı hareket 

edip etmiyeceği hakkında 
teminat istemiş idi .. Halbuki 
görün6ıe göre Vişi hüku
meti Suriyede olduğu gibi 

tayyare meydanlarını Alman· 
yanın iıtifadesine terkedebi

lir •. Bu teminatın nasıl te
likki edileceği alika ilo 
beklenmektedir. 

(HALKIN sl!si) 

DYO • TELG 
-
1 

~ Soddu şe~~ 
nın işgalıO 

, .• * 

Vergilere yapıl cak 
---u--.... ~ 

Bir General, 2" ı zam bag ve 4518, 
esir odıld1 ,~ AS . E SiGARA 1 iiÇ KURUŞ OLACAK 

Ankara-Büyük millet meclisi bugün 
fevkalade v~ziyet dolayiıiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair bulunan 382 
numaralı kanuna ek kanun liyihasını mü· 
z kere edecektir. Layihanın bütçe eaıcü 
meuin aldığı son şekilden bazı buıusiyet

leri şunlardır : 
Layib d şekerden imal olunan madde

lerin muamele vergisine tabi tutulmasına 

dair olan hükümden fakir bıl kı n gıdasını 
teşkil eden taban helvası istisna edilmiş 
ve ıekerden mamul maddeleri imal eden 
müesseselerin küçük sanat muafiyetinden 
iıtifadeye dev m eylemeleri kararlaştml
mıştır· 

Ttitün ve içkilerden alınmakta olan mü
dafaa vergilerine yapılacak zam miktarı -
rı şözle teabit edilmiştir: 

10 sigaralık paketlerden fiatı 11 kuruş 
ve daha yukarı olanların beher paketine 
1 kuruş, bu fiatten aşağı sanılanların be· 
her paketine 20 para. 

ı Konyak ve likörlerden şişe h cimleri 
beş ve 25 santilitre klanların beher şiıesi-
ne 5 kuruş, 35 ve 50 santilitre olanların 
beher şişesine 8 kuruş, fişe hacimleri 50 

santilitreden fazla olanların beher şişesine 
12 kuruş, şampanya ve viskinin beher şi · 

1 

şeşine 75 kuruı, şaraplarıo beher tiıesine 
2 kuruş. 

1 
. Elektrik ve h va gazı istihlak resmine 
·sıoai müessaselerde muharrik kuvvet ola-

rak sarfolunan eletrik ve bava gazı hariç 
olarak·yüzdc elli zam y pılmaıı da Jayıh ya 

encümende ilive olunon bir fıkra il teklif 
olunmaktadır. 

Asker sigan.sından ahnınakta olan bir 
kuruş müdafaa vergisi kaldırılmaktadır. 

Ayrıcı bükümet asker sigınasını 1 kuruı 
ucuzlatmak tasavvurundadar. Bu •uretle 
bu2ün S kuruşa satılan asker sigarası 3 
kuruşa inecektir. 

BISMARKTA 
iki bin kişi 
boğuldu 

INGILIZ . GIRIDDE 
lngillz taggareıeri 
Mateme megdanına 

hücum ettiler Berlia, ( a. a ) - Alman 
amiralhk dairesi Bismarkla 
beraber filo kumandamı ami-

ral Lutjenfin, Bism rk ınva
riıi albay Lindemonnin ve 

Biımarkın bütün müretteba
tının ölmüş olduklarını bil
dirm~ktedir. 

Zurih, (a.a) - Besler Nah· 
rihten gaıetesinin Bertin 
muhabirine göre BiımarkJD 

batmasile 2000 kişi boğul
muştur. Muhabir Alman harp 
gemileri mlirettebatının logi

Jiz harp gemileri müretteba

tınd n daha kalabalık oldu· 

ğuau •e bu yüksek zayiatla 

bundan mütevellit olduğunu 
ilive etmektedir. 

Hava kuvvetleri 
takviga edilluor 

Kamberm, ( Radyo ) -
Avustar lya başvekili Bay 
Menzies Mısırda imparator

luk kuvvetlerinin insanca ve 
malzemece çok büyük ku\'-

vetlerle takviye edilmeld:"' 
olduğunu ve neticeyi tam 

bir itimatl beklemek lizım 
geldiğini ıöylemiştir. 

----o--
Ruzveltin 

nutku 

Kahire ( a.a ) - lngiliz 
bava umumi karargibının 
tebliği: 

Giriıte düşmanın Maleme 
tayyare meydanına çok ağır 
akınlar yapılmış ve yerde 
bulunan tayyareler tahrip 
edilmiıtir. 

BIS ARKIN 
TAHRI 1 

Vaşington ( .a) - Üçüacü 
deniz mıntakası kumıındanı 
yaptığı beyanatta Bismarkın 
tahribi lagiliz deniz zaferle· 
rinden en mübimini teşkil 
eder. 

ort• _'J, 
Kahire, (a.a) - tttl". 

ordulerı karargib11'
1
' Jfl 

Liby•da Tobrukt• f 

değişiklik yoktur· .,,ıs~ 
Sollomda kıtalar• . t.sr.. 

ı ·oı• .. ~ 
düşman kuvvetlerı •'"II 
ıtında ceheuııe~ e• I 

den çekilmiılerdır· ·od'J 
kiin diğer bölgele~aıf'1 
kineli kıtalarıoııı dif' 1 
faaliyetine de••Ol ti e blf / 

H beşistand• 'ı ~ 1 
tanperver kaqqetl"'ef~l"'J 
Taborada ltalyao Ol ~ 
ıarm kta ve ItaJy•" bft 
leri fi.zerine artkll ı.ı· 
yikte bulunı..~akt•d•' 16 
ler mıntakaı~ıad• lı 
ltalyaa fırke••"• 1Ji 
eden ltalyau ıe•''' etil 

d.,,, 
fırkanın mevcu 1 

mittir. j 
Soddu ıebriaİll 

214 subay, 1916 ~' 1 
crbıt ve er ve 2 ~ 
erbaş ve Ser 01111' 
4510 eair ahnuuıtıt· ___,. ---o '-t 

M .. aksi' un • 
Vekil• ıl 

Ankara ( •·• ) ;~~ 
k d 11110 

ve Is en eruo ft'ıt• 
da tetkik ve te 

1 oo 1 

DJak üzere ilÇ g r.t 
· ol•" .:hareket etmış 1'''' 

Jit vekili Cevdet il' 
Y
.,. 

cedayı düo tıY 
rimize döamüştB•· ' 

MAc1RBAif0~ ROMIYA GI,,, 
Budapeşte, (•',~~Y' 

başvekili ve b•'' bi' 
k. baft• önümüzde ı 111,ıı 

ziyarette bulu~tit· 
Romaya gidece / __ o,.. 


