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._ ~..._ dlayaııada her şeyden e'vel düı6niUecek ıey ıllpbeıiı 11hbatbr. Herkes bilir 
~- '•bert ıöylenmiıtir ki: Her saadetin başında ııhhat gelir. Altan leğene kan kuı· '-•ct. IO~rı o ıervet ve debdebenin ne kıymeti kalır? Merhum Yavuzun "olmaya devlet 
S.ill laır nefeı aıbhat gibi" kellimı meşhurdur. 

... tlbilll '• ziade bir vilcutta saflim bir akıl bulunur.,, Atalar sözOnli hemen bilmiyen 
~l cllr. itte bunan için ta küçük yaşımızdan itibaren buna önem verelim ki bayatın 
~ iıtifade edelim. ÇünkO her ıey küçük yaıtan öğrenilir ve tatbike baılanır. 

!:11 D--;.kika Sovyet tebliği 
~ .... 

0 
v· . umumi vazigette de

~ tekya tışı- öilikllk gokmuş 
WL rar 8Z• Moıkova (a.a) - Sovyet 

''"e başladı ~~~~barat bürusu tebliğ edi-

' ~;---- f KmvveUerimiz 30 • 8 - 941 
bi • (a.a) - Royter güail Smolenık iatikametin· 

~!diriyor: tinde düımana karıı muba-
~ lllrerleri ıark cep- rebeye devam etmıılerdir. 
\~~~·•ıul iken Almaa Umumi vaziyette mubim 
~ ....,. Avrupada yeai bir deiişiklik yoktur. 
~'ti t çtlıırmağa matud Hava kuvvetlerimiz kara 
~.-ti libiilmektedir. kuvvetlerimizle teşriki me· 
~~ l~'· relen haberlere ıal ederek düşmaaıa moto-
. ~, t lll•Dlar Viıi hükii- rize kuvvetlerine; piyade ve 
~ .. •lcr•r tazyike baıla· topçularına ea11h bir ıekilde 
,. \it, t. A•tta mBzakere- bombardıman etmişlerdir. 

L -· c:, 2 Ağastoı günll düşmanla 
~ ~ldı reyan etmektedir. yaptığı bir bava harbi eına· 
._t,,, iı11ına g5re Alman- ıında kaybeltiği 19 tayya-
~--~•Ya bıhşedecefi bir reye mukabil düşman 31 tay· 
t ~ lclfıtı olarak Fran· yare kaybetmiştir. 
~:~lll•ııaın ve birçok 3 Ağuıtoıta düıman bava 
~ '-tıı •ltrhdn Almdnya· kuvvetlerinin Moskova üze .. 

let •cleıine terkedilme.. rine yaptıkları akında 2 

' 

'llalttir. tayyare dllıürülmnıtir. Bi-....__o_ zim zayiatımız yoktur. il Deniz kuv"etlerfmiz Bal-
~ 1ls gazete- tıkt bir 4düşm•n denizaltı 

~ 
·•~e go··re gemi ini bıtırmıılardır. 

--. 2 Ağustos günü Köıtenc 
~. -o-- limanına yapılan hav em-

~nada Almanlar niyetinde 1ımand• demirli 
bulunan bir düım•n gemiıi-

ZIUll t verdiler ne isabetler kaydedilmiştir. 
\ '-~ '--o-- ---o---

tl~''• ( •.a > - Ayda Amerikadan 
~ • E1ater11aı10.nal ko-

lllt sonra ~ p, c:ınuaıı ıon atlı· 

\ t,ı • "'''•ttiti bir yazıda lnglltare VB hlndistan 
\ ~ft, ~lınıa harbının ilk 
iL ~ 11 taıfıada Alman· ambargosu mu? . 
~ :::a1

1on kiti kaybet· Londra ( •·•) - Taymiı 
~~ •ta., ti 2400 tayyare ve ıazet11i Jıpoayaya kartı 
~. •1tldar ııyl etmlı· Ruzvelt tarafından kararlaı .. 

tırıl•• petrol ambarıo iılala 

Hopkins 
Londrada 
londra, (a.a.) - Reiıi· 

cumhur Bay Ruzveltin Uzak 
şuk mümessili Mister Harry 
Hopkins Londraya gelmeıi 
münasebetiyle gazeteler ha
raretli ne;riyat yapmakta• 
d'ırlar. 

Mumaileybin Moıkovadan 
dönmesi ve Londraya gelip 
Başvekil Çörçil ve Hariciye 
ntzm Autoni Edene seyaha· 
ti hakkıDda izahat vermesi 
ehemmiyetle karıılaamakta· 
dır • 

Reiıicumburun müme11ill 
beyanatında raporunu ver· 
mek üzue biran evvel Ame· 
rikaya dönmek niyetinde bu
lunduğunu söylemiştir . 

---o- w 

SOVYET 
Şehir rinın 
Hava mOdaf aası 

fevkalade 
Londr , (a. ) - S lihi

yettarJar D bildirdiğine gör 
So yet Şehirlerinin bııında 
Moıkova L ningrad olmak 
üzere b müd fa 1 rı fev
kalade müessir bir vaziyet
tedir. 

Cephedeki bu müd f ya 
bu büyük ebirlerin müda
faası inzimam edince Alman 
lar büyük şehirleri bombar .. 
dımao edince umdukları ne· 
ticeler hasıl ölmamaktıdır. 

Japonya için ığu bir darb 
ol•cağıoı ehemmiyetle kay
dediyor ve iliv ten diyor~ki: 

lnıilter• ve Hindiıtanın 
Amerikayı tallip edecejlni 
t•lımla edilıbllır. 

esi 
Büyük Millet Meclisi 

·Toplandı 
Aukara (a.a) - Büyük Millet Mecliıi 

bugün öğleden sonra toplaaacaktır.Mebuı
larımız şehrimize gelmişlerdir. Mecliste mü
zakere edilecek kanunlar arasında aıker 
ailelerine yardım şekli hakkındaki kanun 
liyihaaıda vardır. 

---o---
istimlak kanununda tadilat 
Ankara, - BelediY.elere ait iıtimlik ka-

' nununun deiiotirilmesi hakkında bazır-
lınmakta olan kanun projesi yakında mec· 
lise sevk oluaac11ktır. Bu kanun liylbaıı 
mecliıin ikinci teırin devresi toplantııında 
müzakere edilecektir. 

--o---
· Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Gümüşhane, (a.a) - G&mıük ve inhisar

lar vekili buradaki tetkiklerini bitirmit ve 
Erzuruma ıitmiştir. __ .. __ 

_,,M 

DahiliUB VB Ziraat VBkilları 
Ankaraga döndüler 

Ankara - Iıtanbulda bulunan Dıhiliye 
Vekili Faik Öztrak ve Ziraat Vekili Muh· 
lis Erkmea şehrimize: döamDılerdir. --=--
Muhtelif yerlerde ma
kineler çalışıp duruyor 

Edirne - Ziraa\ Vekileti tarafından 
traktörlerle beraber zürraın harman iıle
rinde çalıştırılmak üzere Trakyama malı· 

telif yerlerine gönderilen batozlardaa bir 
taneıi Tekirdığda, iki taneıi Malkarada, 
bir taneıi de Hayraboluda faaliyete reç· 
miştir. Çorluda 8 tane harman mıkiaeıi 
geceli gündüzlll çalışmaktadır. 

Trakya umumi müfettişliği ziraat m&ıa· 
viri Şevket Arı bölge dahilinde harman 
iılerini mütemadiyen gözden geçirmektedir. 

--oı--

Maiuet memurları arasında kurs 
Ankara - Öirendiğimiz göre Dahiliye 

vekileti yakında Aakırada maiyet memur· 
ları içia bir kurs açacaktır. iki buçak ıene 
maiy t memurluğu yapmıı olan hukuk ve 
mülkiye m<:.zunları bu kursta altı ay oka· 
y c 1 rdır. Kurstan mezun olanlar doğruca 
kaymakamlıklara tayin olunacaklardır. 

--o---
Manısada uenı uoı inıaatı 

f aaıiuetı başııuor 
Mania - Nafıa müdüru Feridun Şem'i 

İdis şu beyanatta bulunmuıtur: 
- Manisa bayındırlık bakımından mem· 

nuniyetbabı bir vilayettir, diyebilirim. Köy· 
lerin kaz lara ve k zaların da viliyet mer
eıinc b ğla mısı murur uburu teshil et

mekterdir. 
Y ollaf1n dıha mükemmel bir bale ifratı 

için bazı esaslı tımirlnrin yapılmHı llıım 

gelmektedir. Bu iıler ele alınmııtar. S1H11 
ıeldikçe aok11aların ikmaline çabıılmak· 
tadır. 



Şehir Habe e 
Yaral mağa 

s beb·y t 
iTankl rın Boğuşlll 
i Ve J>araşütçület 1 

Fiyat müraka-1 

be komısyonu 
---o--

Ticaret vekaleti fiat müra
kabe ve ıhtikirla mücadele 

. i•leriai yeni icaplara göre 
tanzim etme te ve yeni bazı 
tedbirler alm ldadır. Fi t 
mür•kabe teıts.ilib, bugün 
ancak b•zı büyük şehirlerde 
fiat mürakabe büroları baliu-

de n:evcut bulunmakt dır. 
Vekilet u teıkilitı bölün 

viliyetlere ve bu arada bazı 
mühim kıza merkezlerine 
teımil etmek için çahımak
tadır. 

--o--
Ticaretimiz 
artıyor 

Baara ve Suriye yolunun 
açılma1ından ıonra şark 

memleketleriyle olan ticare
timizde bariz bir inkişaf baş .. 

ladığı görülmüştür. Bu inki· 
ıafı arttırmak maksadiyle 

htikllmetimizce liizumla ted
birler ittihaz edilmiıtir. 

-o,~-

Belediye reisi
geldi • 

mız 
On beş gündenberi Anka

ra ve Iıtanbulda bulunan Be
lediye reiıi Doktor Behçet 

Uz bugün deniz yoliyle şeh· 
rimize dönmüıtür. 

--.. --
Sıcaklar 

Dün hararet göfgede 38,5 
kadar yiikaelmiıtir. 

8. Raşit Ali 
Kudüı, (a.a) - Buradaki 

yarı reıml ecnebi mahfille
rin öirendiği, henüz teey
yDt etmiyen bir habere gö· 
re uzun mllddetten beri men~ 
fada bulunan ve Rışit Ali
nin Irak isyan hareketinin 
akameti üzerine Bağdattın 

İran• kaçan ıabık Kudüs 
mtiftüıü Hacı {basan şimdi 
Ki bil de buluomaktadar .. 
Diğer bir habere göre R • 
şit Ali balen Sofyadadır. 

Berlin 
Bombala dı 

Berlia (a.a) - fogiliz tay· 
yareleri garbi ve fimali Al· 
manya üzerinde uçmuşlar ve 
müaferit bir kaç tayyare 

Berline kadar varmıf ve ev· 
Jeı lizerine bombalar atmıı· 
lardır. Bir miktar 616 vardar. 
3 laıiliz tayy1areıi cuı,nrnı

mllıtih. 

Be ediye 
emu la ı 

---o---
lkiçeşmelikte Himet oğlu 

Gidikli ç•vuşu Mücail idare· 
sindeki oto~obili osm•u kı· 
z1 Halide ve osmaa kızı des· 
tibara çarphrarak yaralan 
maJarına sebebiyet verdiğin
den yal<alanmıştır. 

: --•-- t.JLI j 
•-13- T"rcü11u! f!dPD: SIRRI SA~ 
----------~~~:,~J~ 
ı-Bır yedf!k neferin hatıra deft~. 

---o---
., 

1 . 'I b' sOı•t ı 
Belediyeler ve belediyelere 

bağlı müesseselerle belediye 
~a11kası memurları tekaüt 
sandığı teokiline dair olan 
kanun layihası ikinci teşrin 
1941 tarihinden itibaren mer-: 
iyete gir cektiı. 

Beklenen gün er, ııtenı en ır 

de yaklaşıyotdu... Jı• ~ 
Bu kadıPın ihtiyar anaıından b•f 

D biliye vekileti kanunun 
muntazaman tatbik edilmesi 
için aluımaaı liıım g•len 
tedbirler hakkında viliyet-
lere bir tamim gönderilmiı· 
tir. 

----o--
Limon ithali 
lıtanbul yaı meyıve ve 

sebze t nm satış koopera· 
tmeri birliğinin ihyası es•· 
ıı vekiletçe kararlaşbrılmıı· 
tar. ldhali liıanıa tabi bulu
nan limon mahsulüne ait li-

sansın ıadece Istanbul tarım 
sataş kooperatifleri birliğine 

verilmesi etrafında tedkikat 
icra edilmektedir. 

Almanların 
zayiatı 
_._.-o---

Moıkova (ı.a) - Sovyet 
istihbarat dairesi reis mua
vini Loduvıki gazetecilere 

§ Anafartalar caddesinde 
Mehmet oğlu arabacı Mur· 
taıa idaresiodeki arabayı 

Mehmet kızı Ayşeye çarptı 

rarak yaralanmasına sebebi
yet yerdiğindea yakalanmıı· 
tır. 

----o--
Hırsızlık 

Diamerikan kunpanyaınn· 
da Iımıil kızı amele Zekiye 
750 gram yaprak tütünü ça
lıp götilrürken yakalanmıştır. 

§ Al1ancak lnhisarlarda 
Hasan oğlu Süleyman 85 ku
ruı kıymetinde çivi çaldığın· 
dan yakalanmıştır. 

--o----
Bıçak teshiri 

Keçicilerde Darviş oğlu 
Sabıkalı Nuri ve Esat oğlu 
Mehmet alacak metelesinden 
yekdiğerine bıçak te1bir ve 
ıilih attıklmrından tabanca 
ve bıçaklariyle birlikte yaka
lanmıılardır. 

Sarhoşluk 
Kemer Hurmalı sokağındo 

Abdullah kızı Lütfiye Hrhoı 
olduğu balbtı rezalet çıkar
dığından yakalanmııtır, 

kimsesi yoktu. )ıı,ı-" 
(yi güm görmilş olan bu zavalhı k,.dif~ 

bu inad ve ıararıaı yenmek 111• 

şunları yalvararak söylüyordu: bisl' 
Yavrucuğum, kocanın intikalD;~ ... '/ 

askerler muhakkak alacakla r dır. 
tün kalbimle eminim... ıpl~ 

Ananı dinlersen ıenia de ayrıc•910,I 
bir maceraya atılmanı fazla gCSt otof'.'. 
Gerçe hepimiz bu toprağın ç~; 111~;•' 
Memleketi korumak bizim de vazıt• 

h ••• , Fakat unutma ki, vatana ız 
paraıiitçil olmak demek değildir... ~ 

Kız şu 'cevabı veriyordu: kO~ 
- Olmaz anne! Yemin ettim; 1ıı.P.1 

intikamını mutlaka duşman top~ k 'fi 
alacağım. Bunan için de muhak 

1 -,1 
şütçii olmak lazımdır. k alı'• 

Merak etme, intikamımı ç~~u , 
nuaa atalmak için çabuk gehrull··· ,.ı~• 

Ve iki kadın bütün ıevgi ve 
ı b. b' 1 • . k uçuştul••··· riy e ar ıı erıaı ıarara 

-- ikinci kısılll .. - , 
[ Haziran ... ] . i ,d•1' ~ 
"Düıman topçuıunua, keadı,, ::o g61 1 

şiddetli bir grup ateşine tuttoi ,,,r• 
ce çok ıevindim ve bu kaah .: ,1.. 
manzarayı keyifli keyifli seyreffttı '1>11 , 

1 er ti ••. Tepede dalgalanan muz 80 •1 

mızı blitün heyecanımla öptüıD· ,el•···~~ 
.. ı · yat• · alay kumandanımızın goz e~ı .. nıoıeJ''.41" 

Arkadaılall taraf Andın old~r no"" , v' 
mecburiyet bılini alan par•ıutç 10,dO'.~~ 
karııı, arbk ıon talimlerini y•:~ıoı••I ~~ 
paraşüt birliklerinde vazife ala 

1 y•P 
beyanatta bulunarak Alman 

zayiatı~ın şimdiye kadar bir 
buçuk milyon kişiyi 
geçmit bulunduğunu ve Al-

m n ordusundan firar eden· 
lerin her gün rtmakta ol

duğunu ıöylemiş ve ıunlıra 
ilive etmiıtir: 

tam techizatla aibıi bir atlıyıf 1.; 
~14818r'olu"Yor? ıcap ediyordu. b•1ııı ;,ı 

Meydanda büyük bir kal• b•f'~ 
Kadının bindiği tayyare yerde; Jı•Y '11.I 
çok geçmeden bulutlar araııD 1 ·yofı 'I, 

- Almanlar ıimdi aıun 
sürecek bir harbi düıunmek 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

--o--
Amerika da 

askerlik 
V ıiogtoo, (a.a.) - Ayan-~ 

dan bir aza vermiş olduğu 
takrirde aekeri hizmetin bir 

seneden iki buçuk seneye 
çıkarılmasını istemiıtir. Ruz-
veltin bu projeyi tasvip eCle
ceği kuvvetle muhtemeldir. 

Cilt ve Zührevi Haatahklan 
Mliteb111ısı 

DOKTOR 

Salı Sonad 
lkioci Beyler So. No. 79 

Dr. fa Işık 
hmlr Memleket butaoeol 

Rontkeu mOtebaaaııı 

Roaıtken •• ElelJuik tedaYiı l 
1apıbr. lklaıcl 8e1ler Sokak 

19 No 'fiil. ON. 2542 

Amarikada taggare 
inşasında sür'at 

--.-o--
-Amerika gazetelerinin bi

ldirdiğine göre otomobil 
krah Henry F ord bundan 
ıonra tayyarelerin seri ha· 
linde ıonr tayyarelerin, se
ri halinde son derece sn
ratle inıa edilmeleri için 
ııaon sürat metodu,, denilen 
usulü bulmuştur. 

F ord, harp dol yııile bü
tün otomobil fabrikalarını 
tayyare yapılmasına hesret· 
miştir. Fakat tayyarelerin 
ekseri kısmı elle yapıldığı 
için Ford daha aüratle ya
pılmalarını temin etmek nze
rc bir çare aramış ve niba· 
yet bunu bulmuıtur, Ford, 
yeni bir alüminyum halitaıı 
bulmuştur. 

Bu halita makioeı motör 
yapalmaaı için çok elverişli
dir ve ,otomatik surette le· 
hlmlenmui de kolaydır. Bu· 
iıun içindir ki, Amerikanın 

tayyare h:ııaatı cok ılir•tle 
ilerlemiıtir. 

Yukarıda soğuk bir rüzgir es• P"'ı~ 
nın yilztıne kırıntı halinde b~~0o ~f. 
çarpıyordu. Bunl1rın ne old.u1' dolO 11~ batırarak sorduğu ıaman, bı~ife ed ~~ 
kaıından geçtiklerini ve e~., ,10dl· 

1 
~ 

bir noktanın hulunmadıjını off aoı•d 
zır ol!., zili çıldığı vakit edl~:yord"·,,~~ 
halde kapağın açilmaııaı be ,, 

1 
1tıb~ ~~ 

Ytikaek bir irtifadan boılug• ,,,a~ l 
Fakat çok akıi bir tesadüfle P~11d .,-f J 

madı.. Baş aşığı gidiyordu. pi1' ~ 
halk "Eyvah! Her ı Y bitti!,, -
yor, çırpınıyordu. betısJİf~~ 

Likin ıoğukkanlıhğını k•Y b•'~'~ fi 1 

ceıar kadın, yaptığı astıc• 
0

tdd•' .-;~ 
paraıütünil açmağa muıvaffak 11010 f' 
ikinci bir tehlike bışlam•I rt bi~ r 
Mesafe az kaldığı için yere l!l:ir ~·' ~· 
de inmesi ve baodan bliyilk v' ~ ,, 
mesi milmkBndü. ,d•· 11~ 

i . • e y•' 1' ~ Sağdan eıen rlizg r ııın • rıf' d''' 
şı derelerden birine biç bı~k~İ ~ V 
madan indi. Halk bu becerı O ~:~ 
gıncı alkışlıyordu . ,,ot' ~ 

Dereye doğru koıanlaı, p•~11ııl'111,ıl'' 
nın yukarıda sreçirdiiİ • b•Y: ~·lll 

ı altında hafifçe aendobyer• 
/ 

ı 
doiru ıeldiiinl ı&rdtller. Jofl-

l -
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'lıl etini bul- ! iLAN : Amerı ada 
_,. ar:ıtırmalar f Yerli .. askerlik şubesi baş- ! ilk TOrk Pe~llvanı 

Birkaç ırBa eve( ı kanlıgından: : DELı l 
... lla&ade bir ceset ı 31~ Dahil 336 dahil doğumlu Muvazzaf erattan piyade ı MEMiCt. \. _ 
'i '• morıa kaldırıl- 1 ıuv~rı~ Top~u sıaıf•na tefrik edilmişler ile celpleri tem muzı "'ii' ~~ -: ·,,.. 

.....__•11 &ir~aea bir ba~ ı 941"-nıhayetıne kadar bıraln~an devlet demiryolları hare· ı Yazan: TEVFiK PARS ~ ' )' . 

.. ~il alderek ceaedı ı ket memurlarının mliddetlerı sona ermiş buluaduğuadan ı _
46

_ t. ~ı,N 
... '' baaun bir mlld· ~ muvazzafJık biz~etıeri~i yapma~ üzere iıeane11 'fubeye mü-: · ~ 
..::. .. lcaybolan oğluna • racaatları, ıelmıyenler1a askerhk kanununun muaddel ı .,...ı&ırmr· ;r-..;.ze•ıc "a.,,,, . ,,., .. 4 "

1 

ıı.;""1•1111 ıöylemiştir. ı maddeleri mucibince tecziye edilecekleri ilin olunur. ı Deli Memiş Kl11kı bütün Amerikalıları 
" '- IDlracaati llze· ~ . -~-- . §§ ı hayretlere düşllrecek ıekilde yendikten 

"ll11eıine izin veril- Jk • d k b : ıonra artık Amerikanın ea büyük ıerma-
-.,,-·-- tahkikata devam ı 1 ye e su ay aranıyor ı yedarları da onun kuvvet, kudret ve kah-s: baianmaıtar. ı 1-Emekli Top binbııııı Rıza oğlu (328-53) kayıt no. ı ramanlığındao istihde etmeii diiıiiameie 

Çocotaaan tedfin ı Fahri 306 Barsa ı başladılar. 
'llı meııal olduk- ı 2-Yedek piyade asteğmeni Salim oğ. (20831) kayıt ı Iıte yine Deli Memişin galebe ve zaferi 

••lae avdet etmiı t namaralı lzmir 312 doğumlu Mehmedin hemen ıubemize ı ile neticelenen Meksikalı kara Kaplanla 
11• de otlu Zeki eve ı müracaatları'°ilin olunur. ı yaptığı güreş hem Türk pehlivanın• büyük 

.._ • Ba bidise ibti· .... ~ ....................... " ........................ bir servet ve bu servelten daha çok büyü~ 

~h•, batan•• ceıedı Türkiyenin va- Bir Italyan bir ıöhret ve ıan temin etmiıti. 
'il. •••ttiilni göıter· , • • Deli Memiı kendiıiain kuvvet, ceıaret 

Zeldaia de evin~ tr zıyetı Ve kravazÖrÜ güzelliğine meftun ve iıık olan milyoner 
.._.""-eden oa ıtl• için J •ıt Boıunun kızının ısrarına dayamıyarek onun• 

flrliie rittiii anla· ngı ere torpillendi la evleniyor .. 
Lı Cııedla lhlviyetiai Londra (a.a)-Deyli Telg- Loadra, (a.a.) - Jagiliz Fakat evlilik hayatına giriıi onu genç 
""' tahkikata devam raf gueteıi yazıyor: kuvvetleri dün Akdenizde yaıında spordan uzaklaştıyor ve tekrar 

"'--o--

ll bu J da yai 
~fi)atları~ 
~la.aj - htanbul piya

,i'i fiıtlarında g6· 
U İleliı durmuştur. 

s;'•da fiat milraka
l Olauaan yai flat

~. tA. SO lc11ra1 Ozerinden 
~,._ , .. i •ıticeai olduğu 
~ -._ ''ca •dır. Yağ fiatla· 
'1'a d dır aeticeıinde 

' beklenmektedir. 

~·-~t· s!"1anları 
'-'llla lttakuk F akllltesil 

la 'laları 6 birinci· 
'tbyıcık, 25 bi· 

'it 1 ıoaa erecektir. 
, Proıram hazırlan-

~~ki;Q;ıarı 
~. ' - Çocuk kamp
ı!Ot ' lcıpındı. Kamp

tlllebı iıtirak etti. 

!AHANE 

~ ıW;'hhoası 

Türkiye Orta şarkta ıtık- bir Italyan kruvazörünü tor- yurduna dönmek nHip olmadan Nevyok 
larını' ıöndiirmiyen yegiae pillemişlerdir. Kruvazöre iki civarında yaıadığı çiftliiindo biç beklen· 
memlekettir. Etraf•aı aaraa torpil isabet etmiıtir. dik bir zamanda bayata gözlerini yumu· 
karanlıklar oıtHında o bir Ayrıca da 6000 ve 1600 yor!.. 
kıvılcımdır. Türkler ıeref Fakat Amerikalılar üzerinde pek büylk tonluk iki de iışe gemisi ba-
ve nammlariyle kabili telif tlrdmışbr. bir teıir bırakmış o)an bliyük Türk pelıll-
olarak harbe rirmemek için vana Deli Memişin öld&kten sonra babra-
her ıeyi yapmaktadırlar. --•-- lau pek canlı olarak yaşıyor. 
TDrkiye zamanı gelince la- A •k Hatti filim 1anayii yeni dünyada baıla-
giltereye k&rfl taabhiidatına merı anın dığı sıralarda, ODUD hayatına [ait çevrifeD 
1adık kaldı tını gösterecek, D uf usu bir filimde aslanla boğuşması son dereced• 
topraklarına veya iıtikliline güzel olarak canl•ndırmıı, Deli Memiıin 
her hangi bir tecavüz te· Vaıingtoa, (a.a.) - Ame- hakiki hüviyet çok glizel yarat•lmıı bulu-
ıebbüıiine b&tüa kuvvetiyle rika nüfaıa 915.000 artmıı lunuyordu ... 
ve en büyük ıiddetle mu· umum nüfus ta 132 milyoaıu Bundan yirmi iki sene evvel Samsan 
kavemet edecektir. geçmiıtir. milli sinemaıında (Amerikada ilk Türk peh• 

Vilayet daimi 
livaıu Deli Memiı) iıimli filim, tamamiyle 

encümeninden: onun hayatından ahnmıı, Deli Memiıi bü
Bir yıllık kiJ"a bedeli 

Lira Ciaıi Miktarı Mevkii 
. 110 Badem, zeytin 376 ağaç Balçova ılıcaları ara.ıiıi 

105 iladem 

ıs Zeyia 

10 Zeytin 

dahilinde. 
274 ,, Narh derede yeni köy 

altında Urla ş&ıeai üze· 
rinde. 

71 11 Karııyakada Soğukku· 
yu mevkiinde. 

28 ,, Bacada üçkuyular mev· 
kiiade. 

10 Zeytin 8 ,, Emrez timarında. 
S Tarla 15 dönüm · " ,, 

ldarei Haıuıiyei Viliyete ait olup yukarıd~ cinı ve mik
tarı da ciaı ve miktarı yazılı ağaçlar1n mahsulü iki yıl 
müddetle kiraya veıilmek üzere 31·6·941 tarihinden 14 8-941 
tarihine kadar 15 müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Talip olanların kira ıartlarıaı öğrenmek üzere her gün 
M. H. Mlldllriyetiae m&racıatlan ve pey sürmek isteyen
lerin de ihale tarihi olan 14 s.941 perfembe günii saat 11 
de yüzde yedi buçuk depozito makbuzlaıı ile birlikte Vi· 
liyet daimi eac&menine müracaatları ilin olunur 2989 

tün krakteriyle canlandırmıt bir filimdil .• 
Deli Memiıin ölümiiaden uzun bir mld

det sonra Koca Yusuf ikinci olarak Ame
rikaya gitmiş, o da Memiı gibi ortalığı 

allak bullak etmiı, fakat o de memleketine 
dönmek naıip olmadan Babrimuhitin orta-
aında (Borguaya) vapuruna• batmaıiyle 

korkunç dalralar aaraında can vermiıti ! .. 
SON 

ıstanbulda uenlden ııuuacak 
olan otobis serıisları 

İstanbul - Pazar günleri Florya'ya oto· 
büs işletilmesine müsaade edildi. Edirne 
Alpullu, Edirne· Kırklareli arasında da ye· 
niden otobüs serviıi ihdas edilmiıtir. ........ " .. ~""""""""""""" 

SHergiin ilk aeanılarda Birinci (15) kuı111ı 
ısugün matinelerinden itibaren iki nefis filimı 

~ it 'llK TiYATRO 
~:-•• Ye lzmirin 
-.._: Sın'atklrları 

8• taraııntlan lzmir inhisarlar başmüdür-
'111İİı.İİREI lüğünden: 

iELHAMRA SINEMASllDll 
it ·Medeniyet köprüsü! 

t ~JAIHAIESI Foç• inhisarlar idareıi ambarında yapılacak tamirat pa .. 
f'. ıarlıia konulmuştur. 
:".:.!trı1n komedi Keıif bedeli 504 95 muvakkat teminatı 37.87 liradır. Ke· 

~· . Ş41ıt ıif ve ıartaameleri Bat Mlld&r16ilmiiı levazım ıubell ile 
-~ .. ~- ~.~:R~~al Foça lahiıarlar idareıınde ı5rtılebilir. lıteklilerin IS 8·941 
~u 11\lALARI ıaııhln• ml11dif cama rlnll aaıt 15 de Baı mlldtirllill-

iiii;;;;;;İİİİİİİ~ mtlıcleki komiıyoaa mlraaaatları ilia olaaur. 2996 

ı (lagilizce Söılli) ı 
ı (Lttte old Nevyork) ı . 

f 2-Çam sakızı Kongoda i 
ı Aon Sathern Joha Caroll ı 
lMedeniyet k&prftıil 3-6.15 9,30 ı 
tÇım sakııı 5-8.15 ı " .... " .. " ... " .......... ;....; ...... " .. " 
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lzmir ·Da21arı, Ovaları 
-- _,__ 

lzmir dağlarından, ovalarından 
Bahar kokuları raha akıyor 
BDlbülJer şakreyor yuvalarından 
Kuzuların ıeai kalbi yakıyor 

Üzüm bağlarını bahar 
Kıvrıla kıvrıla Hepsini 
Y aşile boyımıı bütün 
Dağların tepesi beyaz 

çuş fı 

örtaıüı 

etrafı 

bir gümüı 

Y miı ağaçları divana darmuı 
C şgua Mt nderesin dalgalarına 
Siyah gölieleri ıuJara vurmoı 
Kızıllık göçerken Ovalarına 

Sürüıil öo6ade kaval elinde 
iniyor yamaçtan çalışkan çoban 

Ayşenia ıarkıaı yalnız dilinde 
lzmir ovalarından ballar akıyor. 

Çıngırak •esleri yeıil ovada 
Rızıl ıaçlarını yeıil ovada 

Tarayan g6n•ıi ben içiyorum 
lımlr ovaaındaa ıen · geçiyorum. 

F. D. TBrk 

ilk okullarda 22 eylül
de dersler başlıyor 

----
Aakara villyeti dahilindeki ilk okulla· 

rında yeni sene tedriıatına bıılangıç tari· 

bi teabit edilmiştir. Ankara viliyeti dahi
liadeki btUün kaza, köy, nahiye ve vilayet 

merkezindeki b&tüa ilk okullarda 1941-1942 
ders yıh tedrisatına 22 eylül 941 pazarteıi 
günü baılanacaktır. Bu okullar baıöğret· 
me•leri 8 eylül pazartesi ve öğretmenleri 
de 15 eylül pazartesi güntl vazifeleri ba
tında bulunacaklardır. 

ilkokullara talebe kayıt ve kabulüne 8 
eylül 1941 pazarteıi gününden itibaren 

baılanacak ve bu yıl ilkokulların birinci 
•ıaıflarına 1934 doğumlu çocuklar kayde· 
dilecektir. 

---o---
Ziraat Enstitüsü talebelerinin 

tetkik seuahatıerı 
Y&kıek Ziraat Eastitüıü Ziraat Fakültesi 

•tajier talebelerinden 52 kiıilik bir grup 
baılarında profes6ıleri Dı. Kizım Köylü, 

Dr. Lütfü ÜJkDmen, Dı. Nail Oraman, Dr. 
Sati Ekiaci olduğu halde Aydın, lzmir, 

Mani1a, Balıke1ir, ve Bur1a viliyetlerir.de 
hayvancılık, ı6tç&lük, tütüncülük, pamuk-

çuluk ve diğer t•rla nebatlariyle bağcıhk, 
meyvecilik, sebzecilik sahalarında ve ziraat 

zararhlanyle mücadele mevzuları Ozeriade 
tatbik yapmak üzere şehrimizden ayrılmıı· 
tardır. 

---o--.-
ıstanbulda iki ihtikar maznunu 

lıtanbul, - Manifaturacılık yapın Mih· 
rak ve p~pazyan iıminde iki kiıi ibtiklr 
yaptıkları iddiasiyle adliyeye verilmiı ve 
tevkif edilmlılerdir. · 

] 

ADYO· TELG F HABERLE 
Alman • Rus lskenderiyede 1 Sovyetler ~ 

Harbının 7 inci haf tası öl nler general D~ 
Moııkov• - Londra rad Kahire, (•.•) - M111r da· Moakova (a.a) - .. ~ 

yoıu 8, 15 resmi tebliğ: biliye nezareti bildiriyor: hariciye komiser ~,ıf" 
Harbin yedinci haft sı ol· Düşman tayyareleriaia lıkea· Yunan, Belçika v• _,, 

ma11na rağmen Almanlar deriyeye iıücumunda iki ka- diplomatik heyetlerial• ,! 
50 L . d dıa ölmllştür. 15 yaralı var- k d 1 . d• bit ..M 

Moskovaya 2 , nıngra a dır. Baıı evler hasara uira- ovaya av .. et erıD fakat ~ 
180 kilometre uıakta bulun- mıştar. zur olmadıgının deri J' 

maktadırlar. Şimalde Estoa· --•-- Fransız kuvvetleri li ~ 
yada ve Kiyef mlbtakaıında G. •t s· ·ı aeral Degolün bU b .. J 
"dd tı b b ı bntn ırı ve ıcı ya .......... ıı e ı mu are c er a vaziyeti başka olduf • ...r. 

gün d vam etmiıtir. adaları l b etlll ...... zeteci ere eyan 
Ruı tayyareleri kara kuv· 

vetıeriyle teıriki mesai ede· bombalandı EST_O __ N-:,fı', 
rek düımaaın motörlü kuv· Kahire (a.a) _ lngiliz ha· J I' 
vetlerine taarruz etmitlerdir. 

va kuvvetleri Giridin tabii- U 
19 Ruı tayyare kayıbıaa kar· CBpbaSIDdB ID yeıiadenberi ilk defa girid- il 
11 31 Alman tayyaresi dGıil· deki Alman aıkeri hedefle- dlU-' 
rülmüştO.r. Kiyefin 150 ki· rine hiicum ederek bomba devam B " ~ 
lometre ıimali garbiıinde atmışlardır. Suda limanında " :~ 
Almanlar iki koldan hücum bulunan iki ticaret gemiıl Moıkova, (a.a.) f'f'ttr 
etmek istemiılerse de durdu- bombalanarak batırılmııtır. akıam neıredileD So~ 
rulmuştur. Ayni glin Sicilya adHın- liği: 2 Aiustoıtı "1',~ 

Baltık denizinde bir Al- da ki ltalyan hava liıleri de Porkof, Smoleaık. f ~ 
d · it b t ı bombarıman edilerek yakıl- ç rko · .I' man enııa ııı a arı mıı· Diyelya ve e 'f' I" 

tar. mııtır. metlerinde ve Eıto•111~ Köıtence :umınındakl ge- -•- besinde d&ımaal•t', V". 
miler bombalanmıştır. 8000 Meksİko beye devam etaıif 1 

• ';,! 
tonluk bir mühimmat ıemi· bölgelerde me9Jii ç•' J 

.ı baı111ı'.'.'.'.,tı:;.__ Nezaman harbe girebilir ı., oımuııu•. ~ ıw 

Zara da 
Zelzel~ler 

Meluiko, (a.a.) - Reiıi- ( ) ..- ' 
cumhur Amerika bir tecavli· Londra, a.a. lf~JI 
ze uğramadıkça memleketin Alma~ piyade tını:,,.., 
harbe girmiyeceğini ıöyle· yak bır kıımıoıa dt'.) 
miıtir. hezimet hakkıad• .,.., 

Zara (•.•) - Bir mliddet- d o .... 
tenberi hissedilmekte olan --•-- şam Moıkov• • 

yer sarsıntılarına munzam 
olarak bugün orta ıiddette 
iki ıarııntı olmuııa da ha1ar 
vuku bulmamııtır. 

Esrar bulun
durmak 

Fevzi pıı• bulvarında Hü
aeyin oğlu Hasının üzerinde 
bir mikdar earar bulunarak 
alınmııtır. 

§ Anaf artalar caddesinde 
Rifat oğla sabıkalı Muzaf
fer Saim oğlu Hayrettini 
mahkemede aleyhinde şahit· 
lik yaptığından muğber ola
rak bıçakla bacak karnnı
daa ağır ıurette yaralayıp 

kaçtığından arkası takip e
dilmektedir. 

Bıçak t~şımak 
İnönü caddesinde Halil oğ

lu Yuıufun üzerinde bir bı
çak bulunarak ılınmııtır. 

§ Gaziler caddesinde Meh· 
met oğlu Çoban Kimilin Ü· 

zerinde bir bıçık bulunarak 
alınmıştır. 

§ Anıfartalar caddesinde 

Mehmet oğlu Halilin ilzerin
de bir bıçak bulunarak alın· 
mııtır. 

Finlandiyanın gelmiıtir. ~ 
-- Jt Berlin elçisi R ı"e' 

Berlin (a.a) - Berlindeki Bay il ~ 
Finlandiya elçisi kısa bir v •ıington (•·•) ;.., ~ 
müddet kalmak için Helıin- hurreisi Ruıvelt . 1,,...-.J' 
kiye hareket etmittir.q · ı ye•1 

11"., 
ııııuıııırııııııııııınııııııııııııııııııınııııııııııııııuımııuıHnııur mek yatay e 

11
,,ek•t ~ 

Alt kt kara ıularıa• ,.ıt• 
lDp&r a tir. Beyııelmilıl 9 ,, 

Bu akşam tarihi Kara- met peyd• ed':.~*"· J 

davut pigesı temsil V·;:::::: :::: .• ;2 
BdilBGBktlr gizli tutuımuı.tu;·,,.,ı "/ 

Haftalardanberi lzmir hal· leria diğer bı: 1,,ı•• 
kınca sabınıılıkla beklenen sicümhuru tık ~ 

ıtır· ~ Muharrir NiHmeddin Nazi· ade edilmem f 
1 

ı 
fin kaleme aldığı tarihi "Ka· ----~ • t; .ı1 
radavud,, temıil edilecektir. YankeB~,.,,~ 

Piyeste Karadavud rollinli golf_.. _,J 
san'atkir Bay rlayri Akıoy Fevzi pıt• 0,111ıf ~~ 
alacaktır, Bir aydanberi Al· harrem oğlu k 

11111 
~ r, 

tıoparkta temsil ettikleri fa oğlu Hak 
5
1

0 
~"'~.fi 

edebi, içtimai ve ahliki eser- lik suretile 9 d 
11 

,,-

lerle halkın coıkun muhab- ıının çaldığıll1 :,_1,st'' 
bet ve sevgisini kazanan birlikte yak• •- /

1 Ankara tiyatrosunun çok ___.-o""' 
kudretli san'atkirları bu ak- ..d. l 
ıamki eserde de harikalar Yaral•!:"_,ı ·~ 
yaratacaklarına şüphe yok· rP '-~ 
tur. San'•tkirlardaa muvaf· lkiçeımelilı1' -~lı'f'f 
falnyet beklerken bu ak· K ı kadı• 111 _.ti' 
ıımki yüksek eseri kıç11• ema P•:~,~~ 
mamalarını ve mutlaka bu Ref•il oğlu b,f~~ 
tarihi piyesi g6rmelerlni tav· bacağında• 1• 
aiye ecferiz. raladıiu•~~;.J 

Milli • 
pıyango bilet1erinizi (saadBt) Kltealnden alıaıı.. Çorakkapı Polll ~:.~ 

rfı11 No, 1 4 Hasam lalul11 OHDER • ____ ...-,_ 

• 


