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0 

yi seçelim B.M. eclisin 
Cumhuriyet ordusu vata 

göstermiş müdafaası işin 
dui"u uz yükse itımat ve i 
fatala ıkb·rsu et eyapaca 

Ankara ( .a) -Büyük mil
let meclisi dün CoplaDmıştır. 
Muvazeı..ıei umumiy k nuc. u-

.__...__..._...._...,......,ı naı dahil bütçelerin müukc-
l..Ö1ı, L• resine devam edilmiş ve ilk 
"""' aıt ıaın d k. '- w d dl · · · 1 w • " i' an a Y•fıyornz ı ısonuşacligımız, er erımızı, sır arım zı ~çacagımız. ınıaa· olarak Milli müdafaa vtka-
~ltthai Ylz&a6, ıahte maıkel riain altındaki hl'kild ve çok defa iğrenç ve korkunç çeh· 
'llf,ı~,~ll~atnaldığımız lazımdır. Bu, yalnız hu!tusi bayatmnz için değil medeni ve vatani 
t~ 1111

1 için de bir yeci bedir. 

~~ Muğlada zelze- 1 "GILIZ TAY-
"'~GIL TERE leler devam ı Y ARELERI 

111 
lııltımetlne lizım ediyor 200 ça- HUMUS GARllA BOM-

leti kara. deniz ve hava 

bütçeleriyle ·malatı hafbtye 
ve b rita umum müdürlük
lerinin bütçeleri tetkik edil· 
mittir. 

Bu münasebetle söz almaş 
ol n hatipler, kahraman 
Türk ordosune karşı bütün 

milletçe duyulan in~n ve 
tebcili bir defa daha teba-~-. ~ıY,rE, ~!~~ •oYnBr

0
d
0

tiu!k- 1 dır ~?derildi B~-~~!ILAR 
"' ( Milli Müdafaa Vekili 
~ lllıtt ~ ' llgiliz bava ve Ankara (a.a) - Muğla ve Berut(a.a)-lagiliz tayy•· -Devamı 3 üncii •ahilede- Saffet Arıkan 
.__hıııı~ı.~•~eUerinin Fran11z civarıada vukubulan yersar- releri Humus üzerinde uça· 
~ )'-iaadı ~~e Fransanın bi- sınh11 neticesiade açıkta ka- rak gara bomba atmışlardır. 
"" .. ~ 1 IDiistemleke li- lan hallun acil ihtiyaçları 

..._ 
1 Atılan 4 bomba hedefe İH· 

~~t Y•pbkları ıoa için 200 çadır Muğlaya gön- • 
"-' •e nihayet Suriye derilmiştir. bet etmemiştir. 

BULGAR Matsuokaln 
Hariciye nazırı liz elçisi i 

'lı;'1)o "1.dıiı son karar Muğla (Hususi) - Son 24 --•-

-._ ~,: lcı; Londra, artık saat rfında üç defa yer Karo) Hava-
nın ziyafeti görüştü 

~-Çi~lllttini dostları au- sarsıntısı olmuş ve Alcça Şofy•. ( a. a ) _ Bulgar 
._dtt ıa, "'tarak d&ımanları köydeki evler yıkılmııhr. naya gitti ajan ı bildir·iyor: Bulgar ha-
' · ı,;~~tnuı bulunmak- Muğla ve köylerdeki halk riciy u zın ve refikası bir 
~ ... b, Ptı ıı rical ve mat- dııarıda yatmaktadırlar. o-- ı 
"" 111 öğle ziyafeti vermiılerdir. Bu 
t,11\ııta.ı,r,·ı"Y• ıimdiye ka- --•-- Liyej (ı.a)-Eski Roman-

-.... ~ en ı ziyafette Türkiye, Amerika, 
, .. -:''~ltlıltt nezaket ve TOBRUKTA ya kralı Liyej ad larından İsveç, İtalya ve Almanya, 
'~" • •ta yalnız Al- Havanaya hareket etmiştir. ~~1-t latlfad · ı İspanya, Portekiz elı-ileri ha· 

--- ----
Tokyo, ( a.a ) - in 

büyük elçi hariciye aa 

retine giderek hariciye 

rı Matsuoka ile yHım 

kadar görüımüıtür. G 
meler hakkında mal 
alınmamııtar. ""\ •-. e etmJŞ O• o·· k 27 biD tonluk 0180 bu V&• T 

~'-•t :e buııdıa lngiliz uşman ço zır bulunmuştur. \ ttr,,
1 

t l!ıilletinin pek • d• pur Havanada yolcularını ---o --•--
\.. .• , iJa it IÖrJüöünü id- zayıat ver 1 çıkardıktan sonr doğru A .k h • 8000 1 ·ı 
~ l ~- t • d k merı a arı- ngı ı_ '.~t'dirı' lllekten çekin- Kahire, (a.a) _ Lihyada Amcrikaya gi ece deniz . 
~:Uiaı,, e~ Tobruktaki lngiliz kuvvetleri komisyonu tarafından aatın • tayyareCİS 
~ '-''tiıai~ •reıal Peten yapmış oldukları bir çıkıı alıaacakbr, Ctye D8Zlrl 
'\ 'id'-i-. Atnerikaya ver- hareketinde düşmana çok 1 _ _, __ ~ Vaşington (a.a)-Birleıik Amerİkad 
~ ~-r, tahriri teminat- ağır . zıyiıt verdirilmiştir. 1 Amerika hariciye nazın B. .. 
&~oı,11 ~u karularnn · Sollum düşman kuvvolleıi 'Yab CI ta YB• Kordel Hull beyanatında KURS GORECE 
~ ... ~oy,

1 

a tatbikat sa~ l tarafından çevrilmiı oldu- reler lrlanda Japonya ile Amerika araıın· 
J ~ ''kiJc.t~lclırı anlaııJı- ğundaa imparatorluk kav- daki siyasetinde biç bir de-

V/. ~ .tl6p F'Q i•lip Alman- vetleri burayı terketmiıler-
0 
.. zır·ındB UÇİUIBr ğiıildik olmcdıiını bildir· 

.'J ~r· k,1 .. ':D•annı bütün dir. dirmiştir. 
'.J 'la •e b 

1 lırından ve -•-- --o-- --c---

?i ~~~t'tıal,~~•i iiılerioden Londra, (a.a) - Per11embe 1 •ı• k 1 
'de, . t Yol ve ge- Z1°ya karartma nnı iZ ODSO o-ı. · , •ıt d ıünü bazı tayyareler lrlanda :S 

~ ~~ •dip d ' ilderi gibi f ı• • 

Vaıington, (a.a) - 8 
lagiliz genci tayyare kar 
rına 7 haziranda baıhya 

lardır. ilk gıup 500 kit 
Her beş haftada kuH 

yeniden gruplar iltihak 
cektir. 

~ ~:,ı:-t,,, "rurken lngilw tecrübeleri topraklam üzerinde uçmuılar su 1 ıstıne 
i ·~~"'ı ' ._,"~l doıtlugw unu Sidney (a.a) - Sidoeyde ve Dahlindeki d fi batarya· • 

-,~ L. ııc .JQ t H neçtı larına geçmiştir. Beratta 

~~'ti e l!ıeınek için dün ilk defa ziya ikuartma ları ateş açmıtbr. iç bidise ~ 
tay, t · · B ( ) ı · ı · k kaç lngilizden baıka ki 11 .. , • ~ ... ve faali- tecrübeleri yapılmııtır. kaydedilmea.ışbr. erut, a.a - agı ız on-

~d\~ '''t \ti•ttırıni artık ........................ 4.:.• ........... ~.............. solosu dün Filistin toprak- kalmamışbr. 
~ı .. ~'' •o~e lleticelerini : SiPER KAZMA : - -~~: ~~~"!!!!!!~~ 
~~--• ~~::: .. ··:tm:r.:; MuDDETi UZATILDİ 330 ~OGUMLULAR 
~'-, .. 1::- ••fduronluk ı IZMIR ViLAYETiNDEN: ı 1-330 dogumiu ihtiyat erler ihtiyatlık hizmeti için ı 
~" tl."' " 1 altına ahomışlındır. Bir çok erler namla11aa celp çıkma 
'-h·~'-11. '•11111 L ı 1-Hava taarruzl.,ına karşı koruam• siper eri kazdı- ı 1 k d 

~•, ~q il , lll•touab . b d •w b' 1 . I · . t b. ı için ge meme te ir. 

' 

il..~ 'll'iy•t' .1 • ı rdması ve ıca e en dıger ted ır erın • ınma1ı ıçın e ıt 2 H b k d 1 • 
l ,., d • ı ı e laaı 941 - eJ' ne se ep)e olurH olsun şimdiye • ar sı• mı 

~).:'t11 ..... 
0ıtlq.ı:..,.D •. • ı ve evvelce ilin olunan miiddct 30 Haziran akşıın:una ı 

1 -,, ''aı, .... un ta d' d·ı . . • müslim ve gayri müılim bütün bu doğumlu erlerin 30/S/ 
1 ~it 1 llin etm kt ı kadar tem ıt e 1 mııtır. • cum günü sabah saat 9 da lzmir yerli aıkeflik ı•bea 

•flvk d ' ke ı 2-Bu mllddct zarfında bunları ikmal eıtmiyenlcr bak- ı m r c t etmeleri ıarltır. Gdmiyeoleria abkimı kana• 
uymı . ı kında ceHİ bltlıBmlerin k•ti surette t•tbik edileceği teb- ı k 1 ·ı 1 •· il cezaya maruz a aca;ı ı in o unur. 

,..9'9'1 S ı ili ve ilin olunur. ı liiiiiİıılıİiiiiiiiimiiiiiiıılıİl-IİİİİİİiiillİİIİiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii ANLI H .,., ...................... u+tt MMt .,,.,....., ... u~~•• .. "' • 



1&11••• 2 
Irk tarihine bir nazar 

---uo--

- Dinkli nuıhadan devam -

Miaafirlerini yahnz başına 
aofraya oturturlar, kar§ısın-

cla çoluk çocuk hizmet eder· 
ler ve misafirden artanı ken· 

dileri Jerler. Zorlaadıklası 
zaman verdikleri cevap şu 
dar: 

.. Biz atalarımızdan böyle 
rördük, giderizi kimse boza
maz" derler. 

Buradaki Türkler cidden 
çok temi& yürekli ve pek 
mert insanlardır. Yalan söy
leme onlarda pek çirkin bir 
abli1nızlıktır. 

Aht veaiılerinde karıısın · 
dakiai aldatmak bayalleri:-

den bile geçmez. Şurada bil
müaaıe be küçük bir vak'a 
aalatayım: 

Turgay Kazaklarındaabiri 
bir pazuda peynir satarken 
"öyllilerden birine yan!ıılıkla 
on bet ıram eksik verir. 
Mliıteri gittikten ıonra fıır-

kıaa vanr, iıini gücünü terk 
eder, ıehirde köylüyü ara
mağa koyulur. 

Akpma kadar dolaşır bu
lam ve tethis de edhmez. 
Ertesi kafta kendiıine mal 
almak üzere ba~ vuranların 
hepıiae: "Geçen hafta ben· 
den peynir aldınız mı? diye 
aorar. 

Bir köylü: 
"Evet der, geçen hafta 

ben senden 250 gr m pey
nir almıştım." cevabını ve
rir. 

Pazarcı yerinden fırlar, 
m&ıteriain boynuna sarılır: 

.. Aman kardaşım, der. 
Sana reçen hafta yaalıolıkJa 
OD beı ıram tkıik peynir 
vermiıim, kaklun öteki dün
yaya kalmaaın, işte salla bu 
hafta on beı graro f zl 
peynir veriyomm, hakkını 

balil et.,, 

(Arİiası var) 

Güzelyalıda küçük su bi
birikintileriy le ufak batak
lıkların sahipli kısımlarının 

istimlik edil rek bu reniş 

sahada modern spor saha
ları tesiı edileceğini evvelce 
yazmıştık. 

HALlCJN SESi) 

için planlar hazırlanacaktır. 

Belediye 1ei i Dr. Behçet ı 

Uz, dün yarıında mühendis-

Güzelyalıda bulunan bele· 
diye banyol rı d hazırla
nacak plin çerçevesine alı

nacak ve burada geniş yilı
me ba vuzları ve su topu 
yerleri vücud getirilecek
tir. 

Güzelyalıdaki bat ldıklar 
kuı utulduktan sonra bu ci
varda yalnı~ Çakal burnu 
d lyanı civ rnıdaki bataklık 
k lmış olac ğıud n bunun 
bir an evv l kurutulmuş ol
ması çareleri ariiştırıi cak· 
tır. 

ler olduğu h ide Cüzely b · 
ya giderek t esisler yapıl -

cak sabada tetkikler yap
mıştır. 

Bu sah n.ın bir an önce 
temizlenmesi ve gençliğe 
faydalı bir h le getirilmesi 

Mubasebeı 
Husu i ede\ 

Yeni m li yıl 1 Haziran 
941 tarihinden itibaren baş· 
byacak ve vilayetin yeni 
sene bütçesi tatbik mev
kiine konac ktır. Bütç oin 
tatbikile beraber bütçeye 
mevcut kadro cetvellerine 
göre, hutuıi muhas be mü
dürlüğü k drosunda bazı 
tadilit yapılacaktır. Bu ta
dilata göm, kadrodaki teb
liğ memurlı n ücretli memur 
olmak itibarile vil"ydin ten-

sibile vazifc'lerinden uıak
laıtırılıcak ve bunların ye

rine şimdilik 30 adar ve 
deha ileride de oo dane 
daha ahnar k 40 tahsildar 
istihdam olunac ktır. 

Hnsusi muba eb ıubete

rindeki tab kkuk şef ve 
memurları bir binada topla
nacaklar ve beraber ç hşa
rak çalış rak biribirlcrinc 
yardım edeceklerdir. 

--o--
BORSA HABERLERi 
21 50-34,50 kuruşhn 103 

çuval üzüm, 21 ,50 kuruştan 
20 çuval fasulya, 7,75 kuruş · 

t n 15 ton drrrı sabi· 
mışhr. 

1 1941 FUARI 
f Şehrimiz Iran g neral kon· 
ıolosu , dün b lediyed reııı 
Dı. Behçet Uz'a ziyaret et· 
mi ve kardeş lr~ devleti
nin 1941 lımir f aarrna işti
riki bususutn görüşmüştür. 

Dost emleb::t hesabu::.a bu 
seneki fo rda bu usi bir 

pavyon inşa edifceeğa haber 
abamışhr. 

Diğer bazı memleketler de 
1941 Izmir fuarın iştirAk 
için, konsoloslukları vaaıta-

siyle, istimzeçlarda bulun
muşl rdır. 

Hali h zırda fuar sahasın

da bulunAn bazı pavyonlar 

çok hurdalaşmış bir vaziyette 
oldukları görüllT. n,tür. Bu 

gibi pavyonler, s • lıipleri ve 

alikadarlart tarafınd;:.u. yeri
ne daha mükemmelleı i yapıl 

mak üzere yıktırılac ktır. 

B. 
------

Adil Sayar 
ge dı 

Bır müdd tt nberi Anka 
r d bulun n hususi hesap· 
1 r müdürü bay Adil Sayar 
düo l şanı A n nr e ıpre
siyle şehrimiz döomiiştür. 

lzmir Defterda lığ odan: 

--Askeri ve mülki tekaüt 
kaouuun 61 inci m ddesioia 
tadiline ve ayni kanuna 
yeni bazı maddeler ilivesine 
dair Maliye vekile.ince ha
zırlattırılan kanun liyıbası 
üzerinde alikadar encümen
lerin tetkikleri sona ermit, 
liyıka umumi heyet~ scvk
olunmuştur. 

Askeri ve m6lki teke.üt 
kanununun 61 inci madde
ıinin yeni· layiha ile t dili 
teklif edilen metni bükü
mctle• ioe dulu ve reşit kız 
coçukları ile yüksek tahsile 
devam etmiyeo erkek çocuk
lar maaş alm k için bizzat 
müracaat ett · kleri ve liıım 
gelen resmi evrakı ibraz et
t ikleri takditde b şka hiçbir 
kayt ve mu meleye tibi tu
tulmaksızın maaşları kendi
lei ine verilecektir. 

Bu suretle maddenin eski 
şeklinin derpiş ettiği veç
hil ihtiyar mütekaitlerle 
dul k dı lar ve yetimlerin 
her 6 ayda bir belediyeler
den veya ihtiyar heyetleri
nden ilmüh ber latak ibrQZ 

mecburiyeti rı de bulunmaları 

büyük bir külfet teşkil etti
ği cihetle yoklamadan bek
lenen maksatların başka 

usullerle temini diiVnülmüı
tür. 

Aylıklarını bizzat almıyan 
maaş sabiplerile yükıek tah· 

silde bulunan erkek çocuk
lar altı ayda bir yoklamaya 
tabi tutulacaklardır. Zat 

m aıı alanlardan ıon tediye 
t rihi <len itib. ren bir ae.ne 

içi de müracaat etmiyenle
rin maaşları kesilecektir. 

Mütek itlerin yeniden hiz
mete ahnması tekaüt m•at· 
larına müessir olduğa cibetla 
mütek it memur istihdam 
edeu dev et, vilayet ve be· 

tediye müesıcıeleri aldıkları 
memurların m aı vaziyetini 
tetkik ve malsa dığına ih
b ra mecbur tutulmuşlardır. 
Bu takyitler vazedilmekle 

30M•JI' 

Gümüc:ba-, 
yolund-;. f~ 
bir otonıo dd 
kazası ol 

--o--- ,, 
Gilm&ıane (a.a) -:~J

Gümüşaae T oral P- İ 
f ecl bir otu mobil k•"f ,1 
muıtur. Güm&ıaaed•• ~ 
zona gelmekte ol.•• lı,_f 
Zihni idareaindekı .~ 
uet Torula iki k~~ 
mesafede buluaaD ~f 
geçerken onu taki ki~ 
för Ahmet idaıeıi•~• V. 
yonet yol iıtemifti'_,J. / . 
kamyoaetini sağ t 1'~ 
ken lasriltereni• ""~ 
konıoloı ve baıkAtİ ~ 
mil bulunduiu oto 'ti. 
anııun karşalafı:D~I •'~ 
ninin kamyoneti "li'' 
konsolosun oto01obi 
mışbr. 

Bu yüzden 
binek otomobili 1 

kaymıt geÇtnek ilJ.::: 
tini arbran Ab111• to'' 
yonetine hail olaa11l.lt 
nun neticui 1110~. _..ıııııı,. ..... ..._ 

kurtarmak üzere 1. 
nu sola kıraD 

kamyoneti Harıit d•"' 
yuvarlanmıı şoför d•' 

ı ul•' mak Ozere yo c &1111' 

kişi boiularak fifç' 
Miisademeden b• ,, 

.. 1111. 
bulananların• r•I ti' 
soloı ve kitibi ,arı 
reye atılarak 
muhtemel diğer 
kurtarmıılardır. 1Jtııtl 

Vali ve adliy• er ..i 
. e .- ... bal hadise yerıD t ,,. 

dir. Adli tahkik• /.ı 
ediyor.~~ 

ile arıyaıı .-
~ de' 

Orta nıekteP · ~ 
• .. tev•11 

bu genç mu 
retle it ar•Y0

'· i' 
Adreı: tlaliOI~~ 

ınnea Meıher oı• 'A 

Şubesi tarh tarh mükellefin 
No. senesi adı ve oy dı 

i i m vki ve No. vergi k zaıııç buhran hava K. Y. cez yukün 

Baıturak 

" ,, 

" 
it 

" 
" 
" Yeni Ş. 

39 

39 
39 
49 
49 
49 
67 

504 
lSo 

matr hı ver~iıi 
L. K. Lira K. L. K. -- ------ ·--- ------- --- --

936 Mih 1 kızı Boyna hizm tçi luönü c d . 476 60 00 o 00 
840 

937 " " " " " " 840 60 00 o 00 
938 ,, " " n • n 480 43 96 o 00 
939 lımail ızı Hatice ., ,, ,. lo4o-1 lo oo o oo 
937 " " " it " " " 120 00 o 00 

938 " u " n ,, ,, " 87 92 O 00 

939 Hiheyio Avni fırıncı ~aynıakam Nihat 7 7o oo 4 9o 
934 Ao:lüllnd r d()dor b~y er ı . 7 o oo ö 1 4o 
934 Ali Ca oğlu Mevı-t ehitlcr ınuk dcles nisbeti 42 oo 

mu r 3tt 

o 00 1 20 

o 00 1 20 
o 00 o 88 
o 00 o 00 

o 00 o 00 

o 00 1 76 

o 00 

o 00 
o 00 
2 4o 
2 4o 
o 00 

O UJ 0 00 O 00 

o 00 o 00 o 14 
8 4o 140 ooir dı 

L. K. ,,,,,~, ..ı --- . ,.,, -- -----~-~- ~~ . 
ı 20 1 6 936-31-5-937 1-12 

1 20 1·6-937-31-5-937 1-13 
o 88 1-6 938- 4·2-938 1 14 
2 4o 1-6 936-31 5-937 1-16 
2 4o 1 6 937-31-5-938 1 17 

,, 

;ı 

l 76 1·6 938-14 5 939 1-18 
9 80 Haziran temuz933 1-35 -~'J 
1 54 Mayıı 935 1-37 k·lıi i"''JI 

So 4o 1-1-933 -31-12 933 Tet1
1tı'ı~,_ 

_94 ı"" 
kararil• 

Yalsarıda iıim ve unvanl1rı il ti retgab adı ıleri yazılı mOkeUefler namına tarhoiunao vergilere isimleri hizasında gö terilmiıt~r·. dı" ıı•- t' 
Bu mlkellefJer için tanzim edileD iki ci ihberaameleriD leblij"ı için her n kadar aranılmış ise de bulunemadıkları teshil edildığıll ısıl•'i-' 

takip eden ıBndea itibaren 15 rBn zarfında mezkur vergilere itiraz hakları olduğu 3692 sayalı kanunun 5 Ye 10 11cu maddeleri bOk~' 
·in olunar. 1 



· M. M.ECLISiNDE 1ATL~NTIK MEYDAN MU-1 

•b 1 -.------.._..------~~-., t • ncı sahifede- huriyet ordusu hakkında 
L... •1ıt ' ı . d k f ~ ltJd '1 eaııılerdir. göster i leri yüksek ilti at 

HAa EBESiNi ALMANLAR 
KAZANABiLiRLER MI? 

~~r Qa bea de •t•iıda· ve itimada ordu namına bil-
'' - •cliıin ı&z birli- hHıa arıı teşekkilr ederim. 
L. '1•c:ı 1 c.. b . d -~~•tip ol 8 ı tezabiira- um urıyet or uıu •atanın 

-.."'-e)ı Unaıuıtur: m&dafaa11 itini aöatermit 
•tt~ . teiali;e, olduğunuz yükaek itimat ve 

, lltilctıuniıa ve Türk iltifata liyik bir ıurette y•· 
... -~laafıza ve mti- pacakbr. BuDa itimat buyar· 

11t1a11t" .. tıad, c&mhuriyet maaııı bilha11a temenni ede-
. .. •el ıı· · t, le d • ayet ve me- rım." 

1 l'&ık·' ret ve kuvve- (Bra•o ıealeri, sürekli al-
1-i11i, 1!' ~&y6k Millet kıılar .. ) 

. • ltlt llıbıyet ve itima- Bundan sonra 1941 yılı 
'. ~ ... ~~lt te nıubabbe- varidat bütçesi tasvip ve 

"'' e ·ı . ,,.. ı e de ken· müvazeoei umumiye kanunu· 
· .. 'e 'b k ''( te•ı·f ı llğ edil- nua müza ereai ikmal edile· 

" ~-- • ~derilD . ., rek reye konmuş ve 356 ve 
~Üli P.t6teıaliie, mevcudun ittifakile kabul 

t tdildi:~fıa biUçesinin edilmiştir. 
•tihi '- 1 f&a anda bn- Bütçenin böylece taavibi 
~' dot" tt•ll baıa h~- üzerine başvekil Dr. Refik 
~. llıilli alın ı:nilJi is· Saydam alkışlar arasında 
-, ~ Yurdu kurhar- küraüye gelerek aşaiıdaki 

OtQlll 1_ 
"'''- '" mevzuu beyanatta bulunmuıtur: 
~ old,~11 .i•.tiklll ıa- "Arkadaılar: 
.-~~ ... rıbı dBaya· .. _ Tirkiye cümhuriyetl-
~'111 1a::•tl~ri batına nin büyük mazbariyetlerio· 

""'-bıç llir deh· den biri de dünyanın bu-
"lcla daa o ateıin ıiinkii vaıiytıti içerisinde 

)t11ıı1t.a hlıaıı ve dOo· mecliıin burada toplanıp 
...._ '' 

1 
•t ••11dığı diit· vatanı mahfuz "e kendisini 

. '""tlt :~llleıiai bilen ıakia bir h1&lde bu ıeaenin 

~~~~__.;.;... .... ~~~~~ 
-2-

Bu defa lngiltereaia em
rinde Hollanda, Norveç, Bel· 
çika, Yunanistan ticaret filo
laranı.. heme hebıi ile Dani
marka ve Fransız gemileri· 
nin bir kısmı bulunmaktadır. 
Amerika da, d&nya ikincisi 
olan ticaret filoıiyle lagil· 
terenin yauuıdadır . 

lngilterenia müttefiklerin
aen Hollanda takriben 3 
milyon, Noneç 4 milvon 835 
bin, Belçika 40 bin, Yuna
Pistan 1 ınilyon 780 bin ton 
grmiye sahiptirler. Amerika 
fi osu ise t•kriben 12 milyon 
tondur. 

Böolece lngiltere, Amcri· 
ka filosu hariç, 30 milyon 
tonluk ticaıet iemisioden 
dofıudan doğruya istifade 
etmektedir. 

Almanlarla ltalyanlar, har
bin baıındaoberi bu 30 mil
yon tondan ne kadar batır
dılar? 

Geçen harpte, batırdıkları 
gemi tonajına yüzde 10·20 

Yazan: ABiDiN DA VER 
ııisbetinde umumi bir ı.am 

"" 
yaptıktan resmi kayitlerle 
sabit olan Almanlar, zayiat 
liıtelerini mübaligalandır
makta bu defa daha aıın 
gitmektedirler. Geçealude, 
Hitler iiç güode 200 bin 
tondan fazla gemi batardı
iJnı iddia ettiği halde. o 
haftanın yedi günllik hakiki 
zayiatı 50 60 bin ton ara· 
11nda idi. Bu itibarla İnıUiz 
zayiat liıtelerini daha doğru 
olarak kabul etmek lazımdır. 
lnıilizlerin baftahk zayiat 
listeleri haricinde, zikrettik· 
leri tupyekun bir rakam, bir 
senelik zayiata ait olarak 
şöyledir: 

1611842 tonluk 406 ingi· 
liı gemiıi, 447816 tonluk 
203 müttefik gemi, 769212 
tonluk 253 bitaraf ıemi, 
2655870 tonluk 862 gemi. 

Buna mukabil o tarihe 
kadar 1269000 tonluk 261 
Alma• ve italyaa remiıi 
batmış veya zaptedilmitti. 

-Sonu var-

' '....ab t n~ llriyet dev· bütçesine rey vermesi ve J 
ı.:'" lıan,eıİDİD ODU ıelimctle tatbik için zmir Defterdarlıiından: 

~ ,,? •li olan ve ber bükümetine direktif verme- Satıc Muhamea B. 
~\la.: "lll•I' ., -.at , •ile karıı mil- ıidir. (Alkışlar.) No.su 

• ,.~_ llı•Ui İQJulibın ve - Arkadaclar; -q
1 

Y 660 üçkuyular 6 no.lu ıokakta 1866 ada 2 parsel 

Lira K . 

101 00 
L llde1ı ziyade ğunuz e&Dada sayın arka· 
~~\~ aı&dafaaıına Bütçeyi tetkik buyurdu- 275 m.m 5 \ kapı 1 taj no.lu hane 
il , L 661 Güzelyala metrestepe sokak 1793 ada 7 parsel ••·a ou derin ve daılaran dermeyan buyurduk-L.' h~ Yle e . b • lan miitalea •e teakitler hü 499 m.m 211 kapı no.lu arsa 149 70 

''ti ~bıL 1111D aı· 662 Giiıelyah motrestepe sokak 1793 ada 8 parsel 
~~- ._:

1
·L· b&y&k TDrk kiimetimiz için çok kıymet-ıl.".._ llE,. Qlnd metlidir ve kendisine yol gf>ı· 429 m.m 2/2 kapı no,lu arsa 128 70 • ı.,, e 1ar1ılmaz terccek mahiyettedir. Vekil 663 Güzelyah metrestepe ıokak 1793 ada 9 parsel 

~'-t t&rlü aiyaıi 360 2/3 '- l 108 00 ı.....-.: 6ıta arkadaılarım burada eUerin- m.m "apı no. o arsa · 
."Qcltt b· nde el ıi- den geldiii k.adar çalıştık- 664 Gü:ıelyah müıtecabi zade ıokak 1791 ada 1 

-.:'' 81 ır aaygı yeri larını, bildiklerini ıize arzet- parsel 2550 m.m 2/12 kapı no.lu arsa -._..._ ?'" Cumburi- tiler. Lütfen kabul buyurdu- 665 Güıelyah Muhdes sokak 1792 ad• 2 parsel 
lt,tliei1a·lrkiye Biiyük nuz ve bütçeyi tasdik etti· 750 m.m 1/2 kapı no.lu aua 

... ' L·t ıa ıonıuı ıay. . 666 G 1 l 1 ~ 'il le nıı. üze ya ı po igon sokak 924 ada 2 panel 
'"'• etre daha Temennim ıudur ki eline k '-~ • m.m 2/13 apı no.lu arsa 

.~ ~ •rı •e teklif memleketin idare ve vazife- 667 Güıelyab mubdes ıokak 934 ada 3 parsel 

382 50 

50 00 
680 

136 00 
585 

117 00 ,, ~ltıi1a ıini tevdi ettiniz biikiımet, m.m 2/14 kapı 00 lu araa • 
''ti ')tt llllecliıin •Ü· inıaallab bu sene zarfında 668 Güzelyah mubdeı sokak 1793 ada 1 parael 
-ıı; •ti"I• 111 teıabüratı da bütçeyi iyi tatbik eder 98 1 5 k 11tl ' .. le b 3 m.m I apa no.lu arsa 79 60 
A:'LQU~.a . 1 • ulü iberi- ve iyi neticelerle buı.urunuza -"'"' "" •• k 669 Güzelyah mubdes ıokak 1793 ada 2 parsel 

, it lca . •e ili Saf- gelir. Hepinize teıckkür ede- 398 m.m 2/4 kapı no.lu usa 
' tı_ b tııye gelerek rim. (S&rekli alkıılar ) 

79 60 

~~'d• QIQaınuıtur: Meclis bug6n müza"ere- 670 Güzelyab mubdes sokak 1793 ada 3 parsel 
tl•rı 369 m m 2 kapı no.lu arsa 73 70 

aun Cüm· lerine devam edecektir. L~'!t6 671 Güzelyalı Bo:ık1r ıeref çıkma:ı.ı sokak '20 ada bt"': i!k ıeanılarda Birinci (tS) kuruı ı 4 parsel 691 m.m 8 kapı 53 tajh hane 1250 00 

l~~bl\•tMı··•a•'İ•Aden ıs'tibia0reneimki n8ef
5
i.
1
f
0
mmda ı: d b .. q 672 Göıtepe anıı ey ıokak 838 ada 3 parael 

ı 816 m.m 2~ taj halen 3 tajlı hanenin 48 
~ \'e K d HEDDY LAMAR ı sehim itibarile hazineye ait 13 ha. '"" 406 25 

ı:' .~o·ıflan T a ın RO.BENRATRSTIASYLOR ıı 673 ikinci karantina türkoğlu ıokak 770 ada 4 "'--. • ""° parnl 375,50 m,m 29 kapı 29 tajh araa 
1. •: S,,,

11 
K. ayyareCI KUMRU ı 674 Göztepe iımetpaşa ıokak 942 ada 9 parsel 

f•. ,... Zarı adın: 2.30-6-9.30 ı 94 m.m 14/l taj ıudu arsa 
"'~ '"'rt' ~ayyareci : 4 ve 7.30 da ı '·J'"' : a~· ... Pazar ginleri 11 de baılar ı 515 ikinci lrar•DtİDa •rap haaan çeımeıi yolu 

~ ~ri1a "~ilci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk ıean· : iberinde 
2

9 tajh ev 
~ '-"'1,,:• .ıs. Balkon 20. Koltuk 25 kurQftur. : 676 ikinci karabtiaa köprü matırh ve şehit nazım 

~
r, •l'I T•lebe aeanıları 10 kuruttut. ı sokak 1731 ada 1 parael 192 m.m bila no. 

~ ·~ 

93 00 

18 00 

50 00 

48 00 

ALMAN 
Paraşütçüleri 
Nasıl Yetiştirilir? 

-3-
Bütün bu talimler, evveli 

bir tayyare hangarına asıl
mış olan eıki bir tayyare 
kamarasından yumupk top· 
rağa şakuli ıurette atlama 
ıuretile yeptırıhr ve paraıüt 
benzini ıüratle toplama ame
liyesi bu aakere öiretilir. 

Muallim zabitler, bitin 
t•limlere en küçük teferrua
tına kadar nezaret ederler. 
Askerlerin yanhş hareketle
rini gösterirler ve bıta111 
atlamayı öğretirler. Bu nevi 
talimler bittikten ıoııra ha-
kiki tayyarelerden atlama 
talimlerine başlanır. 

ilk atlamaları, neferler 
muallimlerin nezaret ve kon• 
trolü alknda mlinferidea 
yaparlar. 

Muallim, tayyarenin ıira
tini ve riiıgirın tesirile pa• 
raıütün alacai• muhtelif 
meyilleri göz öniiade tuttuk• 
tan sonra tayyare içiade 
bulunan neferlere : itlama 
emrini verir. Bu emir, Hıl• 
verilmez. Motöri\n gürllttltl 
ve neferin heyecanı feci bir 
yanhşhğa ıebebiye verebile
ceği cihetle, muallim atlama 
emrini her neferin omaıaaa 
elile vurarak verir." 

Paraşütün açılmaaı f11 ı•

kilde vukubulur: Umumiyetle 
ıi•il paraşütçüler, pı rafit& 
açmak için onu batbyaa 
ipi kendileri çekerek para· 
şütü açtıkları cihetle, askeri 
paraşütlerde tayyareden bot
luğa atlanırken, ba ip kea
diliğinden açılacak surette 
y•pılmııtır. 
TAYYAREDEN ATLAN

DIKT AN SONRA .. 
Tayyareden boıluğa atla

yan bir paraı1Uçün6n ihti· 
Hıları, ıöyle buliH edile
bilir: 

Tayyareden b09luğa atlar· 
ken, kuvvetli bir saruab, 
paraıüt açıldıktan ıoara 
yere doğru yavaı yavaı 

inif ... 
Bütün vücudu hararet 

kaplar. Paraıilt yere yavaı 

yavaı yaklaıtıkça iait mey· 
danında bekliyeo H hitia 
aıığıdan yukarıya dotra 
yükselen ıeıi duyulur: 

- Ayakları birleştir, rlı· 

gir• dikkat etl 
Bu ihtar, hazırlık talimleri 

eana1ıadaa paraıiitlere •eril· 
miıtir. Fakat boşluğa atla· 
manıa doğurduğu heyecaa 
araıında unutulmuı olabilir. 

-Sonu var-
lltll!llUlllllllllUlllHltnlllllllllll•ll •ı _R __ _ 

Tabibi Diş 
Muzaffer HUsnU Levent ı._-..L; ~sı. ... e s• d TELEFON:l lr le "\~~'ti ~ IOemBSID 8 3646 : 617 Karııya a ıoio kuyu musavat ıokak 158 ada 

t 
'llQ'~ lllQ hafta .. t .

1 
• M 

1 
D 

1 
• 15 varael 172 m.m 22 k•pı 2611 tajh araa 344 ()(} Hastalannı miiıtakil olarak 

' Q'U letafaQ..ıaayın mtutl erkı erınetl' e wynL bokugh••,· ! Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerilı>eti• para21·5-941tuibin Bi.rioci Beyler ıokajıada (10) 
\ •• uaa yara ı an uvve ı, neıe, •• a • ı • 16 No da ber aün '-aba' eder c 'Ilı • ı den i!ibareD r.ıı~ müddetle müzayedeye konulmuttar. Ilı• . • : • . · t el Kızlar Parıse YE ı ıeıe .. s-6-941 t•rıhıne maaadif per,embe gü•ll ... ı 14 dedir. Dr. Fahrı Iıık 
~ti'- llnost l • •t• f ı Teliplerin muhammen bedelleri Ozerindea y6ıde 7,5 de- lımlr M~mleket hHta•••• 

9,4 '": etli er erın 1 ıra ı ı pozito ak~Sİ yatırarak yevmi meıkiirda M. Emlik müdür- .RoDUuın mOteba .. ııı 
st"-••t' 11t1rafı 3.30· 6· 8 .45 G. ~. Parlıte 4 30 ı lltBnde miHeıekkil ıatıı komiıyonana müracaatları ilin Rontkea • ., Ele~trtılı ted••

1
•
1 

.. sini 2 pazar ılaltde lll•tı ıeaaılar .. ı olaaur. 1834 J•pıbn N!
11!f8tl;SN. =k 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 
Alman m•tbuatına göre, 

bu nutuk Ruıveltin diğe.r 
nutuklarının tekrarından 
ibarettir. 

Japonya nutku mutedil 
rörmüştür. 

IRAKTA VAZIYET iYi 
lngiliı.ler lr•kta vaziyetten 

emin ıörünmektedirler. 
Bir takım Irak ricali in 

lr•ktan ayrılmHııu bun• 
delil göıtermelctedirler. Ja. 
giliı.lerin Bağdada elli kilo· 
metre kadar yaklışmış ol
maıı heyecan uyandırmıştır, 

Almanların lraka yardım
ları müeııir olmamış ve Al
manlar Irakta yalnız bir nok
taya ehemmiyet vermiıler· 
dir: Musula. 

laıilizler bundan Alman 
ların lrakta yalnız M .. sulu 
tutmağa çalııacakları ueti
ceıini çıkarmaktadırlar. Faz
la kuvvet geçirmedikleri 
takdirde lngilizler bunu 
mlmknn görmektedirler. 

Almanların Libyada Mısır 
topraklarındaki harekitı iki 
ıüa içinde Britanya kuvvet
leri tarafından durdurulmuı
tur.. Almanlar bu taarruzda 
motorlu kuvvetler kulla11mıı
lar ve Sollum ile Halifaya 
ıeçini ele sıeçirmiılerdlr. 

Bir kaç defa aöyJediiimiz 
ıibi bundan sonra Mısır 
topraklarında yapılacak ba
rekit mevzii kalmak mec
lauriyetindedir. Ancak Son· 
baharda b6yük barekita 
intizar etmek llzımdır. 

Gitte Almanlar Hanyayı 
iıgal etmiş olduklarinı bil
dirmekte i1elıer de, lngiliıler 
bu haberin teeyyüt etmedi
ğini bildirmiılerdir. Fakat 
barekltıa Almanların lr.bine 
iakiıaf ettiği sanılmaktadır. 

Y ork kruvazörÜDÜD Suda 
limanında battığı bildirilmiş
tir. Bu hrp sefine.si ile logi
lizlerin Giritte batmlan kru
vazörleri üçe baliğ ölmuşhır. 
8500 tonilto hecmiade ve 32 
mil aürate malik ol•n York 
kruvazörü 1928 de inıa edil
miıtir. 

Giritte vaziyetin aaniklcş
tiği anlapldığından şimdi 

Almanların nereye kadar 
ilerliyecckleri sorulmaktadır. 
Deniliyor ki, Girit bir defa 
değil, ancak bir meahaledir. 

iHAt..Klf'4 SESi j 

INGILIZ TAY- GIRIDDE SON: Yeni Zelanda 
YAR ~~LERI VAZIYET Başvekili 

Surigede iki taggare Yeniden takvi- iskenderigede bir oto
megdanını bo111baladılar ye kıta arı geldi mobil kazası geçirdi: 

Kahire, ( a.a ) - lngiliz 
tayy releri Sariyede Duijur 
ve Tudmür h va meydanla
rına akıolar yaparak yerdeki 
bazı t yy rcle ı t hrip et· 
mişlcrdir. 

lngilız kuvvet
leri BaV-dada j 

;~~~~!.~~~=~· 1 
kuvvetleri Fnlluja ile Bağ
dad arasındaki Hsnmiktauı 

Hptetmiılerdir. Kuvvetleri
miz mütemadiyen ileri hare-

ketleri devam ederek Bağ
dad• yaklaşruışlardır. 

--o----
Berlin sefaret

banemizde 
Berlin, ( a.a ) - Türkiye 

büyük elçisi ve refikası dün 

akşam parlak bir resmi ka
bul tertip etmiıtir. 

Bu kabul resminde Alman 

ş hsiyetleri ile kordiploma
tik bızır bulunmuştur. · 

Giridi PldıktGo sonra iki be· 
def vardar: 

1 - Ş rk dönerek Kı b
rısı almak ve Kıbrııtan Su
riye yoliyle lraka atlamak; 

2 - Doğrudan doğruya 
Mısıra atlama . 

Anca Almanlaır Mısırda 

çok büyük z2yi ta uğradık

larınd n bir müddet hazır

lanmaları icep edecektir. 

logilizler h~r iki ıhtimalc 

karşı hazırlanmaktadırlar. Bu 
haztrlıiın müte ddit izleri 

Suriyede görülmüş, bir çok ,_ 
Fransız 11ubayları de efrat 

ile birlikte Filistine geçmiş· 
ı lerdir. 

--m!I-
Kahire, (a.n) - Y n reı· 

mi mebfitle:ce Giride h va 
yolu ile nakledilen Alm1ın 
kıtalarımn miktarı 30 bin 
olarnk tabmiu edilmektedir. 
Deniz yolu iie de hemen 
hemen hiç asker çıkarılma
mıştır. Askeri mobfillerde 
vaziyet çok vuzuhsuz olarak 
tavsif edilmektedar. 

Kahire, ( a.a ) - Giritte 
yapılmakta olan çarpışmala
rın şiddeti mütemadiyen 
değişen vaziyeti kolayca 
göstermemek imkanım ver
memektedir. 

Şiddetli göğüs göğüse 
_çarpışmol r, hücum ve mu
kabil hücumlar olmuş ve 
bunların neticesinde İngiliz 
kıt ları sırf muhasımlarının 

kahir adet faikiyeti karşı
sında geri atılmıŞ!ardır. Gi
ride lngiliz kıt ve malzeme, 
takviyeleri gelmiştir. Reamo 
etrafında vaziyette değişik
lik yoktur. 

Kahire, (Londra radyosu 
8,15) - Almttn lı:uvvetlcri 

yeniden takviye edilmiştir. 
Simdi Suda Jimanının şar
kında bulonmaıktadırlar. 

Kumsallıklarda bulunan 
yüz kadar Alman t yyaresine 

muvaffakıyetli hücumlar ya
pılmıştır. Şiddetli ve göğDı 

göğüse kanlı muharebeler 
devam etmekte ve her -'iki 

-1111--
Kahire - Loudra radyosu 

saat 8,15 re.ııni tebliğ: 
Yeni Zelanda başvekili 

Mısırdıı yap nak a olduğu 

1 seyehati esnr.sında lskende
riye yolunda. bir otomobil 
kazası geçirt'rek hafif surette 
yaralanmıştır. Yauınd ki di
zev t dahıt ağır y&ra.:lanmıı

lardır. 

8. ED ~NIN 
8 YANATI 
Loodra (a.a) ·- lngiltere 

h riciye nazırı B. Eden be
y nattsı bulunarak ezcümle 
demiştir ki: 

"Almanya Avrupamu kar
şılaştığı müstebitlerin en 
zorhatı olmuştur. Naıi barajı 
yıkıldığı zaman Hitler ve 
aven~sini aüpürüp götüre
cektir. .et itlerle bcıaplaşaca
ğımız zaman yaklaımııtır.,, 

--~--

lraklılardant 00 
kişi esir a ındı 

Kabil'e - Londra radyosu 
8 at 8115 resmi tebliğ: 

logiliz kuvvetleri Buradan 
şimale doğru ilerlemişlerdir. 
Kuvvetlerimiz iki koldan 

Bağdat üzerine yllrümckte
dirleı-. Yeniden 100 kiıilik 
ufak bir Irak kıtaaı esir 

taraf fazla Zllyid vermek-
tedir. ahnmııtır. 

--o---
Suda limanındaki lngiliz 

kru~a:ıörn batmışsa da biç ilk· tahsillerini 
z yı t olmamıştır. 

• - ·: 
1 DIŞ RIOA YAPANLAR 

Çocuk düşlrmek Maarif Vekiletinc.e neşre-
Çorakkapıda 1056 ncı so· dilen yeni bir tamime göre 

kakta Halil karısı Zeynep ilk tahsilini hudut dışında 
adrndaki kadın iki ayhk yapmış ola11ların, yaşlarına 
hamile bulunduğu çocuğu bakılmakıızuı memleketimiz-
düşürdüj'ü haber verilmiş de ilk tahsili bitirme imti· 
ve tahkikata devam olun· hani rına kabul edilmeleri 
maktadır. uygun görülmüştür. 

Rıisicumhl 
Şark Erdll 

arasııdl ·· 
--~'-

Ankara - 20~ 
nüne miiıadif Ş 
milli bayraaıı ",~t 

• . b lfıP J'f!ISICilm ut 
Maverayı Erdlill ·,i 

·1ıı.ıt dullaba tcbrı 

mittir. ,._,I 
Emir de cef ~ 

••• , •• t 
ıekkürl~rıaı 

-·-------
NoksaJJ e 
çıkarıY0" 

Anaf utalar .., 
Hurıit oğlu uocll fi 

cı1ı0' 
tanın nokıaD 1 ri dığı, bu ck1111k el" 
etmek iıtiyeıı be ett' 
memuru12a bak•' ··t'I· 
duğu ibdia edilll'' 

kaptan polisçe~ · 
liyeye teılirıı • __ r 
lör talabıııı 
sarı ao~ı .. 
Sı ju ve dil•;:11bJ 

müessesesi k6:dıt'
frndau baıırl• 8 
iımız ıeoclik 111 t 

1ıar 
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lzmir Defterdarlıeından : "· 
Şubesi Se~e Tarh 1 S M 1 Yaptığı iş M hallcsi Sokağı Kap Ticaret milddeti vergi iradı Kazanç Bah. Ceza yeküD C· 

aı No. No. nisb. Lira K. Lira K. L. K. L. K. L. K. _.., / 

Y9e:i~ 937 1785 C:f;;;;:;Q";;; :;ki :;ya-: 7. -e."H~ii 2;i:i;:hi ı; 1İU938-:ı8iu93a 3;- 18o ;;;; -3 99 ;; 80 ;: 12 5 ;5 9 i 
" 937 1785 Ş rife ve Ali eski elbiseci B. H. H. " " lo 1317/937 31/J/938 30 180 oo 29 89 5 98 oo oo 55 87 9 

Rıza Seçgür 9 6 
" 937 990 Ziya naymau demir burd v. Kuzu oğlu 55/228/3/937-~0/lt/937 45 200 oo 57 75 11 55 oo oo 69 3o 9 
,, 938 1120 Riıar Zinz hesap işleri B. H. H. Oımaaiye 12/37 119/937-31/12/937 3o 42 oo 4 21 oo 84 oo oo S oS j '' 
,, 931 7o Ismail oğJu nalbant şehitler m.mozar 7o eıki lo/l/937-30/6/937 25 70 oo 8 59 1 72 1 55 11 86 

ibrahim 1t~./ Yukarıda unvanlan ile ticaretgih adresleri yazıh mükellefler namına muhtelif yıllar için hırholunan vergiler isimleri hiıaınad•D. 16 ~ ~ 
mlke}lefierin terki ticaret edip b11lea nerede balulldukları tesbit edilemediğinden ilin tarihini takip eden glioden itibaren30 g&o içıocl:ı~ 
lere ıtlraı hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 ncu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ makıuaıaa kaim olmak lzerc ua• ""'? 
MiLLi PIY ANGO 1 eTLeR iZi ( DeT) Kl:ı~~·n:o~n BMlınıH~ıs Ç,·:~apı ,:;~ " 


