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Sahio, Nef1'yat 
Amiri •e Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

S" nciih 7 7 :> Lira 
6 Aylık 4 ,, 
SA YISA (100) PARA 

(Her gün çıkar siyasi gazete) ATBAA!)lNOA ASILMl~'l lR -----
1 Yahudilere ait 

Telefon va raduııar 
müsadere edlliuır 

~ "c ---.F~~-~--a:~~~~::....--, • ··- · . 
~~t ~t•letha b. 
~ tt, YliıG ır çok •akalar• gebe olduğu,, bir anda yaşıyorur.. Her s bah yatağımaıdın kalktağımıı zaman göılerimizi 
~ >•pfai lllÜzi yıkama;a valnt bulm dan ya bir gaıcteJcrin ıülnolarıada veya bir radyonuD düğmesini çevirir çevir
\ 'et~ 1ı,'t,:etrlyat .,aıında ıözJerimize ve kulaklarımıza ia namıy cak derecede berkHi h•yret •e heyecandan don· 
l •GtPtlı lt rle~ karıııında kalabiliriz Bugün beyaz ve sakin bir şüphe yumurtHı makineler qye•inde yarıa koceman 
~ il d'•ltd vugu halinde karşımıza dikiliyor. 
~' ~&s&k ~er umulmaz ve beklenilmez barikülide vakaları hemen, bir giiade, bir statta, bir aada oluYerecek aleli
-' ~llft.. ır hadise gibi bekleyerek ona göre ve her ihtimale karşı ha11r bulunmak, burünkü ıiyasetin arbk bir 

" " "'· ~ ~ÇIK~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--"--~--

1>~ JAPON KA- SOVYETTAY- Mareşal Peten 
\t e lfarpleri BiN SiNDE Y ARELERI Milli Şefimize 
~ ~ ltadyo Oeil&iklik gapılacağı Bükreşi ve Macar şe-jmesaj yolladı 
A ~!~~e!'İ ? • haberi tekzip idildi irlBrİDİ bOlbaladtlar . Aa~.,;;.:=;;aaoız na-
~~' l" •e S -•-- ----- zularından 8. Böauva Döşen 
''td t itti lllii ovyet kuv- Tokyo (•.•)-Japon bü· Budıpeıte, ( a.a) - Dün buıuıi bir tayyare ile An-
••Lı eı ~ .... , teaddid cep· t'-1' ~e; •e havalarda kümeli namın& söz söyle- Sovyet tayyareleri Macar karaya gelmiştir. B. Böauva 

' ~t~, ~ llda:'dularını andı· meğe selahiyattar özcü v r- şehirleri üzerinde oldukça Döıen Mueş ı Petenin Is-
"' ~'~t, .. t ve azametle diii beyan lta kabinede te· şiddetli bava taarruzlarında met İaönüae şahit bir me· 
~~ "'tUıa de91111 ederler· beddülAt yapıl cağı hakkın· bulunmuşlardır. Tahribat mü· sajını himildir. 

)..f ı d lt ta •- da Yerilea haberlerin eıu- bimdir. Diğer taraftan •eri- --o---
~ 'ti ' k ınoıao•a rad· 

"tt ldd~lldi tarafları için sız olduğunu söylemiştir. len h bcrlere göre Sovyet 
"'-~ '' ed iddiaya göre son Rus-Alman tayyareleri Rumenlerin baş 
~ ~ll e• ne~rlyatla 8 k · d 

Aı '111ıa11-. ~deleye firiı· harbı dolayisiyle hariciye ıebri ü reşı c şiddetli 
· ~'" 0 )Gri,, nazırı bay Matsuokaaın İ!lti- bir hava taarrozuna uğrat· 
'~, :dtıltrı1a~111 ilk 6ace fa11 mevzuu babiı edilmiş· mışl rd1r. Hav• akını sabah 

- l dÇQa' r 5 den 7,30 kadar devam i 111-,p 11 olmaları ve 1' 
_,tbıacıbi llıetod ve ıia· --•-- etmiştir. 10 ölü, 14 yarah 
~ ''ld1, ilce •üratle düt· vardır· 

\,),~la1ı11,~' bulunmakla ISPANY ADA 
.'lttj •t ı,ı' bazı muvaf. ınanız elçisi binasında 
\ ~ 16pb etler elde et· 

~;·:,:.~~~~=~i;i~~; ınaııtere aıeuhtarlıiı 
) t, "111b,1c~ etmemekte- Londra, ( a.a ) - Royter 
'ı t,, •k olan bir bildiriyor: Haber verildiiine 
l'ı ~~~fi)~~·· AlmaD ••· g&re Madriddeki logiliz el· 
~~~ tı ,, ~hd1a de iddia çilik biDaıı 6nüade io2iliz 
~"\ ttı r ç 1Yle bag6nkü aleyhtarlığı aümayitıi dolayı-
~''! ı._,~~:·~lıi kanh ve ıile lıpaoyol hariciye aeza· 

~~ ' i~ı rın baılaagı· reti tarafından verilen muh· 
t''•tı,,:•~afıa birbiri· tara hakkındaki rapor Lon-
r'~ •aı ~ lllukavemet draya varmııtır. Bu vaziyet 
\,~f~ ~"-llatı •biliyetlerini karııaında lıpaayol bükümeti 

~ t~ta b lada yaptıkları tam tarziye vermekte ve bu 
t'~. ''"• bir şey bidiselerin bir daha vukuu 

' "• ~ •ıa. )tı)c balmama11 ıçıo tedbirler 

BOGAZLAR 
Meselesi 

bir hikive imiş 
.....--o ..... --

Londra (a a) - Royter: 
Sal biyettar Lond~a mab· 

filleri; Bükreş radyoıunuu; 
lagiliılerin, Boğazlar mınta· 
kHıada Türkiyenia Sovyet-

lere bazı üıler vermuici 
elde etmeğe çahşhğını iddia 
eden haberini yalanlamakt•
dır. 

Fort fabrikası 
Agda 500 tauuare 

gapacak 
Vaşington, (a.a) - Ame

rika orduıu hesabına Ford 
fabrikası t.raf ınd•a bir tay· 
yare fabrikası kurul•cak bu 
fabrika ayda 500 tayyare 
imal edilecektir. 

--a.---
Yugos avya 
Başveki i 

B. Çörçil ile görüştü 
Loadra (•.)-Yugoslavya 

baş ekili Simoviç Çöıçil t•
rafıad n kabul edilerek gö
rütmDılerdir. Bu gör6şmede 
bütün enternasyonal vaziyet 
gözden geçirilmiştir. __ .. ·--

--o--
Sofya, (a.a) - Ofi f r••· 

ıız ajanıı bildiriyor: Komi· 
aistler tuafıodıa ıiblnleri 
karııbrıcı iyi tetkik ve 11la
hatını öğrenmeden çıkarıla• 
haberlere karıı hükumet 
llzım gelen tedbirleri almıı· 
tır. Ayni zam-=nda Y abndi
lere ait tt:lefon ve radyo 
aletleri müHdere edile• 
cektir. 

-11m:--

Suriyede son 
vaziyet 

Loadra (a.a)-Royter ajaa• 
ıının Kudlls muhabiri bildi
riyor : 

DOn Alman tayyareleri 
Şamıa kalabahlır bir mabal· 
lesini bombardıman elmit· 
lerdir. Bombardım•• netice
ıiudc 30-40 kişi ölmüt •• 
birçok kişileı de yaralaamıt• 
tar. Bu civarda bir haıta•• 

flardır. Suriye baıvekili ba 
bombardımaaıa çok valafl· 
yaoe olduiunu ı&ylemiftir. 
Bu Alman taanaıu arapla
rın umumi r•zebine macip 
olmuıtm. 

Alman taarruıanuD aeticeai 
hakkında tafıillt yoktur. J•l
mz çok büyük bir yaaıa• 
çıkmıııa da derbal ı6adlrll· 
mllştür. 

Şamın 24 kilometre ileri· 
ıiadıe ve Şam - Hamuı yola 
üzerinde ilerleme devam et· 
mektedir. Humııı ıe•kalceylf 
aotkanndan mühimdir. Sa· 

hil kıamıada topçu d&ell01• 
olmuıtor. Cephelerde deji· 
şiklik yoktur. Yalnız itıal 
edilen yerlerde umumi temjı· 
lik yapılmaktadır. 

--·-------
Sibirya yolu· 
nun·kapanması 

To yo (a.a)-Sovyet·Al· 
man barba müaHebetiJI• 
Sibirya yolunun kapaamuı 

dolayiıiyJe bir çok AlmaDlar 
Japonyada kalmıılardar. 

Hollanda Hindiıtanındaa 
400 Alman kadın ve çocup 
beklemektedir. 

- mi -
~· •tçJıi •rıdada ıöy· aldığını bildirilmektedir . 

.' \allt )le harp hare· 

~ti de:~•rı. itlerine 
~'t't ilet• Q dev orda
' ~~t, L •teler •erec~k 

g6rllmemit h•!P sahnelerine 
ıahit olacağımıı muhakkak
tır. 

Bükreı radyoıu, Eden ile 
Maiıki ra11nda yapılan son 
koofertnıta MaiıkibİD, Tiir-

kiyeain Boğazlarda Ruıyaya 
Dslcr terketmesi için Tfirki· 

Amerikada 755. GI. Dogolun 

•ı fl•L Ullla 1 
'I ,1~, d,-~' ara ay· 
'' 41,, 8 rıı. .ı&aler 
'tı: 'oaa,, U~ııta içi11 bir 
~. lçıaad tll cibaın 
. ~~ , e bırakacak 

' tırlbte miıli 

O balde bütün merak ve te
ce11ibleri tatmin edecek~mOhim 

ye ciddi •akaların pek ya· 
lnD eldaianu ıimdiden id
aı. edebiliriz. 

91RRI SAN\.! 

ye üzerinde tazyikte bulun· 
m ğa Edeni ikna etmiı nl· 
duğu u söylemiftlr. 

Bu bikiyeclc en ufak bir 
hakikat ıemmeıl buluamadıtı 

Loadrada beyaa edilmektedir. 

gemi inŞa edildi 
Va,iogton, (a.a) - Ame· 

rika b6k6meti 7 milyar 
kıymetinde 755 geminla İD· 
ıa11 bitmiıtir. Bunlardan bir 
mil1oa 252 bia tonlu 377 si 
harp ıemiıi41lr. 

teberrüü 
Landra, (•.•) - MlltakH 

EHn111 • jınsı bildiriyor: 
Gaaeral Dorol Suriyede •· 
rar görenlere •erilmels ise,. 

1000 lnılllı lira11 teberrl 
etmlftir. 
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Ev kiraları ih
tiki ına karşı 
yenı bir tedbir ------Fevkalide şartlardan isti

fa ederek, ev ıabiplermio 
ev kiralarını arttırm mal rı 
için bükümetimizin, milli ko
runmu kanununun verdiği 
•elihiyeti kutlanarak tedbir
·ler almakta olduğu malüm
dm. Ancak bazı ev sahip· 
leriniu, milli korunma kaııu
ua ve ko:udinaıyon karar
aamele.ri hükümlerinden ı y
nlmak yolunu buldukları 
görülmüş, bilhassa mobilyalı 
olarak kiraya verilen evler
de kiraların alabildiğine 
yükaeltildiği nazarı dikkati 
celbetmiştir. 

Bunuıı üzerine koordia s
yon heyeti yeni bir kararla 
bu çeıit iktikirıa da önünü 
almıttir. 

Buaa a-ö e, mobilyalı ola· 
:rak kir.ya verilen gayri 
meakullerın icar bedelJerioio 
ı•yri menkulün icar bedeli 
ve mobilya kira11 oJaralr iki 
aaıardan terekkiip ettiği 
te1bit olunmqtur. Bunlardan 
birincisi. milll korunma ka· 
DUDUDUD değişen 30 UDCQ 

maddeıiyle, koordinaıyon 

hoyetiain 98 11umaralı kua · 
rına göre tayin olunmakta
dır. 

Mobilyanın bir aeaelik ki
rasına ıelince, kararname, 
banun da belediyelerce teş
kil edilecek bir heyet tara-

fıı•daa takdir oJunacajı hak
kında hükum koymaktad1r. 

Aac•k senelik mobilya ki
ra11, mobilya kıym tinin yüz-

de 20 ıiui tecavüz etmiye· 
celrtiı. 

Bundan baıka, belediye· 
l'rce mobilya kıymeti tak
dir edilmiyen gayri menkul· 

ler mobilyalı olHak kiraya 
Yerilmiyecektir. Ancak beledi· 
yeler, müracı t tarihinden 
itibateD bir bafta zufında 
mobilya kıymetinin takdiri 
muamelesini bitirmekle mü· 

kelıef tatalmuılard r. Bu bu
ıaıta belediyelerce yapıl cak 

maaraf da raytİ DıeDkUIÜ 
kiraya verenler tarafından 
adecektir. 

Oteller 'e panıiyonlar bu 
kararın hükm&aden iıtiına 
edilmiılerdi r. --.. -----

Yeni yol 
Va köprO tamiratı 
Vilayet daimi encümeni 

din viliyette •ali muavini 
B. Ekrem Yalçınkayarun re· 
iıliiinde teplanmıı, Ödemiı· 
Ada yolunan 6 ıncı kifomet
reıinde bulunan köprünün 
7097 lira bedelle eksiltmeye 
çıkarılmaıına, Boz dağı· Salihli 
yolunun 6 ıncı kilometreıin· 
toprak teıviyesi ile Sev ve 
Banketlerin dı iki bin lira 
kııfiJe emaneten yapbrJlmı· 
•••• llerar •umıftir. 

,,._.,.. .... _ .. -- ------ - _.. __ ......._ -- ---------

(Hlttıw ıısıı 

Şehir Haberle • ı __ 

Şeh·r içinde 
sıtma 

mücaıde esi 
Ş brimizin muhtelif muı

tak larında belediye tarafın· 
sıtma mllcadelesi faaliydiae 
hararetle devam edilmekte
dir. b:ınir~ ve K;;şiy.kada., 
lizım gelen semtlerde mazot 
tevzi işleri muntazaman ya-
pıJmakt., cadde ve ıokak
larda bulunan su menfezleri 
mazotlanarak üz ri kapat;ı~ 
mak ıuretile sivri ıinekleıin 
üremesine mcyd n buakıl

m maktadır. 

Gelenler, Gidenler 
lobiıarlar bııı ş miidilr mu

ıvini 8 Ali Rıza lıtaobul 

dan, bpu •e k•daatro mü 

fc:ttişi 8 . Reftk Erüren Al• 
ıehirden f t briwi2e gelm1tler, 

ihracat ve ithal tçılar birliği 
umumi k tibi B. Atif İoan 
lıtanbula, gtlmrük ve inbi
Hrlar müfettiılt:rinden Me-
deni loceoğhı Aokaraya, 
Dahiliye vekileti ıobircilik 

miiteha111sı 8. Mitbat Yeael 
Aydına, Bergama kaymaka· 
mı B.:Nibat Berramaya ıit
mişleı·dir. 

Beledige reisinin 
teftişleri 

Belediye reisi Dr. Btbçet 
Uz, dün muhtelif yerlerde 
gıda m.,ddeler uhn dükkan 
ve mağ zalarla lok ota. ve 
anı aükkinlarını t_,ftiı et
miıtir. 

Ekmekler" ve 
franculalar~ 
hakkında 

Ekmeklerin pişkin çıkma
sının sebepleri bakbında;: 
Belediye inceden inceye tet· 
kikler yaptırmıt ve belediye 
kimyahaneainln muhtelif za • 
manlarda yaptığı tahlili bir 
rapor h tinde ticaret veki
lctine bildirmiş ve ayni za
manda da bir fırında bas· 
t•l•r için çık rılmakta ol•n 
francolalaran ihtiyaca cev•p 
vermediğini u.r.ve etmiştir. 

--o--
Sarhoş uk 
Yüzünden 

Salim oğlu at canbazı De· 
mir, canbadardaa Şıkir oğlu 
Ziilfıkar, lbr•him, Ali C">ğlu 

Mthmet Ali nam diğer Pato 
ve Ati oğlu R•m•zan hep 
bir arada rakı içerlerken 
lbrabim ve ZOlfiku ile P•ıo 
aralarında gizli olarak bir 
ıeylcr koouımuılar ve anla
ımıı ribi gö ı iiomüşlerdir. 

S rhoşluk 1aillaıiyle bana 
hiddet eden Demir, her üçü 
ne birden bıçakla hücum 
etmiş ve üçünü de ağır ıu
rette yaralamıştır. 

Rama21n biraz sonra öl
müı, direr yaralılar hastane
ye k ldırılmııtar. Suçlu yaka· 
lan rak adliyeye teslim edil
rniştir. 

Pamukçular arasında 
Pamukçular birliği idare 

heyeti dün birlikler binasın
da toplanmış, pamuk çekir
deği ihracat mevxl. u ile idari 
itler iberinde mtizakerelerde 
bubınmuıtur. 

Istanb l gümrükleri başma
dü öğünden: 
Satıı müdürlOğOnde sahipsiz eıua satıııuor 

Mıktuı Dcğ~ri Peyi 
M.K.N. Marka No. Kilo Gr. Lira Kr. ~ira Kr. Eoa cinai 

--- ---- -· -·- -· -- -· --· -- ---... 
3065 FNB 1937-38 352 500 17038 63 1278 00 lpell miktarı 

yüzde 20 den 
faıla 50 den 
pamuklu ipek 
mensucat 

Yukarıda evs fı yazılı etya 3·7·941 1aat 13,30 da 1549 
sayılı kaDUD mucibince ve 2490 sayılı kanun hükümleri 
daireısiode açık arbtma uıulü ile aablacakt1r. Iat~ klilerin 
pey akçeleriai ihale &ünü saat 12 ye kadar vezneye yatır-
maları lazımdır. 2376 5013 

İnhisarlar lzmir Başmüdür
lü2ünden: 

l - H•lk•pınar bira fabrikamızda imil edilecek buzların 
cPtrşın 26 6 941 tarihinde baılanlicakhr. 

2 - Satışlar her defaıında 15 kalıptan aıağı olmamak 
izere her iıtiyene yapılacaktır. 

3 - Beher kahbın fabrika tetli111 fiatı 36 kuroıtur. 
4 - Buı. bedelleri meni aaatlan dahilinde baımOdürliik 

veznesir.e tahıil edilerek mukabilinde fatura veırilecektir. 
S - Fatura mukabih mal, fatura tarihinin ertesi akıa· 

mıaa kadar fabrikadan çekilecektir. 
Buz almak iıtlyealerin bıtm6d6rlBillmlı sattı ıubcalae 

mlrac•atla faturalarını yaphrmıl.,ı illa olanur. 26·27 2369 

MlfRi Ki\11 I~ 
. UK TORK PfHllYAN\ ~! 

[D~l~O~M~ , . v ~~ 
•-z•n• TEV/!IK PAR/ t 

t -18- ~ d~i 

HalK, Deli Memlş ismini dugar duU• ~:. 
d tek hemen gözlerini açmışlar ı.. L~, 

----111111111111 k0d1 
. - Ey peblivanım, pehli· Davulun coş•"· d• lı" ~ 
van!.. iki yiiit çıkmış mey- gümbürtüleri ar••10 st' 
dana .. lkiıi birbirinden mer- dev yapılı inııDı ç•f1,ıi 
daue.. At gittim diye pasının altıadıa , . bir 1 
yenilme, üate çıktım diye biri bir'"yaaa, diğer~ol•t1' 
ıevinme! peşrevler y•parak 

ihtiyar, pehlivanların dua- baılamışlardı... .
11 1ef, 

sını okurken, balkın uğul- Artık ıeyircUer~iç ~ 
tuıu kulakluı tıkıyor, her payan olmıyor, ~er 

yorı 
geçen 111niye heyecanla balkı yerindd otura1111 lı cı fi 
ııluyordu... güreıi güneıin yı ~t• 

Çazıır telirar sözlerine lığına rağmen :::i • 
devam ediyor, gür aeıile retmekten keD 

1 ''~ 
meydanlar inliyordu: yordu... 6110 ~tı-

- Buna derler, Koç Ömer Memiı, balkı~ ,.,,, "-ı 
pehlivan!.. dolaıtıkça ipekh c•'' ~~ 

Ve Deli Memiıin kalıtını ortaya atılıyor, &efe ~ı ~ 
doğru eiiliyor: tnlmuı; kadınlarıD yot•f' {"~ 

- Evlid, senin adın ne titreıtiii farkoJaoO 
11
e ~ ı~ 

bakalım! .. Diyordu.. Koç Öaıer, bet ,ti' ~t 
k. Jıuf" Memiı. yutkunuyor, sonra p•zolarınd• ı a ıs• hı. 

gözleri yerde olarak: koşulmaı iki ökil: p ~ ~ 
- Deli Memiş! Diyordu. d1racak kadar b 1 d•1 f 

d j5t t' 
ihtiyar çaıgır ve Koç tunu biliyor u . e ol~ 

Ömer, "Deli Memiş,, ismini Memişin bir~eD:~di•i•i ~ı! 
duyu duymaz hemen göıle· ıaran şöhret• k 0 '' tll) 
riai açmıtlar, Kalecik pana- olıun korkutaııkt•dotd'' ~ d 
yarını harmın yerine getiren temkinli baluO ~ ''~ 
•e namı rüzgirlardan evvel alakoyamıyord0•••11ıı " ~~'d 
köyıerine gelen bu miithiş Memil, bir ar• fe 1 't 
pt bliv•aın bu yığız deli· lerini Juklaıtıraı•f• ·o f' ~ ~ 

1 d Ô~- ~ t kanı ol uğunu görünce ıaşa yavaş Koç "' ' & ' 
kalmışlardı... doğru yaklaşaı~:,jol ~I: 

Çazgır kekeliyor, ve titrek naralarind•~ :tıl"''~- c ~ 
ıeıile ıöyle diyordu: m kla üzerıoe. bir•" '' • 

d A b Ö ki • ' - Buna erler, yı o- mer, sa» ib' ~ t 
v K 1 ·k ıaıof " · l. .._ gaaı yere vuran, a ecı darımla vuru pelı ·"~ 
piıtnayırında dünyalara mey· den fırlıyor, ,e lı ~ >'ll 
dan okuyan Deli Memiş büyük bir ıoi0 ~d't 
pehlivaıı!.. karşılıyordu.. ı·oi b' 6 

t . b' e ı btiyarıo, "Deli Memıı,, Memiı, ır otı fi~-
iımi daha ağıından çıkar enıuine koyu)' beti 
çıkmaz, ortalık birbirine gir- elile de yığb lı~~ 
miı, bütün halk baştan baıa çalarıaa wur•t• '1ı•''"' 
heyecan keıilmiıti... - Haydi ~ 

Çünkü hepsi, Kalecik pa- Ömer pebli••0 
" 

nayırında "Deli Memiş,. Diyordu.. )IİÇ f 
iıminde genç bir pehlivanın Ömer, bao• ,..,..,ı 
Ayı boöan Halili tavuk ıibi · 0 d• ~ • •ermıyor, ofr d~ 
altın aldığını, ve güreş aeıiaden tut~5tif0t1~ meydanını bi birine kattığını onu deoeıııelı b 
işitmi~ler, fakat kendiıini Bu deoeı:ısel~·.~,t-
ıahsen göımemiılerdi... iki defa 0JaıOI• ~,, 

Şımdi, çaıgmu ortada gü- ııar•" •" 
yet davu . ,,dJ bil 

reı cek olan pehlivanın Deli ccııtuğu bır dıdJ 
Memİf olduğuna söylemesi . müthiı iki • 
üzerine herkeı bu delikanlı ı.atfı 

girmişti... .,.~.,.. 
ile da ha fazla alakadar ol· · ır•f" 
mağa baılamışlar, onu çal· H~lkın b• 1ıır• ~I' 
glnca alkıtlamışlardı. ,. çocuğun b•Y illi" ~ 1 Sağdan ıoldaa: ıında bir.birle' d'"·;-tf' 

H d. M · ' dan koll•'10ı..ıtb'r .. ~ - ay ı emıı... e ., ~' 
- Yaşa Memiı pehli•ap!.. iıtiyorlar, ' o 
Sesleri duyuluyor, ihtimal kaka me!d~::;,_,'1·~( 

Koç Ômerin benzi gittikçe dotıu 11 ::,~ 
ıarar•rıyor, aoluyordu .. 
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s. - 6 -
~ .. ,~·~ televizyo:a cihazı, 
'kret Utulrııaz derhal fa
'td11 e leçn:ıiı ve düşman 
"•i,:11~ barekihnı ıaniyeai 
~'ie ~ile ktraı giba bildir
t•ttih •ılıınıştır. T1ıbii ka-
1•tui' 1 Ptrdtı üztsrinde sey

~'tk~t dOınıan ordusunun 
di 1

D•11a bakarak ken-
•- Otdg • 
,.,ıi111 sunun tbarekihaı 
~Q .~t.nıek imlcinını bul
~'•b~1 1

• lcendi ordusunun 
~.. 1111 d . 

ıı_ il •, gene aynı 
t'~lifJe e takip ederek, di
~lllrrı111tr "erlbek imkanını 

"'· 

1 1 l'f . y~pilaııı a ait o an lc-ı' ı 11, 

Bu kuiakıı wayukı 1,25 
metre u:ıunluğanda ve 60 
kilo ıjulıfıadıdır. 

Bu majnler, şekil itiberi
le bir torpili andırmıktad1r. 

·Bu m11yr.Jedn dümeni ve 
petv•ı:aui vardır! 

T oıpil biçimindeki ba 
mayaıler, dP.nizin için{', nıu

ayyea bir derinJiie konar 
ve bir dem're merbut bulu
nurlırmış Bu rn~yolcr, bir 
vapur gürültüsü iıitiaıceye 

k~dar adda demir atmış 
bir vapur gibi bu demire 

laıatıı ıa'unıar Vepur gihültüı6, mayoin 
lıtıkllat kulakJarındnki zarlarda bir 

a.lld11t •ılı lbıynlerin ka- ihtizaz vücuda getirirler~iş. 

bağlı olarak kalırlarmıı. 

d'')• lbu
9
affakiyet1 bütün Bu ihtizaz, mayndeki elek-t tlıQ 'd 

'tit1ta• . cı lerıni harekete trik cereyaıuada bir sarsıntı 
s.,ı:-:::r· bir kımıldama yaparmış. lş-

"'•111 p memleketlerin te bu kımıldama, maynin 
~llt ~~•ka'?ı•r.aa biabfr icra cibılarını harekete ge-" ~•k•- Ylllerua icad · edildi,_. "llld 
tQııh b 1 Ylizlerce teklif 

d· 811 te~ . •ılaaıııtır. 
·~~•te lıfferin / içinde en 

~'tı:ıitetıa'i'Y• il olan, harp 
"' p,t 

11 
veyahud vapur

""t'lıai "•11e veyahut çark 
~~ı. ••la1111;1 mıhıus ~ tı b • 

tirirleı miş. 

Bu icra cibaılarından biri 
mayni demirinden ymrmış; 

bir diğeri mayoi hare"ete 
gehrirmİfi bir fiçüncüsü i.ıııe, 

maynin diimenioi, sesin isti· 
kametine çevirirmi~. 

- Sonu var -

genç kızın başı a gelen' 
--o-----

lstanbul - Bir ay k du 
evvel G dikpaşada Yuıufun 
kızı 16 yaşında Züleyha 

. kaybolmuş ve babası tara
fıc. dau poHıe nıürncal!l edil· 
mişti. Bugün babası kızını 
poliste bir sirk t suçile 
maznun olar k bulmuştur. 

~ ızuı if ~deaine göre buadaa 
bir ay evvel adını bilsnediği 

' bir kadın evinden kand11a
uık götllrmüş ve Muıtafa 
adında bir adama teslim 
etmiş. Muıtafa kııla yirmi 
gün kad., yaııdıktan ıonra 
kııı Büyilkadada bir eve 
hizmetçi ol1rak yerleıtirıniş, 
ayni umanda bu evi ıoy
mıya teşvik etmiştir. Tahki
k t deqam ediyor. -----

Ankera, ( . ) 

E 1 YENi 
EDiLDi 

1 - 31 M yıs 1941 t rihiude mcriyete giren 4041 aayal 
kanunla vazedilen i tibr· k v.ergiıi dolayısile memleket ela 
bilinde imal edilen çime• tol ı 111 toptan ıahf fiatleri aıatı
d ki tekilde teıbit edilmiştir: 

A - Normal Portland çimentosu dökme 16,20 torba 19 
B - Çabak sertleşen Portlınd ~üpersiman dökme l.~.._ 

torba 22,17. 
2 - Çimeoto •ahş şartluı hakkında 12 Mart 1941 ıu ... 

hinden itibaren mcriyet m vkiine giren :'hükümlet .._ .. 
caridir .. 

lıtanbul - On beş güne kadar Avrupa ile kara J 
dan muvaıalanın yeniden muntızam tekilde baıhya 
bildirilmektedir: 

Meriç üzerindeki köprünün tamiri uzun ılrecejia ... , 
ıimdilik münakalat aktarma ıuretile yapdacaktrr. Oa bq 
güne kadar muvaaataoın bu tekilde teminini mlhııliiD kala 
cak tutibıat alınmaktadır. Bu ıuretle, Almaa·Sovyet har 
dolayısile kapao•n Tuna yolu yerice ibracabmızı kara Y 
yapmak kabil oJacaktır. 

Hava s;;;y;ı-R--;.'sy; ı'FAYôAUıilLGıLU 
Kurumuna M h ilf b Jvı,na reçau. marm•• 

1 ti. b. t b 0 . esa iSi, Rı USU, aş. 1 ,urubu naaıı ~ap11ır1 
ıgme ı ır e err ııca ıstihsalitı ordu -2-

Hav• knrumunun teıekkü- 1 A1a sıra kepçe ile karıt· 
lünden beri hava kuvvetle- V8 donanması tırmala. G&ncıin b.,ereti ile 
rimize yardımı milli bir va- __ 

0
_ viıneler şekeri çeker içiu 

zife bilen ve her sene bu -4- alır, ıuyu da atdalaDır. Kıı· 
--~~ •• •ıı maynlerin 

l\t~lit ve yetim maaşı alan-1 
-._ "atani hizmet mukabili

1 ~ alanların nazarı dikatine 

vazifesini yapan Eımeain gın aüneşte bir müddet da-
k d b Al. Bunlar ya bir vergi verir· 6 L 

Sir e köyün en ay ı ran reçel kıvama ıelince aer 
Jer, yahut nafia inşaatında 1 

Haydar Kaçaroğlu bu ıene reçel gibi küçük kawoaos an 
daha hasus hareket dmiı kullanırlar. Harp baliade taksim etmeli ajularıaı ka· 

gffi hizmetleri için ıilib al- L-
ve teberrüüaü bin liraya çı· pıyarak serin yerde maaa• 

tına çağırılırlar. karmıştır. 

~''t.! DatterdHlığından : .. 
t~ tlaı1 llt •e yetim maaıı alanlarla vat ... nı hız met muka · 
~ ll~ı_ 1 '1•1alı1111 timdiye kadar senede iki defa tabi tu
'''111a"b~01rlama muamelesi 3·6·941 tarih ve 4056 no. 
~d,._ 1

ri11ci maddeıiyle kıımen kaldudmış olduğundan 
~ lı.~~llta zat maa1lar1 yoklamaları ve bununla alikah 

._l : 'r,~11da yapılacak muamele aşağıda gösterilmiştir. 
h •la.,'"" •ele labıile devım eden çocuklu: maaılarını biı

k.Q :~dalı' 
"''' "''•ıı l, C .'· •tını bizzat almayan alelumum mlltekait •e ye-

'' . ~'•it 
~~-~ 01aııyıa yani 18 yaııaı ikmal etmemiş olan kız 
~ ~id, .. ç0tulclır. 
~''il d 

01duğıı gibi yoklama rnuımeleıiae tabidirler. 
~d. 1 d,l 

111
'da kullp mııılarını bizzat alanların bu vaı.ı

~ tl~l •1ıa ettiii m&ddetçe fotoğrafb m••ı ve mubaaebe 
\;''l-,1 '6~ laıdikli maaı kayıtlarıaı havi nufas hliviyet 
~-._~ •• :• •braı eyledikleri takdirde yoklama ilmühaberi 

Si '*''ta'c• Gıaııları verilecektir. 
tı.~~-~la.G lc'c•ıunua yokl~maıız tediyeye ait birinci mad
~ 'ti le •nunun aeırinden üç ay ıonr5 meriyetc 
~ 't ~ihetı lca11unda 6 ·6·941 tarihinde neıredilmiş bulun· 
~~· ~1•i ti~·6·9.941 tarihine kadar y~pılacak tediyata yi" 
.'f~ l',~•ilt 1 Gıuaıııele ifa olıınacılıhr. 
~ ~,, •e Yetim maaıı alanfarla •atani hizmet mu· 
~ 'la1111

1 •lıalar: Ma-ışlarını ge,ek binat vey~ bil· 
"-i) '>l ... , 1 ·~· gerelr yoklama muameleaine tabi o!ıualar 
~t t6:: •t Ağaatoı 941 sonuna kadar fotoğraflı nüfuı 
~ tidit. •blarına ıııaıı kayıtlarının bir büli1111aı derci 

~~ıneıenin ifası için haftada iti aon 
~ıı, ::~ıınııtır. . 
ı~tti1 :tJihna 1 temmuz 941 tarihinden itibaren 
~- •e 

11 
•a m11baıebemizden maış alan bilumum mii· 1

•ti ,t,'t~ltlletia bu tari bten itibıren Hh ve perıem
,,~·~dı1aı ''11adelri fotoğraflı nllfuı htiviyet cDıdanları 

't'•e •tı Ye reımi senetleriyle birlikte MuhHebe 
._•. 4t ~8rıcaatla kayıt muamolrlorİDİ yaphrm•l•ra 
, .. tı,lla,-toı 941 llJHİDe kıdar ba lr•yıt muamelele
~- oı~•-lau11ı maaıları tediye olunaıayacakbr. Key .. 

lir. 2593 

Bu temiz yürekli ibtiy1r 
yurtbşıtnııın gösterdiğı va
tanperverlik takdire ve bü

tün zengiDlerimin imtisal 
nümuneıi olmağa liyıktır. __ .. __ 
NOf us meselesi ve 

nüfus sauımı 

Silih altına alınan 900 bin faza etmeli 
ki~i iki seae aılıeri talim Bu reçelin t~•eleri diri •• 
görür. Buadam tamam ko- güzel kokain otur. 
münist telükki edilen 250 MHmelit: Etli iri •iıaeler· 
bini faal orduya, yahut dai- den bir kilo alma(ı. Sap •• 
mi kadroya ilhak edilir. çekirdeklerini ayıkl•dı'ktaa 

Piyadede 2, süvari, motörlü ıonra bir bardak ıa He t ... 
kıtalırda veya bahriyede 3- cereye koymalı. Kepçe U. 
4 sene orduda hizmet eder- daima knıtbrarak bafif •· 
fer. Bu müddet~bitince evl.e- teşte pişirmeJi. Viıaııer ,a. 
rina giderler, fakat beş ıene muıayıncı ya kefıirdea, J• 
ordu emrine hazır bulunur- prespüreden ezerek ı•~r-

lstatistik umum müdürlüğü Jer. meli, içeuine bir kilo tek 
tardından "Nüfus meselesi ,. 

Bırinci 250 bin kadar o· ilive ederek hafif at•r• ve nüfus sayımı" adiyle ga-i k · · J' Kep-
yn komilniıt oJmıyan ikinci karışbrara paşırme ı. 

yet değerli bir eıcr aeıro· b;r 250 bin ki~i ihtiyata ay- çeden koyu aktıiı zam•• •· 
lunmuştnr.Bu eserde son DÜ. rıhr. Bunlarda sınıflarına teştea indirmeli· 
sıyımı dohıyııiyle bütün Tür- · göre 8 • 11 ay hizmet eder- Şurup: Vitncleri ayıldaylp 
kiye matbu.hnd nüfus ıiya- ler ve üundaa sonra ordu ezmeli. Tülbentten ııktaktaa 
setim!ze dair y zılmış olan emrine hazır bu aaurl r. Her sonra bardrkla ölçmeli. Bir 
yazı far ve değerli mütalialar seıı e ilk vaya son baharda ölçü meyva ıuyuua iki llçl 
bir arada topla oıışbr. iki v ya üç y t lim görür- ıeker hesap etmeli. 

--..,,-------~~~~--- ler. Şekeri peK az su ile at .. • 
~ 9 ~y. 900 bin kişiaen geri kalan koym h, Kaynatıp gayet ko• 

... U ... L 400 bin işi busuai mp- yu ğd h kestirmeli, ıçiae 
1 rd diğer kıtaahn boşluk-· bir limon 

91 
mıh 'fe teace• 

1 rı doldurm k üzer yetiş· E 
reyi ateıten indirmeli: .-8 h tirilirler Bu iıç sınıf kıtaut a a • birinci ~SIDtf hÜCUDJ kıt 1 velce 11kılarak bazlrfaa•D 

rat 
deposu 

Her cins baharat. Tuv -
let eşy sı lum ş vo mobil
ya boyaları. Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı. FILIT •e 
djter asitler fiatler normal 
kalite ekıtradır. 

Dr. Fahr~ Işık 
lamlr Menaleket '-••t•D••I 

Roatlrea miteb .. 11aı 
RontkaD •• Elektrtk tecla•lal 
J•fthr. lldael S.71.,, Sokak 

2' No Tlf BFON. t~J 

d:cpilir ve rojimin gözb_t_ meyva suyunu sıcak .. k~r 
beğidir. iyi yerler, iyi giyi- içer ine dökmeli ve hallo· 
airler, bir çok imtiy zl rı lunc ya kadar kepçe ile U· 
vardır. rışbrmalı. SoğuyuDca tif•I•· 

-Sonu v r- r doldormalıdır. 

BAHRi BABA AHIL 
GAZiNOSU AÇILDI 

Muhterem mOştcrilerinde;ı gördüğü rağhet Ye te•ecclll• 
ten cesaret a.Jarak lıtanb.uldan yeni ve yüks~lc !21aı••::; 
Jerl birlikte muınam bır varyete de sıetırmıştir. T 
ha•a mütenevvi içki en•ai meırubat mOkemmel menler 
muhteıem bir HZ din temek içio mutlaka ıalail park ıal
DOIUDa ıcliniz. 
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' RADYO 
UAZETESINDEN 
Rua-Aiman harbinde bu 

'IÜnkü vaziyet şöyle bülasa 
. edilebilfr: Şarki Pıüsyadan 

hareket eden b&yük mikyas
ta Alman znhh ve motörlü 
lutaJarı Kovno, Vilno, Bu
ronık iatikımetinde yaptık

.fara taanızları geniıletmiıler. 
' ve inkipf ettirmiılerdir. Al

.asan zırhlı kuvvetleri Kovno 
Brodno hattında ve Vilaa-• 

4 1ua 50 kilometre cenap doğ· 
•ıaada ilerlemeğe muıffak 
.olmaılardır. Zırhlı birlikleri 

t ,geriden takip etmekte olan 
~ Alman piyadelerine Rua kı
IJ .talan mukabil hDcumda bu
ı luaarak bunların ileri atıl· 

. mış olan z11blı birliklerle ir
ıtibabaı keamitlerdir. 

Ba İf maneviyatı sağlam 
ılntaların gösterecekleri me• 
taaete bağlıdır. Akıi taktir· 
de &uhh birlikler cepheyi 

ı yardı diye kıtaat kaçmığı 
•eya teslim olmajı dü,üoür-

•e bayle bir uıulün tatbiki 
• maddeten imkinıız olar. 
r Ruılar öyle gör&liiyor ld bu 

~ aıul& tatbik etmek Ltiyor lar. 
Sovyet kıtalarının Alman 

• piyadeainin [Uerleme1ine mi· 
• ni elduğu bildiriliyor .. Fakat 

- ~ Alman tebliii bu bölgede ve 
bütün muharebelerde Almaa 

ordasu lehinde büyük iaki
.. flar olduğ'uau iddia etmek
tedir. 

Meydan Muharebesine 
Doğru 

Umumi •aziyet almaaların 
bu cephe genlı ölçüde bir 

yarma hHeketini. mavıffa
kiyetle baıarmıı olduklarını 

. iatibaıaı vermektedir. Bu 

hafta içinde muharebelerin 

timdi cereyan ettiği bölgt.

lerde m6bim bir meydan 
' mubarebeaiain verilmesi çok 

çok muhtemeldir. Sovyet or· 
dusu pu muharebeyi kay
hettiği takdirde ıimali Po-
laaya araıiıi dahilindeki ha

reklhn bir hamlede Ruı 

topr1klaıına intikali bDyük 
bir ihtimal dahilindedir. 

Cenupta Brodi ve Lem
berg bölgelerinde baılamıı 
olan meydan muharebeainin 
b&tiia ıiddetiyle devam 6t· 
tiğl ve bu meydan muhare
besinde her iki tarafa çok 

miktarda tank ve zırhlı ••· 
ııta kullandığı bildiriliyor. 

~ ' Ambalajlar 
~ 1

1 

için tel ihtiyacı 
--o--

--o--
Vaıington (a.a) - lngllfı 

bava kuv•etlerine yeni tipte 
bir pike bombardıman tay· 
yareıi verilecektir. Ba tay
yare üzerinde tecrübe uçuı
ları yapılmaktadır. Tecrübe
leri müteakip bu tayyarele
rin normal inşubna batla
nacaktır • 

--o'--
Yunanıstanda askeri iş. 

galin ı ratganıara 
devri bitti 

'• ~~ 
~ 
~~ 

Atina (a.ı )- Alman ku 
maadaahğı dün Akropoliat~ 
mera•imle Hlihiyetlerini İ· 
talyan kumandanhğ'aa dev
retmittir. Oa üçüacü kolordu 
kumandanı general Baum, 
Atiaa mevkiği kumandanı 
general Sotrner, mevki ku
mandanhjın tayin edilen 
ltalyan generali Berardi, ltal
yan ve Alman ma1lahalgü· 
zarlariyle daha bir çok ze
vat bu merasimde hazır bu· 
lanmuılardır. Mer11imden 
sonra askeri lntalarıa geçit 
resmini müteakip ltalyan 
bayraiı Akropolise çekilmiş
tir. 

~ 
1ı;Ji: ) 

Tiyatro ten ~ '' 

b:mir Sulb Mı1hkeesindea: 

--o--
Berlin bombar
dıman edildi 

ELMAsiLEio~! ~ .. ) 
.... ' t Ankırı tiyatroıu ,d• •& 

• •0 elll ,t 
dlla geceAırı 11 

1115
11 , ~ 

Londra, ( a.a ) - H•va ile Hürmilzli te ,,0ıd•' ti, 
nezaretinin tebliğine göre )erdir. Kadroya ~0,1ıı1• ~ 4, 

Satı1: ilanı dün gece Almanyanın baı bak eden ve ;r111if 
0 

'•~t 
y 1 ·ı b b · ı· tinde 'f •· ıP Cea.an, Makbule, Muzaffer, Moskova (•.•)-Araların· şehri Berlin ogı iz ava er vı aye bBy8• 1, 't' 

Hıaanın mutasarrıf oldakla- da Japonya büyilk elçisinin kuvvetleri tuafından ıid- iu temsillordıs S•1 b, 
rı ikinci Süleymaniye ma- zevceıi de olduğu b ide Ja- detle bombalanmııtır. fakıyet k;zaaa~0Jillld:ııt' 
haUeıinde ibiş •ğa sokağın- pon kolonisinden 22 kiıi --•-- Hepıen aşa ış ,e . ti'' 
da kiio 35 kapı notu ve dün saat 22.30 da Japonya- çok alkıılanoı dirı:sJ•f 
800 liıa kıya?eti mubamme· ya döamek üzere Moskova- Günde 400 mil- aahneaini •0.~e;e 81J,~· 
neli hane ite ayni m halle· dan ayrılmıılardır. Elmaı ro 0 o•• ı• 
nin muharrem ağa ıokağıa- yon Ödeyor Cankardeıi~6,:os :~ 
da 40 kapı numarala ve 150 Çı•rkİD bir j1: Viti (a. ) - Alman harp büyüktür. . fe ··~ t'~ 
ıl·ra kıymeti mubammeneli ~ 

1 
.. Bayan Dilrıye ı. iY1 , 

Ô masrafının indiri mesiae rag• 1 pe• fi araa mahkemece verilen iza. lıı. içeımelikte mer kızı tun arının el 
d M h k men Fransa aıünde 400 mil- · .. · B yan Su• ı:sJ layı ıuyu kararına istinaden Be riye ve .e met ızı ettıgı • d• ' 

M- 16 d b' yan frank ödemektedir. s · Zebr• 1' L.'' 18-7-941 cuma günü saat uoevver, yaşıa • ır evım ~ 

15 de lzmir ıulh hukuk Aliluzı, Oıman ve Murat adın· ---o-- olmuılardır· b•ft• ,ı' ~ t 
mahkemeıinde ıabtı yapı- daki ' b11lara menfaat mu· Mugv lada zelze- Dün akı•ıDofilı''1 ,ı '1 
lacaktır. k bilinde ı ttıkl rt ve kızın Hepf6D ve ' ••" jf 

1 d d h ide bilti1D s•' Bu artntırmada gayri iffetini kirlettikleri iddiasile e evam a • ) o•0 ıi' / 
menkullere tahmin olunan yakalanmı~lardtr. Ali, Oıman (A1rt ıioeaı• ·•·i 1 tf~ 

.. A k ( ) Dü • d ha1'1"' r bedelin yDıde yctmiıbeti ve Murat ta tutulmuılardır. D ara, a.a - n aa· ne11n e ati• ır 'J ~ 
verildıği takdirde talibine baba karşı çok iddetli bir barika11 yar•tt:ıfP•-:, l~ 
ihaleai yapılacak. Akıi tak- --•-- zelnle olmuştur. Bu bölgede yircilere uau ,,ff• 1 ~ 
dirde ıatıı 10 gün daha Asri sinemada bir hafta içinde OD beı ıar- yaıatmağ• oıO ' ı, 
uzahlarak ikinci artırmada ıınb hi11edilml1tir. lardır. bi~~; ~ t 

28 7 941 pozarteoi ııDDll ••· bu akşam --o Temailio ,,'f'~ıl' ~h 
at ıs de yiae dairemizde Ankar11 tiyatrosu Tevfik Amiral Darlan perde kal•! ,or"' ıfe ~~· 
yapılacaktır. Htıpıenin ittirakile (Yaıayan bitabeD; .",-.: i ~-~11, 1 ~' 

Gayri menkul iizerinde Ôıü) faciaıını temıil ede- Vi ~İde metle eğılıD. >'1e1i"~,~~ Madeni efYa birliğ'i idare bak talebinde bulunanlar el- cektir. a.f • • 
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dııt pr 
1 k ·ı Vi•i, ( a • a ) - Cezair gım sıy . Jet' cuf 1• ı he•eti dlln birlikler bina- !erindeki resmi vcıai ı e z b · H t ki Y k ııs .,. Jf~ J 

ı Cilt ve ü revı as an arı umumi vaJiıi Amiral Abrlal a ı•m k•.,ı ,., .,, ıında toplanmıı, ihracat aa.,ri menkuller b kkıbda .,. -ı b h 1 • bat ..,.f,. .. , 
• ı mu e 11sı dna tayyare ile Viıiye ael- a kevı ôJO) I•~, ... maddelerimizin ambalijıoda daha fazla izahat almak is- D O K T O R u • ., 

mı"ıtir. Mumaileyh bölgeıi (Y aıayao ,,:1ııı1•1 Jf·~ kallanılaa telleria tevzii me· tiyenler dairemizin 940/594 S ı• b S d k f•.. it'' 
1 d a 1 Ona haklnnda hlikümete temH· perdeli nedi ••leıiDİ g6rBımiit ~ ve bu Dumua ı oıya1ına müraca· .. . v , 

hasaıta kararlar vcrmiıtir. atları IOıumu ilin olunur. ikinci Beyler So. No. 79 Jar yapacakbr. edeceıız.,, r.t"~ 

MILU PIY ANGO BILeTLeRINIZI (SA DeT) ~:::••n:a~n a6ı1CIH~u çı:~:'~Jö~ 1
•'' 


