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GÖKLERIMIZIN MUHAF A- Dakika ,Izmir Enternasyonal 
ZA MELEKLERi Zinet ve kıumıt Varan pavuonıar 

ltio"o TAYYARE KAMPı aızE PARLAK ;srıKBALıMı- Fin mavi ·be- ALMAN PAVYO 
ZI GÔSTEREN.,MOJDECI BiR KARI OLMUŞTUR yaz kitabı Fuarımızı 

1
armek bıhti· -rine ni•peten kavve 

_ .. __ yarlıi'ını elde eden ziyaret· rimleri çok btlyllk 

"U.8'tt. •ataa, göklerimizde 
"' •-.ıu ııyaaet melekleri 
~ 11çatan ıenç kız ve er
.~ ta1Jarecilerimiıle ıealen· 
~ı. ..... la mlllet bu:fedakir ve 
~· vatan yavtularınıa 
~ "•alarında ıaaterdik· 
....:_ite.at ve mebaret bari· 
~ alkıılaadı, onlarla 
tt.;,dl. ODlarla iftıbar ve 

L.. ~•7da. 
~ tayyare kampı bize 
~ ••la istikbalde aaııl 
4ııı.... t.tlıt olacıtını ve yar· 
~· aıııl bir memlekat 
~· lılslıaf edeceiiai ı&ı· 
' ~ llaljdelerle. dola meaat 
~-Pi leıiriai lıull etti. 
~ ta77are upasından 
~-...;lala kadre ve haı· 
"~ llela7Jakla ılıebildik. 
-._ Pi• içlade, ba kapı· 
l~--cla· rlrebildik ki: 

L-. l••ci, kıs, erkek; 
~· lalkim olmaya• 

l'la 7alaıa laarp ııma· 
\.ı....~ .a.t11, aalh ve slkia 
iL~ de 7er altıDdaki 

ela 7alaıs baraamai• 
Orada ıamtllmeıe, 
••aarlana.- kendi S • slclıp ba1ata veda 

• laalak O .n oldaldanaı 

pek iyi anlamıı bulunuyor. 
Ceıar ve fedıklr T6rk 

çocuklarının havalardaki te
rakki ve kudretlerini 16rmek 
babtiyarhtına nail olanlar, 
Tlltk milletinin ıimdiye ka
clar karalardı, denizlerde 
yarattığı ve yııethğı zafer 

ıeref veıan de1tanlarınıa da· 
ha parlalarıaı aaklerin apuz 
bacak••• uvıı meydalarıada 
de ibda we ter,an&m et~eie 
namzet oldaia•a kabul ve 
ba emalyet ve itimatla istik· 

Vaıiaaton (•.•)-Amerika çilerin dikkat nazarını celp törler, ev kadınla 
hilkOmtli ~ne~dinde Fialın· eden entresa müeasese ve kadınlarının sıöıle 
diyayı temıil eden Fin bil· yenihlder arasında yine fua· türlll göıleriai ayır 
elçisi 15·3 1940 tarihinden rın muhtışem bir eseri olan iarı Nıuman diklı 
25 9-1941 tarıbiae kadar de· Serıi aarayında açılın bftyllk leri bu güzel sanayi 
vam eden Sulh devreıinde ve çok zeaıin Alman pav· nln çok faydalı k 
Raı·Fıa mOnaaebetlerl bak· yonuau zıkretmek d<>iru htkil etmektedir. 
kıada mavi-beyaz bir kitap olur. Faydah lıöıe deni• 
Dl',retmittir. A m•n pavyonun her llö· lar arasinda en 6a 

Eıçiuio ıddiuıa• g8re bu ıeıi , Y•t•dığımız aırıo bir siz TOrkiyede pek 
60 bet ayine ı uıb devresi maluı:e, motör ve unayi 1aı. ı lan , pek çok tak 
e:aaaaında Rusya Finlandi auı olduiunu batır latan ~ ıy• J ı=n Alma .. yanıa illç 
yayı yıkmatc içıa her ı~yi metli aaar ee mamulit ıle Ulrlü mütt•h irat 
yapmııtır. Finıandıya ıon doludur. Zarif olduiu kadu h•tı rlamamak mim 
barph kendıııni müdaha 1ağlam ve sporcuları uzun ğildir. 
etmek için mudabale mecba· müddet önlerind durduran Burada teıhir e 
riyetlnde lralmııbr. bisiklet ve motoıikler, bıı· dalma doktorlar 

Fialandiyaya ilk hllcum metli otomobiller, muharrik tavsiye edilen ıifah 
eden Rualar olmuıtur. EH• kuvvetlerin en modern ve pek çotuau halkımı 
sen hidiseleri bunu g6ıter· en ıon icad teklm81 örnek· bilir, tanır ve daima k 
miıtir. Finlandiya Ruı • Al- leriai ıösteren ve hacimle· -Dnamı 4 linet 
man harbine harbin patla· 

masandan bir hafta ve mu- Kıbrıs dünya- lngiliztayy 
teaddit defalar budutlannıa • 
mHDaiyeti ihlilden aoara 
girmiıtir. 

Kitapta, Almaaya ile Fin· 
Jaadira araııada akdedil n 
rizli bir anlaımaclan b•hae· 
dilmektedir. 

Bu aalaımıya raimen Fia· 
Jer Almanlara kendi memle· 
ketlerine ancak Ruı taar· 
ruzlarından ıonra dabulle· 
riae mllıaade etmiıtir. Ç&n· 
ki Fialaadiyaya ancak bir 
tek devlet yardım için elial 
uıatmııtı. 

Bu veıikaaın Amerikan -
Fin mlaaaebatıada mllhim 
bir rol oyaamaıını bekledi· 
iiai elçi ilive etmektedir. -------

en muh
yeridır 

nın 

kem 
Loadra (a.a ) - Kıbrı11a 

dlayaaıa ea liavvetli bir mlı· 
tablıem mevkii ve •• blylk 
ıaraizonuna sahip bir yer 
olarak göıterilebileceji Loo· 
dra aıkeri mafilleriade te
bırlla ettirilmektedir. Son 
ıı&alerde adada yapılaa tec· 
rllbe ve manewralar sı6ıter
miıtir ki lagilialer Kibrııa 
bayetl bir ehemmiyet atfet-
ParaıBtle kuvvet iaclirme 
teıebbtlılerine karıı nuıl 
hareket '-bileceii bakkıada 
bir çok tecr&beler yapılmıştır. 

leri Ru 
cephesin 
LolMlra, (a.a.) -

ajaaaının bavacıbk 
ri bildiriyor: 

Ruıyaya k&lllyetll 
da lagiliz bava kan~ 
meaaup tayyare •• ta 
cileria Raıyaya • 
bag&a ifıı edilmlıtir. 

Ruyaya ıele• ta 
ria ldffeıi avcı tipla• 

Muharrir Almaalana 
basmadaa avvel Raa 

balimlze rlvenmekte zerre 
kadar teredd8t etmiyecek· y • Z 1 d 
terdir. Allah, dalma milletin eDI e an a 

Ba tecrlbeler eınuaada 
Girit barelrlb enaHında 
alıaan kıymetli deralerd,a 
azami iıtıf ade temin edil· 
miıtir. 

netice almak içi• 
ııaıtermeleriae •aimea 
Da muvaffak olm1111 
kaydetmektedir. 

1azbebekleri, 1aıderimizia Ba•vekİIİ 
ıaalı mubıf aıa meleklerinİll ._, 

malaafız va :':~c·~·::~~-· "ltlaıtlk ıuharabııı. --o--
ajanıı bildiriyor: 

-- ' il -azandık" oıuor 
lıı lralı ıı Ça-

1

Geceki Sovyet 
Cuihurraııı Tebliii 

---.. -
Loadra (a.•) - Yeni Ze· 

la•da baıvelıili Loadra ve 
V aıiartonda yaptıtı ıeya• 
hattea ıoarı memleketine 
d6amllt baluamaktadır. 

Rumen 
Başvekilinin 
Beyanatı 

Baıvekil muıYlai 
Antoaeıko ıasetecll• 

lentısınd ıon iç ay ar 
Romınyıda bir tek 
hareketi bile vaku b 
iını ehemmiyetle ya7 
tir. __ .. _ 

Loadra ( 8,15 radyo ) -
Dlla rece Jarı11 Moıkovada 
aepedilen rHmt tebliilae 
sılre Sovyetler Diayeper 
berinde ola• Krameacof 
ıebriai tabliye etmiılerdlr. 

Cuma glnl cereya• edea 
bava maharıbeleriade Jerde 
Ye havada olmak &zere 28 
Ru tayyareslae mukabil 
Almaalar 62 tayyare ka1bet
mlılerdlr. Moıkova laerlacle 
bir Alma• t•JJ•reıl dDıl· 

ılldl. Harp blltlla diler cıp· 
laelrde de•am etmektedir. 

Baı•ekil memleketlae ayak 
baaar baımaz yaphjı beya-
aatta Atlaatik barbı•ı ka· 
sanmaktaJIZ, iç aydan beri 
kıı111ıyoruı, demek ıuretl • 
le bi11iyatıaı ifade eylemlı· 
tir. 

Amerika • J•pon mlaa· 
ıebetlerindea babaedea baı · 
vekil, ba sı8ıllımeleria ma 
vaffaldyetl bakkıada timdi· 
lik bir ı•J ıl1lemek dotra 
vı mlmkl• olam17acatı.Jl• 
Haclı 17leml1tlr. 

lUUıreı ( a.a ) - Rador 

Dünyamız ne halde? 

G&a ıeçtikçe clDDyamıııa llıtllade blUBa ıekenulDI 
ıacak bir elektrik pill veya bir bomba fitlll belirme 
lıl• feuıı: Ba pile ctr•J•• verecık, bu fltlll atlfll 
auarlarıa •• alttikçı aıtmuuhr. 
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Tarihte Cenginin öbreti 
malumdur. Aııl adı Timoçin 

9laa bu zat Yesukey Pağ tor 
Haaıa oğludur. Yesükeyin 
aeıiae Biirciken liğ•bı ve· 
rllmiıtl. Biirciğen gözü şeh
la yani ıııı demekti. Y esu
lreyin aaçları sarı, vllcudu 
sr•yet beyazdır. Tarihte Al -
111ava yani Alıgeyi efa o -
ıi mılfimdur. Okuyucuları· 
m,ze bıtırlıtmak için hül" • 
ten bir daha Al kov ef • 
aııial anlatmayı lüzumlu bu· 
laauyoruı: 
Bortaçını neıllnden Yıl

dız Hanın bir oğlund n Dö· 
•aa Bayın dında 
hir oğlan, diğ r oğlun· 
dın da Alankovı dınd 1: 
kız dojdu. Bu iki kardeş 
çocuklara birbirile evlendi. 

Yıldız handan ıonr Dö· 
haa Bayan yerine geçti ve 
Hakan oldu. Karı ı Al nko· 
Yadan iki oğul dOnyaya gel· 
dl. Bozkurt ahf adındaa ol n 
Alankovayı Nurlu Gov d 
derler. Govı di i geyik mı· 
aııındıdır. 

Döbun öldtikten sonra pek 
klç&k yııta kalın çocukla· 
rıaa bıkacağını onlar büyü· 
yllaceye kadar kendisinin 
lııkanlığı '1ekileteo ifa ede
ceiiai ileri sürdü. Çok di
rayetli ve ıkılh bir b tu ol
dağndan kumandanlar ve 
veairler onunu emrini tanı· 
ddar. Bu güzel kadın cidden 
pek güzel bir idare sistemi 
lıuıdu.Keııdili çok güzeloldu· 

j11adan hakkında dedikoduya 
me1dan verilmmeeai için şehrin 
oıtaaına ve bir meydaohğa 
b&yilk ve ipekten b r ça
dır kurdurdu. Buraya keu· 
i!iti gibi zeki~ ve dürüst ah
lllnadan emin bulunduğu 50 
kadar bey kızlarını seçerek 
arkadaı edindi. Hiç bir ku
mıadın ve vezirile karşı 
karııya gelmeden onl ra btl · 
•aaıta buyruklarını ve tali· 
matını gönderir, 15 günde 
hir kurultayı topl r, yine ka-
palı biryerde onların müz: ke· 
relerini dinler ve reyini va· 
ııtalarile tebliğ ederdi. 

ııankova seher vak in
dı uuandı, bu sırada 
çadırın üst deliğinden 

bir nurun uatağına doğ. 
ru akt1öını gör ü 

Alankova bir gece etrafı 
aıkı aöbetçilerle çevrilmiş bu 
laaan çadırında hususi oda-
11ada uyurken sabaha karşı 
ıeber vaktinde uy ndı, y • 
tıjıaın içinde oturdu, uy u 
ıa daiılmıı yüreğioe biteme· 
diii ve anlayamadığı bir fe 
ıalahk zelmiıti. T am bu aı 
••da i~eD çadırın t t> p eai açıl 
... oıadaa bir aur zirdi, oda-

• akova fe-

Yazan: H. O. T. 

na halde ürktü, yerind :ı 
k lkmak istedi, dizlerinin 
bağı çözüldü, bağırma ve 
hizmetçilerini çığırmak is· 
tedl, ıeıi kısıld ı . Rüy gör
düğünü ı adı, gözlerini oğuş· 
turdu. Rüy değildi. 

Y tağının y ucunda 
parhyan nnra b k rken ga· 
yet ak yüılfı. s rı saçlı, ko· 
yu mavi gözlü bir inı n b • 
lirdi. Bu in 11ın gözü bir z 
şebi idi. Alan ov uın yanı· 
n so uldu. Onun titr mek
te v korkm kt olduğuou 
görünce "Benim ın zara· 
rım yok, be Tanrının <ım

riyle geldim. Korkma, sen
den lfireyec k n il bu mil· 
letın şeref ve şanını bedi 
ol rak muhıf ıa ed cek ve 
şöhre dünyayı tutacak 
dedi. At nkov o gece ge
be k lmışh. Bunu kimse 
io nm z diye önceden söy· 
lemedi. Fak t gün geçtikçe 
karnı büyüyordu, beş ay ge· 
çiuce k rnının büyüklüğü 
fark ediJmiye b şlaodı. Öa
ce bu macer yı •en yakınla· 
rı a lattı. Onlar: "Biz sre
ce güodüz senin yanında)IZ. 
H r hareketini göıüyoruı, 

buraya erkek sinek bile gir· 
meğe cesar t demez. Bu 
Tanrının bir cilv ıidir, ı n 
büyük ve mübar k bir ha· 
tunaun, nly aakhyouun ve 
kimden korkuyoraun.,, de
diler. 

-Sonu var-

akalanan 
muhtekirler 

1 tanbul - Fiat müraka· 
be bürosu oik .. yet mekeırine 
dün de telefonla muhtelif 
ihtikir ihbarları yapılmıştır. 
Bunlardan biri 10 kuruşluk 
bir şişe oksijenli suyu 30kn· 
ruş satan bir ecz: ne h k
luod dır.Beyoğlund bir bak· 

kaliye mağazası da kaş 
peynirinin kilosunu 150 ku-
ruş s tark u cürmü meşhut 
hıliode yak Ja13mıştır. 

----o--
lhtı 

A ar 
Oduupaz rındı 3 ı yılı 

m rıif•tur m ğ z sında Hüs
nü oğlu Oıh o Sarış ve Meh· 
met oğlu H lil Avı n, Fi
at mürak be komi yonunun 
tesbit ettiği fiatten faıl ya 
kum aaUı ları görül r~k 
tutulmuş v meşbud cürüm
ler karıunuaı göre de• hıl 
m h emeye v rilmişlerdir. 

·iBA 
IBA taht kurul rı nı yok eder 
IBA madeliİ şvayı p rlatır 
lBA 1 keyi çık rır. 

Pavyonumuz l Baııkası 
p vyocuuuo yanında (30) 
numaralı p avyondur. Pera
keade de aabı 1ap1hr. 

(llLilN tdlU 

Bir Yılan 
Bir kadını 'ıka sıka 

öldürdü! 

1 
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lımit - Merkeze b•glı 

Çubuklu O.sm niye köyliade 
korkunç bir hidiae olmuş

tur. 
Bu köyden 30 yaşında 

Hatice isminde h mile bir 
kadın, tul d f sulya ~top· 
larken, bird nbire bllyük bir 
yıl ın hllcumun m tuz ka!· 
mışhr. 

G nç dınla yılan rasıt· 
d mnthiı bir mücad le baş· 
lamış, şımdiycı kadar yurdu· 
muzda g6rfilmemiı cesamette 
ol n yılın k dı cığıza 11rı· 
1 r k ıkm ğa ve muht lif 
y rlerind n uırm i başla· 
mı tır. 

C n havliyle freyad eden 
Hatic ni imdadına kimse
ler gem yine kadın son bir 
gayretle bu korkunç yılanı 
boğazından tutarak vücudun· 
d n ayırmığa•muv fık olmuı, 
fak t kendi hayahnı kurtar
mak mümko olamamıı ve 
zavallı Hatice, dayanılmaz 

ııtıraplat içinde inliye inliye 
can vermııtir. 

Yılauın ısırmasını mlltcta
kip tedaviye baılansa ve 
hastahaneye kaldırılmış ol· 
ıaydı, bu kadıncağızı kurtar 
mak her halde mümkün 
oludc. Fakat, bu yapılmasıı 

ve bilgisizlik yüıl\ndeo bir 
insan k yb dilmiıtir. --o----
Iranda 

lih 
Müsel
Kürt 

çeteleri 
Budepeşte, ( a.a ) - Ofi 

b ildiriyor: Tabraudın Sof· 
yaya ve Sofyadan Macar ı· 
jansını verilen bir t elgraf 
haberine göre Iranda i ni 
olarak bir isyan çıkmııtır. 

Bu haberde eD modern 
mitrıalyözler toplar ve el bom
balariyle mllcehbez mühim 
Kürt çetelerinin apansız in· 
giliz işgal kuf vetlui aleyhi 
ne b rek el ge çtikf eri ve 
Kürt kıtal rının Kermaaııh
ta toplandıkları, isyanın bu· 
rada b şladığı ve mevcut 
malumata nezaran Hemada11, 
Luri!t n, Hcıtan viliyetleri· 
nin tamamile asilerin elinde 
bu lunduğu bildirilmektedir. 

Macar j nsı çumart isi gG· 
nü Tahr odan hoan malQ.· 
mata göre l osııliz diplomatik 
kury ııi ile logilis cıradyoıu• 
nün yakın şarktaki tanıomıı 
muhabiri Reider Cimbonun 
ve refakatinde bulunan Tay· 
mis gaz tesinin muhabiri 
Con Hoboraun da asilerin 
eline düıtükl rini ve ikibet
lerinia meçhul bulunduğuna 
T br oıo mubtdif mıntaka· 
ları da y hım kuışıkhklar 
çıktığı e huilerio her tara· 

1 

fa ıliular y pııtırarak aba· 
liyi kendılerıne il tihaka da· 
vet ettikleriai ili•• etmek· 
tedir. 

YABANCI DiLLERi 
ASIL ÖGRENMELI?· 

Mekteplerde bir çok yıllar yalla•• dili tala;il _.
belerin en blylk mektepl• r••• diplema aldıktı• 
öğrendikleri ecnebi u ... ı.rı İl• •• ,ıklçlk bir k• 
beceremediklerini ıcbiyoru. 

Bunun en birinci 1ebeb;, mlklleme Ye 
deralcria: kolay pratik mt todlarla 6tr••meaia 
nüz bulamedıiımızdır. 

Taleb ler ar•ıında binlerce, batti oa binlere' 
ezberleyip te beı on kelimeyi bir arıyı ı•tirerek 
z man uyıun bet on clmle •icatla ı•tlremiJ 
vakit rastlıyoruz. 

Halbuki, ekıerlya biliat D bu Hıaaı bir teıcib 
rak k buı eden mle11eselerde b67lelerlne ıorala• 
vo kolay su llore o li11ndan en klçlk bir c•••P 
yon gençlerimiz çok • efa hlç bir yabancı dil 
melesi a-öıüyorlar. 

Sarfedilen o kadar emeklerde ıoara bl1I• bit 
karı• karııya r elmek çok yaıık, çok ı•aıh •• 
oluyor. 

Buna makabli çahıtıiı llaanı kolarca koa111aalll 
de sralip ~e muzaffer oluyorlar. 

lıte biz bu hakikati aaaarı dikkate alarak 
baren bir aıDn losriliçce Ye bir ııa Almaaca 
tepliferimizo, reaçlerlmize •• aldlınam yab.acı 
raklılarıoa çok fa7daıı olacak kıaa •• baait claal 
lerimiıe baıhyor•ı. 
B ılha11a laıilizcenia tellffaaa •• lmllıı bir 1aa1' 

dutundan bu duılerde srerek laıilizc• •• ,.,
ten teliffuıu dalaı kolay olan • Almanca keHoa• 
leleri Tirk barfJerl ile yumafı dalaa m•wafık 
Okuyucalarımıı koauıma •• tercim• lıladı 

ilerledikten ıoara oaları laıills •• AJmaa il 
zlld1ğı tarı, imli •• rramerleri laakln•da da ço~ 
müfıt dersler vereceilı. 

Ad .. ive Vekale
t inin tamimi 

--o--
EYleDm~y• ait m•am.Jele· 

r hıı bHitleıtirllm•İ•• •• maa· 
raf ihti1arına meydıa kalma• 
dan yapılm11ıaa imlrl• Yeri· 
lea bir tekil almıı elm11ıaa • raj'meu bir tok vataadatla· 
rın ewleame alıdiai yaptır· 

madın karı koca ıit»l J•t•· 
dıkları 't'e ba birletm.Juden 
aeHbt aalaila olmı1a• çecuk: 
lar meydana reldiil ıl ı ll 
mllıtDr. Adliye Veklleti •a 
liJere ve mBddeiam•milikler• 
bu huıuata bir tamim yapınıt 

ve ahnmHı llıımıelen ted· 
birler laaklunda mltallaları· 

ıormuıtur. 

--1111---
Konservecilik 

kursu 
-o-

Delliıli; (a.a) - Halkı•• · 
ııa iıtifade lefl 't'• ~er ••İ• 
ihtiyacı ••zarı dikkat'• ah· 
aarak 13 eylll c•martlıl ıl· 

nlndea itibarea 15 llkteı · 

rin 94 ı tarilliDe kadar de
vam etmek lıere Denizli 

Halkevinde ev konaeneci· 
lii i kursu a çılacaktıtr. Kursa 
civar vilayet laallu da iıUrak 
edebil ceklerdir. 

Fahr i Işık 
11mh Memleket baet.aHI 

Roa tke n •OtebaHı•ı 
Roatllerı n Elelatrlls tetla•lıl 
rapıbr. lld ael Ber.ler lolıı:ala 

n •• Y•urom. uo 

Buiday 
veril iyot 

Villyet, lımlt 
ıaa •• aalll1eleı• 
lera lllyetea .. ~ 
datu rıbi, ....... 
etmeyea kl1ier• 
tevıii laaıuaada 
kalatl •eadı•d• 
de b•laamaıt•· 
teıebblıleri •• 
•• ihti7acı ol•• 
day teYıi edil 
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' Bu bapta paraca ne Sekreter dilşilodO. Kendi 
~ fedaklrlık lizımgılir- batına bunu yapım zdı. ~·-
\IQ 1111. Dedi we aekretere kat b~ bapta kral v~1dl~:J-

~•aıtarya alta uzattı. den bır müH de almsga ka · 
ı..t"~'•ter V ciıtgarbn g&z·~ rar verdi ve milsaadeyl I· 
' da, açıldı. Tolıtoya dö- dı. Çiinkn kral vekiU Dao.n 

'~ : bu tedbiri Viyaaadan aldıgı 
J ' Bıyım bnaa iki gilnl emre muhalif 1ı~rmemiıtl. 
1 •t ••r. Ve ıimdi de eve Çtınkll imparator on•.: .. ~t~r 

p ~'lılitıme mll1aade et.iki bu preaıin babHı ıle ıhh· 
1 n..111 •onra yine burada lifı erkek kıyafetinde dola· 

--:llf•li1111 dedi. ıan bu kıı içiaıe bu aıh 
ltttıı flla V cingart •ell· belll olmıyan kııı prenıten 
~- oturduta Sın Elma ayırmak lizımdır,, demltti. 

'-111 ritd. Çareviço kar· Bu hıberi Çareviç• ~ızzat 
t, ~•ltdiil b&yilk hftrmet kral vekili verdi, . aynı ~a· 

1••aiden bah1ettikten manda onun fızeb nefaıne 
t • d. ,• dedi ki : riayeste dahi kuıur etme ı. 

Siı• olan hBrmetim Bu haberdea şaşkın bir 
~llr&metimln bir ıırrını bale gelmiı olan veliaht 
llltlc lllecburiyetl karıı· bir kerre de metresiyle mü 
~ıralnyor. Kont Daon zakereye karar verdi. 

~•ltiltati ıiylemedi. im· Halbuki zavallı prenı met· 
"'lo, ılıi ıilihla himaye resinin de çoktan Av~ıt.~r-

~ lcararıaı •ermemiıtlr. ya albnlerıaa boyun egdıgi: 
' llıi ceplaede iki harp ai bilmiyordu. Bilmiyordu kı 

111
'thldi. Ayai ıamaa· Tolatoyun etrafta koşturdu· 
~t da kendisine oilunu ğu casuılardaa biri bu genç 

'il vadetmfıtir. Aa· kadın ile görOşmfif, hatti 
~ 'lllariıe riayet etmek onu Tolatoya prenı uyurken 
,~it: ı•tonun alt katında görüş· 
~lan •uruldu Uhm&ı, p_aı~rhk çoktan ol· 
~ 1 ı ı muş bitmııtı. 

t ., kapan kurulı:noıtu. Çareviç ona vak'ayı açb-
1\,, ••liabdı banan bir i• zaman ıo cevapla karşı· 

'\~ Oldaianu ankyacak lııtı. . 
' dtiildi. Ayni ıa- - Sevgili Alekıi, bu bap· 

' lıt11di akıl •ericile· ta ea iyi tedbir babanın ar-
1't. '-••le we yabancı bir zuıun tibi olmaktır. 
'd baıaauyorda Bir in - o~unu .... 

'' :~tea ıoara V ciuaar 
1) 

1'1•da bulundu: 
~' attQm, bana acele 

~la bQlunaz. Fakat yBz 
• 

011ıa1ıçef gelmemeli-

\ t 
ttri11lia ikiaci ıtın6 

~ Ç''••iç ile T olıtoy 
't •ttıya oturmuılardı .. ,, v 
~~ cinaart ta hazır 
0 '•te dze bııhyın t!

11
°lda, Ruıça olarak 

a_ •ladıaa dedi ki: 
t, bı•ıııa orduları Si· 
• '-'~111 içia hızulıaıyor

• dı bizzat Napoliye 
,.111• Sizi 16rmekllği 

,.' 
01abifeceklerini ıan 

" . t\J._' haberden laeyıce-
.S.. tırıviç 111nlan mı· 
... ~.t 
ıı,1.. laıa Raıyaya ,. 
il. \abaaua bana Ef • 
~, tıteda yııamaklı· 
t. "•de ıde11e. 
'itti L 

'--~ •11aua cewabıaı 
~..,., Yereblllrim. 
~~ ç,,••lçia yaaıa· 
\ .. ~ tlotra kral •e· 
~ '•lıriae: 
'~ "••ıart, •ellıla

"'h•ıl1le beraber 

1a..'!'••a•• edilml· 
'"trıa keacllılae 

Şekerden .mainuı mad. 
delerde muamele 
vergisi tenzııatı 

icra vekiller heyeti, lokum 
akide, draje, karameli, ez· 
meler, fondao, şekeleme, 

çiklet: komprime ıekerler, 

marmelit reçel ve ıurup gi· 
bir tekerden mamul madde
leri iptidai maddeler tenzi· 
llt cet~eline ithal etmiş ve 
tenzilit aiıbetini yüzde 18 
olarak kabul eylemiıtir.-

-~o---

Splkerllk imtihanı 
Ankara . radyosuna ahna

cak ıpikerierin imtihanı Rad· 
yoevinde yapılmııtır. lmt•ha
ne 25 genç ıirmiı, bunlar· 
dan Oçü kazanmı,tır. 

Müstamel rad-
yo alıyoruz 

Bozuk • aailim, Müb6rlil 
torba içinde de olaa 

Tamir. Iılibat tebdil mon· 
taj itleri 

Fiyat ıekli açık adre1 
tafıilitlı mektupla 

llmlr LPo.t Reıtaat 
ZES tlccan ıua•ıı 

(ftLiiN idi) 

Bir şoför üç 
çocuğu ezdi 

- .. --
lııt.nbul - Sarkeclde bir 

fcc' biı· otomobil kazuı ol
muş, neticede üç çocuk eğır 
surette yaralaomııtır. 

Sirkecide Mehmet Murad 
aokağanda 4 numaralı ı•r• j 
da otomobil tamirat. işlerile 
meığul olan Y olaıelmez, bir 
otomobili tecıllbe etmek 
nzere g rajdan çıkarmıı ve 
dirkıiyoou bizzat idare ede· 
rek Eb011u11d caddeainde 
ilerlemej"e baılamııtır. 

B1.1 ıuretle Ebu11uud cad· 
desinde ıtira le yol almakta 
olan Duraaa Y olagelmeı, 
biraz otomubill yan sokak· 
lardaa birine 1apmak lıte· 
miı, eınade kııııına bir yllk 
arabası çıkarak onunla mil· 
ıademe etmiıtir. 

Çok ini ıiddetli olan bu 
müsademede yQk arası par• 
çılanm•ı. bu çarpıtmaya rağ· 
men bili yoluna devam et
mekte bulunan otomobil bu 
defa da ayni ıolrakta oyna
makta olan Miıonla Sultana 
ve Y ako adlarında ilç çocu· 
ğa çarparak ber llçün6 da 
vücudlarınıu muhte.lif yerle
rinden tehlikeli ıurete yara-
lanmalarına aebep olmuıtur. 
Danan Yolarelmez, zabıta 
tarafından yak•lanmıı: kaza 
etrafında tabkkikata bışla
nılmııtır. 
,~,-~....._-..... ~=--=-~ 

~l~~~L!~ 
Yaralamak 
Gaziler caddesiad~ Ramiz 

oilu Hakkı ağız maaakaıa· 
ıı yOılindea Bt hlül oğlo ai· 
ğ•ra bayii Muburakı şışeai· 
Je kaıından yaraladığından 

yaalaamııtır. 

§ Yıldız gninoıunda ham• 

di oğlu Ahmet kadın mese
leai11den Ali oğlua Adili bı
çakla 4 yerinden h• fif su· 
rette yaraladıiından yaka
lanmıştır. 

§ Kemer ılrmeli • ıokağ
ında Salim oğlu Ramiz Av· 
ai kızı Şükranı evvelce ken
disi aleyhinde şehitlik yap
tığından muğber olarak bal
dırından yaraladığından ya
kalanmıı tır. --o,--
Esrar 
Bulundurmak 
lkiçeımelik caddeainde 

HaHn oğlu Rızkının flıerin· 
de bir iram 6 aantigram es
rar bulunarak alınmıştır. __ .. _ 

Hırsızlık 
Tuben wapuruada Halit 

oğlv Zabtı Fahri otlu ikin· 
el kaptanın bir balattaalye• 
ıial çaldıtındaa yakalıamıı· 
tır. 

Na oly eler söylemiıti, 
neler yapacaktı, başına 

neler geldi ? 
----111111111111 

Yıloız iki b fta kadar &Ütecek bu tarihi 
bilba11a Rus mü verrihlerioia yazdıkları eaerlerden buı mi 
him ve çok merakh fıkralar aldık: 

Bu kllçük hfrikaya bıılamadan evvel bir kaç lraek 
göshryi muvafık bulduk. Meseli: 

Napolyon bu Ruı seferinin imkinıızhğıada baluedea 
arkadaılarına:-

- BUmeyormuıunaz ki ben tah uıtunde doimadım. la 
tahtı ıaf rle kanadım. laf.erlerim bili faaıla devam etme
Hdfr. Benim aibi neferden bOkUmar olmuı bir aık~r dara• 
m11. demişti. §§§ 

Nıpolyon harbı k.ıanmak kanaatinde idi. ÇilakB Rlala 
muahodeıine tevfikan ona Avusturya, PrUıya, lıpı1a1a, Na• 
poli yardım edeceklerdi. · 

Napolyon bu mtıttefikleriae gllvenirken Ruı Çarı Alek
aandr Kime gOveniyordu? 

Raı bııkumandaaı da buna mukabil ıuaları ıöylemlftl: 
- Napolyoaan milttefikleri iİbl bizimde Uç m&tteflklmla 

var. \ 
Çar hayretle ıordu: 
- Kimler? 
- Maaafe, valut, kül. 

Dalaaıı ver 

İzmir Def terdalıiından: 
Satış No. Muhammea Be. 

Lira Kr. 
826 Karantina Türkoğlu ıokığında 772 ada 9 ı1>ar· 

aelde32,SO m2. 41 taj numarafJ dükkin 
827 Birinci karantina isimıiz sokağında 1768 ada 

13 parselde 899 m2. bili numaralı araa 
828 ikinci karantina Yeni yol ıokağında 1768 ada 

11 paraelde 878,75 m2. bilanumaralı araa 
829 ikinci Karantina iıimıiz ıokağıada 1768 adalS 

par1el 942,25 m2. bilanumaralı a11a 
830 Karantina iıimıiz ıokağıada 1768 ada 17 par· 

ael 744 m2. bilaaumaralı arsa 

831 lkiaci karantina Fethiye sokağında 713 ada S 
parsel 177, m2. 11 taj aamarab araa 

832 ikinci karantina fethiye sokağında 713 ada 7 
pı11el 262,50 m2. bitinumaralı a11a 

833 ikinci karantina fetbiye ıokatında 713 ada 4 
parsel 854,50 m2 2-7 numaralı araa 

834 K.,antina Tevfikiye aakığında 721 adal~el 
212 m2. 10 8 kapı numaralı arsa 

835 Karantina Tetfildye ıokığında 721 ada 9 par• 
ael 212, m2. 6 4 kapı numarala araa 

836 Karantina Tevfikiye aokağında 717 ada 6panel 
146 M2. 1·3 no.la area 

837 Umarb.,y ıebitler caddesı 142lada9parsel93,50 
m2. 78 taj no.lu kirgir düklrin 

838 lımetp•şa maballeıi makua ıokak 424 ada 14 
parsel 35 m2. 36 taj no.lu harap hane 

839 Göztepe Nevzat bey ıokak 841 ada 4 parHI 
130 m2. 39 taj no.lu araa 

840 Karııyaka Al•ybey güaaydın ıokak 16 ada 61 
panel 276,50 m2. 1-1 taj no.lu arsa 

841 Salhane m•aalleai Euveri) e ıokak 688 ada 5 
panel 29 m2. 119 taj no.lu diikkln 

842 ikinci karantina mahalleai 1768 ada 28 panel 
227 m2. · bilinamaralı araa 

843 ikinci Karantina isimıiz ıokak 1771 ada Spar· 
ael 349,50 m2. bilinumarah arsa 

icar No. 

6 Birinci kordon balıkhane altında 4 ukl91eai 
numaralı dllkkin 1S5 

Yukarıda yazılı emvalin mBlklyetleri pqin para ile 3.9. 
941 tu•hinden itibaren 19 g6a m6ddetle m81ayede1e ko
nulmaıtur. 

ihaleleri 22 9.941 tarıhiae mli11dif pazarteıi glal -t 
15 tedir. Taliplerin muhammen bedelleri lizeriadea , .... 
7

1
5 depozito akçeai yatararak yevmi meıkürda M. eınllk mi 

dlrlDjlade mlıteıekkil ıatıı komiıyoaaaa mlranatlerl ua. 
~~ sm 
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-Şehir Haberleri~ 

Nüfus işleri 
düzelecek 
Öğrendiğimize göre yeni 

teıkilitta lzmfrde muhtelif 
semtler için ayrı nüfus ub • 
feri kurulacak bural rda bir"' 
şefin emıiade müte ddit ki· 
tip •aıife görecektir. Bu su· 
retle aQfan daire iade işleri 
olanların hOkümet dairesine 
kadar sıelip z hm de kat-

lanmalarına meydan v rilmi~ 
1ecek, izdihamın da önü a· 
bamıı olacakbr. Herkes keu
dl aemtindeki nlifus ıubeıi
ne mliracaıt ederek itini ıii · 
ratl11 aeticelendirecektir. 

--w-Owww 

Aldatma 
Karantinada 185 inci ~o

kakta lbrabim oğlu Veli De· 
Yecl ve Ahmet oilu Ali V r
dal, 60 kilo kömürü 102 kilo 
diye Ramazan oğla Y ahyaya 
ııtbldarından şikiyt-:t llıeri· 
ne tutulmuı adliyeye veril
miıtir. 

--o--
Normal saat 

Haber aldığımın göre bn
tla yuıdda 20 eyini cumar• 
tiıi glin& Hat 24 den itiba
ren aormıl 11ata dönülecek
tir. 

Büyük Mili t 
Meclisi açılıyor 

Evelce yazdığımız ·gibi Bü
y&k Millet meclhi bugün 
açıbyor. Netekim mebusları· 
mı.z da d6n ve bugiin yola 
çıkmıılardır. Meclisin ikinci 
teırine kadar devam edece· 
ilai 6jrnlyoıuz. 

---.. -~ 
Halk evinde 

konser 
lzmir Halkevi glizel 11n· 

atlar komiteai tarafından bu 
akıam 1aat 21 de Halkvi 
ıalonunda bir konser ve.rile· 
cektir. 

lımirlilerin çok iyi tanıdıij'ı 
ve alkııladığı müzik amatör· 
leri, bu mühim konıet için 
eaaılı1hazırhklar yapmışlard1r 
Bu itib rla konserin mükem· 
mel olacağı anlaşılmaktadır. .......................... 
lzmir yerli as-
kerlik şube
sinden: 

Yerli ve yabancıların 311 
doğumlu m6kellefiyet harici 
erlerin 17 9 941 Çarşamba 
ı&ıft 11at 9 da vea lı kcr· 
lik ıubeainde bulunmaları 
illa olunur. .......................... 

Kanı hı 
vak'a 

Şehitlerde 1204 6DCÜ !O• 

kağınd Kabr manlar köp
rüsü yanında bir vak'a ol
muştur. liyas oğlu Salih 
Çerçi, rehin bıraktığı bir 
pıntalonun ıs tılmış olmasın· 
dın muğb r olduğu D vl 
olğu Cakoy hücum ederek 
dövmüş ve bıç kla sol me
mesi nzericdeo ağar sur ttc 
yaralamıştir. 

Ahmet oğlu lbr him Ata 
adında biri de Salibi yaka
mak i temlı, Salih bıç kla 
ODUn fiz riae de atılınca nef• 

ıini müd faa makaadiyle ta· 
bancaaını ıteı derek Salibi 
sol böğrOnden tehlikeli ıekil· 
de yaralamıştır. 

Her iki yaralı yerde yata· 
rak feryada bıtlamıı, ibra• 
him Ata kaçarken tutulmuı 
tur. Yaralılar b ıtaneye kal
dırılmııludıı. Sıhkikata ad
hyece devam olunmaktadır. 

----o--
Dil Bayramı 
26 EylOlde 9 uncu Dil b y· 

ranı kutluluaacaktır. Bunu~ 
için Türk Dil kurumu tara
fından zengin bir program 
hazırlanmıştır. 

ALMA 
PAVYONU 

-Bıştarafı 1 nci sahifede ·-
Bu kadar faydalı sanayi 

mamulatını ziyaretçilerin iı· 
tifade gözleri öniine koyaa 
bu pavyonda güzel Hnatlara 
ait en ince bir zevk ile ibda 
olunmuı çok nef iı eserler de 
nazarı takdir ve_tabıini celp 
ve cezbetmekten hali kalma
maktadır. Alman paviyonu
aun ıin emHındalbalka mec
canen gösterilen ııhhi, fenni 
ve çok eğlenceli ve entere· 
11n filimler de beyenilmek· 
tedir. 

Hulisa 1941 lzmir enler 
nuyonal fuarında her bakım· 
dan zengin ve zarif böyle 
bir p viyonun açı(muıoda 

t rtip, ta zim ve idareıiade 
büyük muvaffakıyet göste 
renleri tebnk etmek fuırı· 
m111n her sene bir kat d ba 
aüılenmeıini, kıymet veleta
fet peyda etmesini öz yürek
ten arzu edenler için bir 
kadrişinaalık ödevi olsa ge· 
rektir. 

Sarhoşluk 
lkiçeımelikte Vali oğlu 

Server oğlu Ali v Halil oğ
lu Rif a ıu hoş oldukları hal· 
de bir çocuk m selesinden 
M hm t oğlu Salıhin vine 
taarruz ettiğinden yakalan
mıotır. 

IAltiiN llSIJ 

RADYO·TELGRAF HABERL 
Zelz leden yıkılan köyler 
ölü ve yaralılar çoğaldı 

V a (a.a) - Son zelzel den Ereçia Kocabıaar nabiye· 
. siad 31 köy merkezinde beı köy harap olmuıtar. Mtldllr· 

ilik bia1S1, karakol ve mektep yıkalm11tır. 

Ölü 192, y rahlar da 190dır yarahlar tedavi olunuyor. 
Ağri (a.a.) w Ele1tlr, Sudor, Diyııdia kazılarında bazı 

biaılarda ı rar görmüı hükumet koaağıaııı arkası ve yan 
t r fı tamamen yıkılmıştır. Develi nahlyeıiaia baıı köyle· 
rind 30 ev tamamen 38 ev kıamen harap olmuıtur. 

Fotsır nabty ıiode ölea1 ve yaralanan hayvan mikdarı 
83 dur. 

V and ki feliketı delerin ilk yardım olarak halk tarafı a
dan bin lir teberrn edilmiıtir. ----· _ ..... ____ _ 
Bir Rumen 
nazırının 

itirafı 

Iranda dağla
ra kaçan 
Almanlar 

- .. --
Bükreş ( a.a ) w Rumen 

batvekil muavini Mibael An· 
toneıkö gızetecilele yaptığı 

bir görüşmede Rumen kıta· 
lan tarafından bir aydenberi 

Odcsa bölgesinde elde edi
len neticeleri tebarn~ ettir
miı ve demiıtir ki: 

" - Odeaa bir çok hat 
üzarinde müe11es büyilk iıtih
kimlar çemberiyle muhat 

bulunuyordu. Bu m&stabkem 

hatlarnan dördil tahrip edil

miı lelikki olunabilir. Siı· 
lere şunu bildirmek iahrlm 

ki Odes• pnünde hi11edilir 
kayiplartmız oldu.,. 

Diğer taraftan &ğrenildi

ğine göre Rumen piyadeai 

Odesa oehrinin hemen civa

rında villilar mahalle1lade 

kurulmuı olan Sovyet muka

vemet hattiyle temaH geç· 
mittir." 

Budapeşte, 14 (a.a.) - , 

Macar Başvekili Alman umu· 

mi karargahından avdet et· 

mittir. Hıtlerle yaptığı mil 

zakereler hakkında bük umet 
eıkAnıaa iı hat vern>iıtir. 

--o---
Alman h •• 

arıcı. 

Ruz-• 
yesı ve 
veltin nutku ____ .. __ 

Berli (a.a) - Ruzveltin 

ıoo nutku etr1fıoda Alman 

--.. -
Tahran (• a) - Peıte a· 

jansının Bulgar ajao11ndan 
öğrendiğine göre Irandaki 
Almanlann bir k11mı Iranı 
terketmiılerdi•. Bir kıamı 
Tahran ile Hazer deniıl a· 
raaındaki dailara iltica et
miılerdir.. Gizlenmlı olan 
bu Almanlar, Ruılar veya 

lraa poliıi tarafından mey
dana çıkarılarak toplaaıcak
lardır. 

lngiliı • ıo•yet mUme11ille• 
ri teslimini istedikleri Alman 
luın yeni bir llıteaini daha 
Iran hükllmetine vermlıler411r 
Alman · Iran komitesi muh· 
telif bahanelerle teslimi •te· 

bire çahfmııtar. Komite tea· 
lim edilecek Almanların liı
tesini bitirmiı fakat bu liıte· 
de itimleri mukayvet olanla· 
rın ancak llçte biri bulun· 
muıtur. J\.lmanlar diierlerl-· 
Din J• Irandan kaçmuı ol• 
duklarını veya llHta bulan· 
daklarını bildirmiıtir. 

---o'---
ALMANLAR 

Ne diyor 
--.. -

Berlia (a.a) - Alman teb
liği: Kuyv~ tli Alman teıek· 
külleri Leniogtad cepbeıini 

yumışlardır. Şebria muh .. a· 
ra11na devam edilmektedir. 

Bir orduya kumanda .et
melde bul~nan General Do· 

bert 12 EyltUde ıark cephe
sinde 61müşt6r. 

Dinyeperin man•abıntla 
hariciye1inde tesire uğra-
makta ve bu nutuk "hidise Budapeşte (a.a) - Macar 

ajaaıi bildiriyor: Diayeperia 
çıkarm k,. tabiri ile anılmak

t.dar. Bu bapta Amerik ta· 

tarafından bir nota verilip 

verilmiyeceğı hıkkındaki sa· 

le alikadarlar ademi m 10-
mar beyan etmitlerdir. 

manHp kıımu:ada müttefik 

kuyvetler düımanı p6ık6rt· 
meğe devam etmiıtir. Gerek 
havada ye gerek karada biç 

bir dUtman faıli1eti olma
mııtır • 

Bitlerin y 
kapalı 
---o---"""""' 

Lfverpol, 14 (•·•·)
1 

ıonra11 imar iılerl 
tanıime memar d• 
Grlnvad, dlla Ltv 
natuk söylemit ft 
tir ki: 

w Hitler, harbi 
mek Ozeredir. Rotf. 
re ıarka sıiden yo~ 
logiltere, Hltler• ;, 
ve Hiadiıtaaa t 
kapıyor. Amerik• 
devletleri, Hitler• 
ru ıiden yolu Is• 
rıaı ihtar etmittİ1• 
Sovyetlere kartı 1' 
naae hücum a,.b 
olaa tehlikeli bi' 
olarak kendiıioi 1 
tir. Bu hOcamd• ~ 
reamaa görmlt ,~ 

reaç naziaİD k•; 
Bu hiicam, tıpkı ·bl 
orman yangını I' 
kara ve bav• ~ 
idame için ibti11 

yeni petrol, IDebi 
ve tayyare ıt0 

ediyor. Ruı ord 
Ruı milletiala "1'. 
mukavemeti, b1ı 
harbinin deıt• ... 
müttefiklmiıe 1 
yardımların 1• 
lıımalıyıı ye çıl dl. 
lere karıı m&c• 

her yer, .::..aa_,/ 
' Arjao 

Beşio~,ı 
Boyaoı Ayre• ~ 

jantia parlaoa•'"' 
daa Buaııi, . 1, 
Alman elçilil1.,~ 
kalmasıaa t•ll' 
yeceiiai, Al-:; 
deki demokr• ~~ 
lil edici b••' .. -..... 
makta oldul ti, 
MebÜı fJot ~ 

kolun Aj111ti0!~,
yayalmıt oldO~ 
tir. Almaa ·~ ~ 
hukOmetia• b ,ti 

ot•·-; 
ııddetle P' ,,,..J 
muı~ur •. ~arl• 11 
ya elçilıg~ı b• ,,. 
rıaı buaOa f 

-
ln2iliı !~ 
leri il"; 
Londr• (•·'~,-

•• kuvvetleri• ,t 
b

• bir k0~··J 
ım ,,~ 

birliii•• ot0~.-L-

HALlll ~ 
M&k•f•t 
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