
(Her gUn çıkar 

Viıi (a.a)-Baıvckil mu • 
viai amiral Darlan dDo Pa
rite rltmlıtir. 

Avam kamarası aizr 
bir ce se ak etti 

Londra (a •) - Avam ka· 
marası dün bir gizli celse 
aktetmiş ve ticar t filosu 
vaziyetini müzakere eylemiş
tir. S uıldığıo gore baıve
kil vam kamar ınnda bu 
husu ta tam izahat v rmi · 
tir. 

, S ib, ,N ıiyat 
Amiri ve Bat 

Muh rriri 
SIRRI SANLI 

Sen lik 7 ,5 Lira 
6 ~lık4 .. 
SAYISI (100) PAR 

ATl:IAASI 

ey 

evle 
101 

nat 
Helıenki ( . ) - Fhıl n

diy tebliğ t ofi i bildiriyor: 
Mebu n meclisinde devlet 
nazırı bugünkü vaziyeti an
i r k demi tir ki: 

Finl ndfya Sovyet tecavüz
leziae hedef teşkil etmi tir. 
Memleketimizi mildafaa için 
bütün aıkeri tedbirleri almıt 
bulanmakt yiı. 

Sovye ler Birli
ği ·n rade

filosu • 1 
---o--

Londr (c.a) - Sovyetler 
birliğima Karadenizdeki fi· 
losu diğer deairlerdekiadca 
dab zıtyıftır. Almanlar Ka
radenizde Rumen f ıloıundan 
istif de edecekler ve bir 
miktar deniulhsı d ııetiro• 

ceklerdir. Sovyetler Baltık 
dcniziAden Karadeoize kuY· 
•et getirmeleri de muhtemel
dir. 

Türkiyeoin boğazları ka
payıp kapamıyacağı da ma· 
lum değildir. 

------
Reisi kide 3 

tehlike işareti 
verildi 

Hel ioki (a. )-Müteaddit 
Sovyet t1ıyy releri Fialan· 
diy şehirleri üıcriade uça
rak bomba atmışlardır. Ab· 
lan bombalardan biriıi haı· 
taneye düıilrülmüıtür. 21 
Sovyet t•yyareıi tahrip 
edilmiştir. Dün Helıiakide 
3 tehlike işareti verilmiıtir. -----
Royter 
Bildiriyor 

Devlet nazırının beyana- Londra (a.a)-Royter bil· 
tınd n sonra mecli bükiı· diriyor : 
mete itimad reyi vermiştir. Şark cephesinde Alma• 

kuvvetleri ilerleyebilmek için 
1 •ı• h çok çetin muharebeler yap· . gı z e- maşlardır. Sovyet orduları 

---o---

OS O çok mınidane müdafaa et-
• mektedirler, On milyoo Al· 

• ye ı 

vaya gidiyor m ıun 1eferber edilmesi Al· 
man iktisadiyab üzerinde 

Londr (a. )-Royl r bil· 
. büyük bir teıir yapmııtır. 

diriyor : 
Moskovay gidecek İngi

liz heyeti pek y kınd h -
reket edecr.ktir. lag iliz elçi
.. i de bir ç güne kad r 
döne~ektir. 

--~o-

Son vaziuetıar karıısın. 
da Finlandga bitaraflı
~ ını · me edemıuecak 

HelsiD i ( .a) - V rile• 
b b rlere göre ıoa vaziyet 

u b t 1 ler karşısında Finlaalandi· 
yaoıa bugünkü bitaraf vaıi· 
yetini daha fazla idameaiae 
imkiinııı kılm ktadır. 

Londr ( .a)-Alv i mio· 
de 9000 tonluk bir A lm n 
vapuru YeşiJburun dal rı 
açı larınd bir İngiliz t h
telbahiri t r fıod n b tırıl· 

----o---

mıştır. Bu y pur kors lık 
· y pmakta idi. 

1 gi z hava 
kuvvetleri 

e· ı Şimali Fransada 
dl

• Londra ( .a)-lngiliz ba· 
va kuvvetlerine menıup tay-

A11k ra (a.a) - lstanbul
dan hür Fransız t jaosımn 
bildirdiğine gör Vi i hilkfı· 

m ti Suriyed ki 4 generah 
deiiıtirmittir. 

' y r lcr dün şimali f ıaaıa 
üzerine iki hücum yapmıı· 
lard1r. Bir çok askeri tah· 

şidat bombalanmıı ve baHr• 
ı -l ufrablmııtar. 



ülllf I 2 

TARiHTEN BiR YAPRAK 

~ IABAIÇI MUSTAFA 
ıasıl Zuhur Etti, 

" ıasıı ÖldOrOldO ? 
--o--

-3-
- Kabakçı gibi pespaya 

t,iı herit böyle bir iş görsün 
ele biz Ye"içeri iken ne 
claruyoruz? .diyorlardı. 

Ayni tekilde yenilik diiı· 
maalığına giriımek iıtiyor

rdi. 
~ lıler hüaden güne azdığı 
tçia, Raıçukta bulunan Alem
dar Muataf a paıa 5000 ıeç· 
me ıuvarile Silıtreye geldi. 
Zorbaların çenesini kıstı, oa· 

, arı dağıtb. Fakat sadaretin 
; ~y eaiçerilerdea Çelebi Muı· 
~ ı.~fa paıaya verilmeıi Alem-
Narın canını ııktı. 

1 

Çelebi paıa Siliıtiraye aza· 
11etle gelince, Alemdar da 

1 ekildi. Meğer gelen v zirı 

l :•~am Yeniçerilerin zorba 
~ ,,~fi Pehlivana vezaret rlit

'9ıi gdiriyormuı. 
' Alemdar Ruıçuğa döndilk· 
L •• ıonra ıadrazamla araıı 
•aba da açıldı. Memleket 
11.bat&a karıııyordu. Niha· 

: )~t Alemdar Mustafa paıa 
1 

~ibia hürmetle andığı kah-
1 \ilmanhğı göstererek lıtan
• flla yütiidü ki, bu baılı ba-
~ ~1aa muazzam bir hidisedir. 

1 Alemdar paıa, orduıunun 
' ·~reketindea bir kaç gün • 

tvel Hacı Ali ağ.ıyı Soğaz 
ııri Kabakçı Mustafayı 

':.m ettirmek makıadiyle 
hradeniz Boğ•zuıaki Rum

fenerine yolladı. 

1 ; Ali ata, doğruca Kabak
.•• dıı kaledeki evine in· 

•' Kabakçı Mustafayı yata-
• ada baıbrarak idam etti. . 
t eailik taraf:arı Alemdar 
ıatafa paşa orduıu, bu 
ılarda Çorlu merhalesin
fdi. 

J -Soa-

(üt.itA sısıJ 

-Şehır Habe~rıeri ~ 

Fi T MURAKABE 
ISYONU AY AKK 

iLE MEŞGUL 

K0-
81 

~~~~~ .... ~~~~~ 
Üçüıh:Ü suaf ayakkabıla

Jara tayin edilen yüıde on 
kir niıbetinin kifayetsizli· 
ğinden bahisle bazı kundu
ra imalitçıluiyle tacirlerinin 
viliyet fiat mürakabe komiı· 
yonuna ysptıkları müra· 
caat tetkik olunmuş, bu di · 
teklerin gelecek toplantıda 
daha esaslı bir ıurette tah
kiki ve ayakkabıcı esnafın· 
dan teıekkül edecek bir 
ehli vukufun da mütaleaıı 
alındıktan ıonra nihai karar 
ittihazı muvafık görülmüş· 
ttlr. 

Diğer taraftan, fiat mü
rakabe komisyonuuca t .. .s
bit edilen hadden fazla fi
atle kuodurc satılmakta ol· 
duğu müıahede edilmiıtir. 
Bu huıusta bir çok tikiyet
ler de vuku bulmaktadır. 
Vitriolerde bili yükaek fi
atli kuadaraların teşlıir e· 
dilmesi de nazarı dikkati 
çekmektedir. 

Fiat mürakabe menıur ve 
müf~ttişleriniu kundura mev
zuunu sıkı bir kontrol~ ta
bi tutmalara ıayanı temenni
dir. 

---------------------------
Karşıyaka 
Halkevioin 
Çalışmaları ---
Karııyaka halkevinde •çı· 

lan ilkbahar rcasaınlar aer
giıinde 54 reıim teıbir edil
miş ve yirmi gün içinde bu 
ıergiyi 2875 vatandaş ziya
ret etmiıtir. 

Halkevinde A ve B lcgi· 
lizce Fran11zca lisan knrsl• 
rı deHm dmehtedir. hıgi· 

Hıceye yt..oi bıştayıcaklar 
için de yeni bir kurs açıl

mıştır. 

Halkevlnin müdk mando· 
lin kur1lar111& tekrar bışla
nalaıııhr. 

Halkcvinia seyyar ıinema
sı dün nkıanı Karııyalıa 
halkına meccanen donanma-
nın Maltaya seyah-.tı ve 
yardımaevenleri taaıyahrn 
men.ulu filim!er göaterilmiı· 
tir. 

Ba filimler sır~siyle örac k 
köy ile Şemilder köyünde
ki vataodıtlara dı göıteril
ecektir. 

--ım-

Belediyenin 
Yeni inşaatı 
Belediye daimi enciimeai 

diin öileden sonra belediye 
reiıi Dr. Behçet Uz'un reis
liğinde toplaıımıı, kararlaş

tırılan bazı yeni int•atı mll-
teahbitlere ihale etmittir. 

• 

Bugün hububat 
mübayaasına 
başlanıyor __ .. __ 

Toprak mabıulleri ofisi 
bugünden itibaren borHya 
arzedilen buj'day, arpı, çav
dar veyulaf mahsullerini mü· 
bayaaya baolıyacakhr. 
Fiatler m lan evsafına göre 

devletçe tayin edilen barem 
fi&tleri d·hilinde olacak, 
yani malıa kaliteıioe nazıt
ran bu barem dahilinde de
ğiş,cek tir. 

--mi--
Gelenler, Gidenler 

Mardin mebuıa B. Ali 
Riza Levent Aydından, Da
hiliye veklleti şehiccilik mü
teba1111larından B. Mitbat 
Yenel Ankaradao, Alaıehir 
kaymakamı 8. lbtan Ediz 
AJaıehirden lzmire gelmiı· 
ler, Bornova ziraat mücadele 
istasyonu müdürü 8. Nihat 
Eğriboz Aakaraya gitmiıtir. 
lzmir erkek lisesi müdftrü 
B Hilmi lıtanbula gitmiıtir. 

----.. --
lzmir Maarif 
müdürlüğü 

Üçüncil umumi müfettiılik 
m~arif müıavirliğiade bulu-
nan 8. Mustaf• Reşidin iz. 
mir maarif mDdilrlüğüne ta
yiL edildiği haber alınııuıtır. 

inhisarlar lzmir Başmüdür· 
lüiünden: 

1 - Halkapınar bira fabrikamızda im'il edilecek buzların 
ıatıtına 26 6 941 tarihinde bıılanacaktır. 

2 - Satıtlar her defaıınd~ 15 kalıptan aıağı olmamak 
llzere her istıyene yapılacaktır. 

3 - Beher kalıbın fabıika teıliaJ fiatı 36 kuruşlar. 
4 - Buz bedelleri mesai snatlan dahilinde baımüd0rl6k 

veznesioe tahıiJ edilerek mukabilinde fatura verilecektir. 
5 - Fatura mukabili mal, fatura taribiain ertesi akıa· 

mına kadar fabrikadan çekilecektir. 
Buz almak lıtlyolilerla baımldGrllğtsml~ ıabı ıabHiae 

mlrıcııtla fatural•rıoı yaptır•alerı ili• •IG•urı l6·27 25'9 

. --11~ ' iO 
Halk tamamile Deli Meoı•t ~ 
tesiri altında ~~111~aia!başl~~ 

ihtiyarın bu ıöıler~ilt it' 
onların kulakların• 'kifl d• 
kanmamış gibi, ber 1 k~ 
oldukları yerlerinde• ...... 
damıyorlar, yine •11'.., V 
ketlerile yağlaanıaları 

Ve biraz sonra Deli Me
miı zenbili yere bırakıyor, 
caketiai omuzundan atıyor, 

süratle soyunmai• baılı
yordu ... 

Etrafını çetıiren insanlar, 
bu baba yiğit peblivaaın 
kim olduğunu öğrenmek İı· 
tiyorlar, ismini soruyorlar, 
fak at Deli Memiıten bir 
cevap alamıyorlardı •.• 

Aradan pek kııa bir za· 
maa aeçmeden Memiı peh· 
livan: 

- Oboydaaal... 
Diye narayı bHıyor, hal

kın üzerinden ok gibi mey
dana atılıyordu .•. 

lıte Koç Ömer, bir kaç 
saat enel dOj'en ıürdOğii 
tarlasında raıtladığı ve ken· 
diıine köyün yolunu tarif 
ettiği baba yiğit delikanlının 
şimdi karşısında basım mev
kiinde buluaduiunu görü
yor, sanki onu biç tanımı
yormuı gibi diz çökmüı 
yere, paçalarını bağlamakla 

meşrul görünüyordu ... 
Deli Memiş, daha mey· 

dana atılır atılmaz, herkeıin 
nazarı dikkatini celbetm,.ğe, 
yine köy kızlarının kadınla
rının içlerini titretmeğe baş· 
lamtf, belki de bir çokları
nın kalbJeriai daha ilk gö· 
rüaüıte çılmıı ve yakmıştı •. 

Simsiyah saçları bir çok· 
larıaın göıiinü ahyor, bele 
geniı omuzları, iri par.ulan 
bir çoklarının gözlerini dalı
yordu ... 
Memiı de Koç Ömerin 

yanı baıına gdmif, avuç 
avuç yağları vücuduna slirc· 
rek, demir bilekli ellerini 
kısbetiaia kenarlarında gez· 
direrek bacaklarını yana 
açmıı, göğsünü ileri vermiş, 
germişti ... 

Halk, bu iki pehlivanı 
böyle yan yana heyecanla 
1eyrediyor, biran evvel gii
reıia baılamasını, biran 
evvel bu iki dev yapılı İD· 
ıaaıo kapıımasıaı bekli
yordu ... 

ihtiyar çaırır ağır adıın-
/ larla meydauıa kenarında 
yailanatt pahlivanlara yakla
ııyor, ve sözüne 16yle baş· 

layordu: 
- Haydi bakalım baba 

yiğit pehlivanlar, halk ıizi 
bekliyor, çabuk olun biraz, 
meydan• ıeJin, ıeçia kartı 
karııya el ele •••in! 

vam ediyorlardı... ••~" 
lbtiyar, tekrar gar 

• esleniyor: ~ 
-- Haydi bakalılllrt•1,ı .. • 

kanhlarl... Çıkın ° ifil' 
Nerede iıe kazaD•0 

girecekıinizt. .• K 
Koç Ömer. bak•111~ef. 

ihtarını lüzamıuı f ~~· 
gibi tuhaf bir bak•!·,,~ 
yara bakıyor, D•!• d" ffı 
iıe birdenbire yerıll -_,,, 
lıyor, g6kleri inlete• do: 
)arından birini atıt0' 

- Ohoydaaaf... l'fJ' 
- Ohoyda bre peb 

1

1 ~ 
Halk, senelerdeob:~ ~ 

çok ıüreıçiler gard İ1' 
mt'ydanda ilk def• 1sPf-' 
Memiı tipinde bir pe 

0 
1"' 

seyrediyor, ihtimal 0~11• ~· 
rikulide olan güıelbli ~61 
ııııada bir çok aıı~ll~rd•" 
kızları ona göalll ver•Y bi~· 

Meruiş, her şeydell 
1 

l_ 
ber ceylin gözil ~·~d,r P 
zel, kartal gözlen k 16'6' 
yırtıcı bakışları olall ~ 
rini halka çeviıiyor,; ,t 
kadar bu meydanlar ~efl' 
cutlarının ylıleriaİD 6ı-ı' 
ğile halkın llıeriaae r 
hatıralar bırakmıı ~1~0ıeri'' 
)arının iıimleriai ııla•. yı'llt' 
den siliyor, liayallerio• 

deviriyordu... • 
1 
t~ 

Şimdi halk, ihtur~~ te"' 
mile Deli Menıit•• ~ 
albnda bulunuyor, bit""' 
)ara aanki kırk yıld•~bl , 
siui tanıyormuı 11 

tarafdar oluyordu... • fi'' 
Koç Ömer ya;Ja0111

1i ~ huı bitirmiı, o da l)t 
6
,,11" 

mişio attığı mitbit • ,,, 
baahracak, davullar• oıtf' 
racak bir nira atas•I• e~ 
lığı yeniden bir b•1ri ~· 
vermiş, biitlln si11irle 
randa germiıti.. _,1' 

Ve her iki pebliv•• ~ 
danın ortHında 1•• ~ 
geldiği zaman, ibtiyal,,-1'. 
kem elinde ıopa1ile f"'!.ı-' 
rına yanışmıı. •0 • ~ 
altında vtıcutlarıaı ilıi ;,;· 
Uim etmiş, ve Davudi "
nin içtea rllrleye• ,af 
abeagile ıör.leriae 

baılamııtı: 

-Sofi• -
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26Haziran iMi 

CLI 1 
Dl ,s..,,. b;. S - ı Bu ıııanevr"I' r csnaııod"' 

ıaı..ttI b-. ib~ Çare olarak Dü Mont laboraluarındaD 
C":'clt 1 1 bomba par- B. Allan, on .beş opeHtörıe 
~~111 ~ •e lllermi parça- ı birlikte, miidafaayı temsil 
~ H11ıı:,11Y•bilecek ince eden orduda büyQk bir te-
.''fti. Jo~, . ler tavıiye el· I levizyon merkezi kurmuı ve 

~~, la ' 111 bu tavsiye1i çıhıtırmıttır. 
•tb' t ' ~dıtı i l 111 sonlarına B. Allan, televizyon mer-

J ~0._ ç a, tatbikat me•· ı kezini harp sabasına kur-
'~•t b IZl•ınışta, duktan sonra çok kısa bir 
ao,,,,'Q201aırp baıJadık- zamanda, televizyon cihazı-

'-Ptıtı lı&ıur yıl öa- ' nı harekete getirmiş ve 
•ıbQ çt~~İfi tekrarladı. cephede vukua gelen bidi· !'- rıı.:1c• g.6mleklerin, seleri, taniyeai ıaniyesine, 
~'llt tlerı yerinde 1 ordu karargahındaki tele-
~ ICS11aı '•Yahut bir ' vizyon postaların vermeğe 

) -.,, ile ~le libi kulla- baılamıştır. 
t't ÇeJı~ tı .. •iitmektedir. Amerika matbuabnın yaz-
oı.c,~ loı:nJek fazla dığına nııaran bu hidise 

•t ı~'· o takdirde 
1 

harp istihbaratı tarihine ye-
'dtt,lc lııırnını muba- ' ni ve parlak bir •ayfa ilive 
dır. ,.. tertibat almak etmiı bu•unmaktadır. 
ti11ıtt~6~lc&, Jokerin Taarruz ordoıunun K. 

1 ~-1 1°i&s kıımında, mıntakaıında göroüğünü 
~ ~ ~t Ve büyük kan 

1 
haber alan televizyon mer-

--~fi~ l~.._aktadır. ~ kezi, verici televizyon ciba-
'~tUe bııı mub1riP- zını bimil bulunan küçük 

, fe,14 ç:r.~ IDU\ıariplere bir kamyon içinde derhal 
~~ L ıırbtan baı- oraya hareket etmiıtir. Bu 

lh_a llllOlhılr k k d t J )aı.. ~- • ı pantaloa, amyonun ar aaın a, e e-
l~ 4. L-~·IJdirmek te- vizyon cihazına cereyan ve· 
~-ru'G:1ektedir.Bo recek olan akümülatörü ta· 
,._ 111 ettiii takdir- şıyaa ikinci bir kamyon bu-
... _.. lla11baribler 15 laamakta imiş ... Çünkü te-
-""' .. •lc· ' f ,~ •~ ~ 11ıulıariblere levrizyNı cibaııaıa, umumi 
~'"biı1adın 64 kilo I elektrik cereyanı almak için 

-.c:b._ ~ elbiseler ta- tealsat yapaıasına vakti mü-

"'t t~;~;;;~O:••· sait değ~i~ona oa• -

~., lllıatı · Jstanbul gaze. 
ı~ )'""• teleri ne ya-~. ' ~-ıı. harp gaye-
ı.:•ta1ct ....... ait çok zıyorlar? 

'ı1. ' ) 1
' ~CJaehi mec-

'"'L~ •tdılıf Yunuı Nadi Cümhuriyette 
~ 11.. ... :-:•rıaa naza-
.~~ R11t· Alman çarpışmaaı hak· 

it ~"d11&ı. tD, tayya· kında yazdığı makalede di-
l ~~~i televizyon yor ki : 

, .. ~.~la • muvrauaf 
~;:-~'-el ' teıis edilmiı "Görülüyor ki son tahlil-

'-•fih '''. de btltün meıele Rusyanıu 
' r "' 

1 

''llıdiye kadar mukavemetine bağlı kalıyor. 
~ -~ l la ç k llıııaıfarda bu- Bu mukavemetin kuvvret i 
~~ t.~ IÖr&Jen ha- veya zayıf olması çarpııan 

ı.t, t't-.,!~Yoaua beaiiz devletlerin mukadderatı üze-
" ~laatd'i• tcr&beainden rınde hayati bir rol oyoıya· 

l 
1 ld' b b k Q 0 d it. cık, belki de har ın e -

, ~ 1-taı:d"Jırıa teletiz- lcnmedik bir ıekilde bitme· 
,,_, ,

1
• • •ttlklerine ıiai temin edecektir.,, 

• 4eıu 1111iıde beaüı Yeni Sabahta Hüseyin 
~U.. llae•c11d değil· ' Cabit Yalçın bülisaten ıöy· 
I.~ ıao, le diyor : 

• t ' teı .. ''•lerde A· " Baılangıç•a aasıJ 
~ "''tia)"' bazı hava. nazi Almanya, Moıkovaaıa 

._. ~~~· ilk defa doıtluğunu aramakla ideoliji 
r ~ ta fç; ' 1-.ecla harp noktai nazarından biı günah 
'~'' ~u;. •çılcçı kul· itlemiı ise, timdi de de· 

~ı "'''t~~llı•lctedir. mokraıiler de komiaizm ile 
t loıııı ha ola11, Ame. yan yana harp etmekle ken· 

1 Ylik manev· di keDdileriai inkir edecek· 
, )erdir." . 

~S•:'' i!lc ••anılarda Birinci (15 kuruı ı 

t1~lf~MRA0 Si;~:;~:ı:da i 
~--'lı"eci Güzeli TORKÇE sôzLO f 
~ 'Jıkq ) • • Clark Gahle ı 
t: it.ta, . m. 8f gemJSI J•n Cravford ı 
~ ... -"''-lctcı G&zeli 2,30·6·9.30 ! 

"-~tt 6111lar g-emiıi 4 •e 7,30 da baılar. ı 
~"'~: a~i •• Pazar fGaleri 11 de baılar ı 

'att, . •ci 25. S.lkoa 30. Koltuk 40. ilk aeaa- ı 
~111t~• ... ıs. Balko• 20. Koltak 25 karaıtar. 

Talebe .... ıdarw 10 kar r. 

ı ~- it _ 1 
ilerlemeğe 

vam ediyor 
--o--

Kudüs (a.a)-Şim Ji Su· 
riyede Tedmür etr fıada la.
giliz çemberi gittikçe d ral
makt dır Düşm n hav • kuv· 
vetleri miualyöz ateşi ve 
bombalarla zikre değer bir 
mukavemet gösteriyorlar, 

Askeri sözcü diğer bir ko· 
lun daha ilerlemekte olduğ
unu biJdirmiıiir. Bu iki kol
dan başka Fırat üzerinde 
Ebu Kem-.Ji işgal eden üçün· 
cü bir kol da faaliyettedir. 

Suveydanın 62 kilometre 
g rbındaki bir köyden kü
çük bir düşman müfrezesi 
tardedilmiştir. 

MeKij Ayun Alındı 
Kahir ( a.a ) - Resmen 

bildirildiine göre lngilizler 
Suriyede Mercü Ayuııua.u 
zaptetmişlerdir. 

Hayfa Bombalandı 
Berlia (a.a) - Alaıın or· 

duıu başkumandanlığıaın 
tebliği: 

Muharebe tayyareleriaden 
mürekkep kuvveti bir bava 

filomuz 24-25 Haziran ge
cesi Hayfa lngiliz deniz üs
süne her çapta bombalarla 
hücum etmiştir. 

---o--
1 Temmuzda Modada 
deniz uarışı var 
latanbul - Bir Temmuz 

denizcilik bayramında Moda· 
da deniz yarı lan yapılacak
tir. Bu yarışlatı Milii Şefi
midiı ıereflendirmeleri mub- J 
temeldir. · 

Münakalat vekiileti, yarış ı 
lan kazanacak teşekkülleıe 
kupa ve kllrekçiJcre de ma· 
dalyalar verecektir. 

--mmı--

Şiddetll bir zelzele da
ha oldu, . ha ar uok 

Muğla (a.11)-Biri dün ge-
ce, biri bugün ~at 12,30 
da olmak üzere Muğlada 
iki yer sa:rsınhıı olmuştur. 

Bugün duyul n s rsıntı şid
Jetli idi. Ha ar yoktur. 

--.-o---
YankesicUik 

Karantina inönücaddeıinde 
Emin oğlu Mehmet kocakafa 
Raşit oğlu Orhanın çe· 
keti cebinden 332 kuruş pa
raunı yankesicilik uretile 
~·ldığ,ndaa para ile birlikte 
yakal&ıım1şhr. 

·---
Taııa uaraıamak 
Çorakkapı kırımlı ıokağ

ında: Demir oğlu Snleyman 
hayati otlu F evzi1enia batı· 
na taıla •urarak yaıalaclıi-

Ank a, ( . ) - Cümhuriyet halk paılisi meclis grubu 
umYmi beydi ugu sn t 15 te. reis vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Oıaoın reisliğinde topl nmıştar. Shdl ııbhat teıkili· 
tile ordu sıh\ı t teşkilatl rı rn ve adli tababet teşkilitaDJa 
bugünkü ihtiyaca cevap vereu bir ,forumda olup olmadıii 
b kkı da. hü fımete tevcih c·dilmiş bir Eual takriri ruına
wıede idi. Alükad r adliye, rı;iili müdafaa ve sıhhat içtimai 
nıuavenet vekilleri hükümet adı cevap verdıkten ıoara 
bir çok hatipler ayni mevzulttr üzerinde ve bu müoa1e
betle memleketin umumi sıhhi durumunun müstakbel irıki· 
~afıaa dair lınan tedbirler üzerınde faydalı mülibazalar 
dermeyan etmişlerdir. Haıipferia · beyanatını ve vekiller 
tıuafından verilen izahatı müt~r.ldp ruzoamcdc baıka madde 
buluumadığından celıeye nibflyet verilmiştir. 

----------
Amerika ya yapılacak ih-

racat hazırlığı 
lstanbuJ - Tacirlerimiz Amerikaya ihraç edecekleri mal· 

lan hazırlamağa bışlamışlardır. Şileplerimizin Amerika aefe· 
rine başlamaları için izin beklenilmeLtedir. 

Sov et Rusya FAYDALı sıLGıLER 

M Y • f J Vişne reçall, marmell lı 
esabası, nı usu, baş. , ,urubu nasıl yapıhr? 

ııca istihsaıatı, ordu 
ve donanması _ .. __ 

-3-
Raıyadıı Sovyet idaresi 

teşekkül ettikten sonra bü
tün bu çiftliklere, kiliselere, 
manastırlar& ait erazi Sov· 
yellere geçmiıtir. Köylülere 
ait topraklarda kollektif teıı· 
kiliitı yapılmışbr. Bualara 
Kolhoz denir. 

Hiikümet tarafnıdan iıleti· 
len eraziye ise Sovkoz adı 
verilir. Ekilen erazinin yüzde 
altmışı Kolhoz, yani müşte
rek erazidir. Son senelerde 
ziraat makiııeleştirilmiıtir. 

Rusya son ıeoeler zarfın· 
da sanayic de ehemmiyet 
vererek bir çok fabrikalar 
açmııtır. Bunların arasında 
harp sanayii mühim bir mev
ki işgal eder. Harp sanayii 
daha ziyade şimalde, Lenin
grad ve havalisinde toplan· 
mı hr. 

Memleketin serveti çok 
büyijktür. Rusy dıa her türlü 
maden v rdır. Bunların en 
mühimleri petrol, kömürdür. 
Ur l d ğları d Jtıo, pl"'tio, 
civ \es ir birço madenler 
vardır. 

SOVYET ORDOSU 
Sovyet Rusyıd h r sene 

askerlik yaşın gir n enç
lerin mikt ri 1~200,000 dir. 
Fakat bunl rın hep ini sil"b 
ltına l:nağa bütç., mitsait 

olm dığmdan 300 bin kişi 
aıkelikten b riç tutulur. 

-Sonu Yarın-

Mevsimin en ucux meyvaıı 
vişnedir. Bu meyvadan lt ı· 
ıın da istifade edebilmek 
için şimdiki bolluğunda re· 

çelioi, marmelidını, ıuruba· 
nu yapmak liXJmdır. 

Vişne reçeli iki türl& 1•· 

pılır: Piımiş ve çii olarak, 

bunların iki tlirliisfln& de ta· 
rif edeceğiz. 

Piımiı reçel: Bir kilo iri, 
olgun vişne, iki kilo ıeker, 
bir çorba kaşığı krem tar-
tar. 

T eııcere içersine bir kile 
toz şekeri, üzerine çekir
dekleri, sapları ayıklaamıı 

vişneleri koymalı viıneleria 
üzerine de krem tartan ıerp· 
meli. Geri kalan bir kilo t•· 
kerte viınelerin üzerini 6rt• 

meli. Bir gece böylece kala• 
şe'kerle vişneyi 1abab ateıe 

koyarak kıvama geliaceyo 
kadar kaynatmalı. 

Çiğ olarak reçel: Bir kilo 
iri, oJgun bilhasH vurukıaı 
ve çürüksüz v19ne almalı. 

Yıkayıp saplarını ve çekir
deklerini ayıklamah. 

Sırça bir kavonoza bir kat 

vişne bir kat toz ıeker ko1-
m lı (Bir kilo viıneye bir 

buçuk kilo şeker) iki rl• 
böylece kalınca viıneleriD 

suyu ile ıeker hallolur. O 
ıaman kavanozun ağıına bir 

tülbent bağlamalı, ve ı&ne· 
şe koymalı. 

-Sonu var· 

!)AHIL PARK 
AÇILDI 

Muhterem müşterilerinden gördüğü rağbet vre tevıcclh· 
te· ceaa d ulıı.rak lstanbuldan yeni ve yüksek muıanaiye
lerle birlikte muazı m bir varyete de a-etirmiıtir. :remi• 
bava mütenevvi içki envai meşrubat mükemmel mezeler 
mubteıem bir saz dinlemek için mutlaka ıalail park ı•sl• 
noıuDa ıeliaiı. 
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1 S~HIFE 4 I [HALKIN SESi) 
(26Ha:draa lM~ 

~ R A D Y O - Almanlarıo 
]IZETESINDEH RADYO • JELG 1 Ve RuslarıO 
'ükrü E•merin radyodaki = rm w 0 b rbirine l'.llat• 
~ aşmaıından bazı parça- B M M . . . d Bay s ' raçoğlu- hiş hücuııılat• 
~:ıymetli mebuılarımızdan • • ectısın e ntİn mühim ve '--}o - febrerl• 

Şükrü Esmer dün ak- Berhm (a.a J\l&0•' 

ır rad,oda bit koauıma BUTUN DüNY ANIN EGEN- -tarihi nut -g ::'.ı:~! ~:;·~~~~::::ıısı••• 
~~ ınıı ve ezcümle: Türkiye 

!enberi Ruıyaya doıtluk DJÖ BJR SU ff ESERi -Ba1tarafı 1 ~=i •ahifede- te~::=ferit gruplar b•Iİ~~:d 
ı ederken Ruıya, Boğaz· G .. tıvr' Ankar•, (n.e) - lnailtere ile yaptımmız ittifak kemaken hatta bütüa insanlık ıçın Sovyet tayyareleri oo ı.-'· 
almak için Almınyanın • •· •"" bakı kalmak ilzere mevcut ta hbütlerimize sadık kalacagv ıı. güzel ve mes'ud bir sulh ve Memelde meakiaD 

111 
•• 

•afakahnı iıtihaal etmek 1 r Büyük Millet Mecliıi dünkü toplantıııada Türk • Alman eseridir. lere bombalar atnııt • ı· 
, miştir. Balkanlarda da · ı · ar•

11 

~
• anya bize karşı biç bir muahedesi müzakere etmiı 308 mevcut azanın ittifakıle 28 Şubat 941 tarihinde bilhassa harp uır erı ir 

tasvip olunmuştur. Hariciye vekilimiz bir nutuk irad ~tmiş Alm n devlet reisi Hitler da zayiata sebebiyet 
9

er
111
1 ... ,, ruz yapmıyacağını bil- k• ... 

i d 
bir çok yerlerinde hararetle alkışlanmıştır. Türk devlet reiıi lnönüne )erdir. Bir çok bina yı 

~ ve ıözünii e tuttu. tır 
im b b

• d& Hariciye vekilimizden ıonra miat kil grup reiı vekili bir mektup yazdı. Bu mek· veya hasara uğramıt · •' 
~ . an ar ı ayanın en 1 o • y11tı'I ve en bllylik harbidir. Bay Rini Tarhan ve Bay Muzaffer Göker ve daha bir tup, Türk resmi makamll!I~ Bükreı (a.a} - A 111• b•'i 

! 
1 

Almanya ile aramızda çok m~bur.lar söz almıt Türk-Alm•n dostluğunun yenid<"n üze, inde derin bir tesir Rumen orduaları ceP·ıdi• 
1 

'o yan eden mÜ•akereler- akd ve kuvvet bulduğunu tebarü• ettirmişler ve Türk in- yaptı ve Devlet rei•imi•in umumi karargİıbındaD iti 
\ lı\ı müttefikimiz logiltereyi giliz ittifakının baıt• tutulması ileri sürülm61tür. Meclis mukabil ve müvazi mütalea- riliyor: aıt 

erdar ettik ve doıtluk müzMkerelerinde Almanyanın Ankara büyük elçiıi de hazır Jarı ile karşılandı. 4 Mayıs MuhaHmatın ilk iç S t.,. 
ı \ bedeaini yaptık, bu tek· bulunmuıtur. 941 tarihinde de Hitler Ra· zarfında kara hareki~~·0c• 

j reddi mlimküa deiildi. J •ı• t k: V t I yiştağda ıöylediği bir nu· bit edilen plin ınuc~:,ı• 
i k& batalı olurdu, nete- Dgl IZOf 8Ş8r &rŞOVB pe rO · tukta Türkiye için Türk cereyan etmit ve di1t .,ı 
1 ~ bundaki iaabet son t b\ • ~} • ..1 J devlet adamları için ve bil· bir kaç akaülimel teıeb~lf-
ı 'lan notHında ifıa edilen e ıg erı uepo arı ve hassa BüyBk Atamız için geri püıkürttilmtıştür .. , •• -

, 11elerle anlaı•lmııtır. Kahire (a.a)-lngiliı: orta K•• t h • manın bava ku••etlerı it'' 
ı ..Jman baıkumandanhğı ıark umumi karargioın teb· 05 ençe şe fi güzel ve güzel olduiu ka- kalide ıidedle Saliaa, G• .... 

·.. d dar doğru miitalealar ve bO"' 
1 
ıg e iyor: liği : Köıtence limaalarıo• 
h kt k. d h S · d · ·ı· A yaDIJOf bilkümler yürüttn. Kalb ve tpar a ı or umuz ve a· urıye e ıorı ız ve vus· balar atmıılardu. . ı~i 

U
.. ti • ı d t J t ı · t ı Moskova, (a.a) - KızıJor· vicdanlara bitap etmesini d'" bır 

1 
J' ..-ve erım z ve oısan· raya ayyare erı aarruz a- Tuseye ve ııer tıl-
lızın Sovyet kuvvetlerile nna devam ederek Rayakın dunun tebliği: bilen Hitler bu açık söyle· mevkie de bir iki boıııb9 • ~t 

1 
, ıiı harpler 0 kadar mü- demiryolu ve hava meydan- Hava kuvvetlerimiz tara· nen mütalea ve bükümlerile mııhr. Düıman t•Y•D• lı•r 
I' bir ıekilde inkişaf et· larını bombalamışlardır. Bu fnıdan yapılan üç hücum Türk milletıni harekete gg- neticeler almamııtır. ·-

• \edir ki; yakında büyük ıehrin demiryolla. ına tahrip· neticeaind~ KCSstence yan· tirdi. • .1 1,,ı 
1 J ~ffakıyttlere intizar edi- kir iHbetler kaydedilaiği maktadır. Buradan başka Almanlarla Hava kuvvetleru11ı ,ıd• 

ir. ve bazı binaların yıkıldığı Tayyarelerimiz Lulinayoka olan müzakerelerimizin mü- den büyük neticeler abi" 
•'rlin, (a.a) - D. N. B. m6•ahede olunmuıtur. üç defa hücum etmiclerdir. h' fb 1 d 1 . • ederek bolıevikleri• 111 

,t .. , ... ... ım ıa a uıa an ngıhz idi 
tsı Alman kıtalarıaın Deniz hava kuvvetlerı·mize Bu hücumlar Alman taar- aıkeri tesisatına btlC ........ dostlarımızı haberdar ettik. 11 .,.. 
1ıkları muharebeler neti- menıup tayyareler de Bey- ruzlarıaa bir mukabele ola· mi"'lerdir. Yalnız Rut11• ,ı-ııt 

1 
d Ve yer yer keadilerile iıti- .,. t rY ... 

, - e Sovyet hatlarının rut limanına hücum ederek rak yapılmııbr.. Denzig, va kuneleri ve ba • 11-
., :J ·ı 1 • 1 1 Off V L bl ıarelerde bulunduk. Bu isti- · d0f ,e ı er emıı er ve ya aız limanda bulunan bir muhri- era, arıova ve u hına 30 dtııman tayyare•• .J 

Y
erde (100) Rus tankı b' b b l l d G karıı yapılan Sovyet hava şare konuşmalarımızdan bit- 40 dlflP"'" ı om a amıı ar ır. emi- müıtür. Yerde de ,,. .. ,,, 

ı etmişlerdir. · b tt • ı k d hücumları eınuıuda Hkeri tabi Alman dostlarımızı da ., ... .,.V' 
, \ aın a ıgı ıanı ma ta n. h d fJ d b tavyareıı' tahrı"p edı """c1ır· ı ~:ıERIKA RUSYA YA e e er e üyük batar vuku haberdar ettik. ı 

Afrikada gemilerimize refa- buhnu•tur. Bizim 12 kaybımıı ••' 
RDIM EDECEK kat d t ı · · ... Bu noktada bu it için e en ayyare erımız V arıovada petrol depoları -

rebisicumburu y Jda ti d ki meıkiir hizmetler ifa etmiş ---o-- 1 o ras a ı arı savoya yanmaktadır. bllt 
raya yardım vadetmiıtir. tipinde üç düşman tayyare- LlTVANYADA MUHARE· olan Alman devlet adamı Kazanç VB bU 111 
llt yapılacak yardımın sinden birisini düşürdüler. BELER ve büyük elçi dostum Fon IDGI 
yeti henüz belli değildir. 23-24 haziran gecesi Biaga· Salı günü Alman kıtaları Papenin ismini sevgi ve tak- vırgilarının bir 
ırika ,cumhur reisi de bu- · ı· d ki T b d. J d t - · b. 'f zı ıman ve o arına, ra - Soley, Kovno, Grodno, Vol- ar e ya e megı ır vazı e t ıt• 
'ttilmediğini söylemiıtir. lus liman ve demiryollarını kovisk, Kobrin, Vladmir, addediyorum. aks 1 ~ 
rik•nıa Rusyaya mlle11ir b b d t · 1 d' Ubl' B d k k ,.,,: 1"" om ar ım n e mı~ er ır. ın ve ro ı a artı yap- Arkadaşlar! K b br•D .._. 
•mda bulunup buluamı· s- b L k t kl t d ızaaç ve 

0 
•tiol r r utün u 11are attan bir a arı aarruza evam et- R f'k S d hu-ku· metı'. 1 • • b' · · tak•• ~ 

·, m Japonyanın vaziyeti· . d . 1 d 24 H e ı ay am oranın ırıncı ır.d•"' ~- tayyaremız llssüne av et et- mış erse e aziranda nı·n bu eıerı· bı'r haftadanberı' b dar v 
.. ölıdır. K l d k ti' b' ayıA sonuna • ı.•' • memiştir. ızı or onun uvve ı ır dd t s•''' 

. Ruzvelt ı~zeteciler top· mukavemeti ile karşılaşmıı· dünya efkin umumiyeıinin lazımdır. Bu mil e -·· 
r.ında Amerikanın Sov- Çok kıymetli lardır. Litv ayada Soley ia- nazarı dikkatine arzedilmiı de vergilerini ödemiy•• .-•' 

~
e imkia dahilinde olan tikametinde yapılan- bava bulunuyor. kelliflerden vergiler 

1 

mı yapacaiını a6ylemiı· bir eser hücumu düımana ağar zayiat Her taraften relen baber- 10 cezasiyle alınır. ç fi 
akat bu yardımuı hi· verdirilerek püskllrtülmü~tür. ler röstermcktedir ki, bu Karilerimiz.d.en _k•'1'1,"tıırl', 

b b J 
Matbuat umum müdürlüğü Sovyet motörlü kıtalaıı b 1 b h · uke ~,t 

r.su are e erin cereyan şeflerinden yalıcı arkadaşı- ayni mıntak d muk bil eser ütUn in an ığın g~niş u ran verıgısı 111 rı di~" 
a i ıahaya varmaın olduk· mız bay Feridun Fadıl tara· hücuma geçmişler, oradaki aiıbette ta kdiritte mazhar nin bu huıusa oıı• ,, 
i , , ton bir zamana ihtiyaç fuıdan "Cümburiyetten son- Alman tanklarını tahrip ve olmuştur. lerini celbederiı ... ~~,, 
ıı ,.rir. Amerika Sovyet k l ·· ı- b' ı J .................. •••0

•• .. ••_ ...... _...... 1 "I 
1
! ra ça an gazete er ve rucc· motor u ır a ayı tam mi e 111 

', ;~ ~=rin~o:;~~:: b·~:~:;r~ • ::.:~.::.,:.~.'nda ~:.:~::i~:; imba etmiı.:=~- Bütün lzmir ha kını Asri sıı:,"· 
'• 1 Amerikadan barpmal· matbuatının seyrini ve inki- T • o • Akıam (ELMAS iLE H ıt' 

~· ı kı d v A op sesı 151- " ·~ •• ac• ., ır. e • ,.fını belirtecek ol•n .. Mu--s) namındakı· pı·~e 
ı • }a bükümeti de bunan bu eserin kıymeti ıüphesiz t •ı • ' 
rı ,Da mÜHadc edecektir, çok yüksek o) caktır. ı mış •• v d ... de ot ,ı 1ı t? Ruz~eltin beyanat .. - Bu eıer ber gazetecinin, Stokbolm, ( e. ) - Stok- gormege 8Ve3- e lf •• ~ 
_ ar va ıare kanununun matbuat mcnıup her TOrk holmun dış ada) rındın top Ankara tiyatro 11a'atkirları bu akşıuı en yü~se~dl-~ 
• ı ftler lebiae de tatbik geacınıu kütiipbaneıinde ıeıi ititilmiıtir. eser piyeıial temıil edecektir. Piyes 3 perdedir (~ ıı• il' 
l ' ·.•aı· aalı•ılmamaktadır. ki li I k - r B 1 kt 1 Hürmüı) namındaki büyük bir eıerdir. Bu kerre ',11 

'"'• Y H anmaıı ıım ge en ço mış ır. aeı mtt 8 bu unan dan şebrimiıe relen me,hur ıan'ıatkir Tevfik tlePf .. ..t 
ıl il sveltia bu hususta bek- değerli ve istifadeli bir eser· bu kitap çok yakında bite· y_ ı~' Ji t c'h ettiöi düın d"ır . • tecek ve k"'tu-phan•lerı'nı'zı' refıkası Ertürkte kadroya dahil olmuılardır. (Ado~ll ... , 

J er ı a ' uD· u "" Kadro (Naci Cankardet) .(Tevfik Hepıen) • Ş•1,...ı1-
J ~ ~ re umumi efklrı tart· Bu kıymetli arkadaoımız zenginleştirecektir. Hepimiz oğlu} (Edhem Bir) (Suat Ertllrk) (Nadide} (Sevıaı1) ,uıl' I' \ 
1
- ~ ~ecburiyetini hi11ettiği iki sene devamlı çahıarak bu pek değerli e10ri d6rt veaaire ba akşam mutlaka Asri Slnem•Y• ge 111 ~~ 

~ ~~kaktır: bu e1erini meydana getir- gözle beki emekteyiz. .. .... - ........ .. ••••••••••- ........ _. ...... ;.-..1 
.. .ı1rıu PiYANGO BILeTLeRINIZI ( AADeT) Klt••lnden alıaıı.. Çorakkapı Polb Merk••

1 
I'! 

~ •u1111 tılo, 164 H111aa Talaıl• OHDER 


