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~ '\ "-1•11ç ve ihtikit hırsı ile vatandaılarını yakıp kavurmak istiyenler 
~ ~ :t't~ keadiJeri 1aamakta, alemi kafese sokm ğa çahş~dar gün geçtikçe kendi· 
~ ~ 0 '~ ıçici 6riimceğin zehirli ağları ile kıs kıvrak bağJanm kt dırlar. Elde ettik· \ S 1lr111la çoluk ço uğuau bin bir zahmet ve meşe kkatle geçindirmeğe uğıaşan-
'~1 ' lae•eı edealer, yalnız kanunun pençesine düşmekle kalmayıp uDJumi efkirın b; lltfret ve iatikra'bına maraz bulunmakt dırlar. 
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\te S RIK A 1 •• •• ogum u 
't~--·~r ... . ı butun erlexe 
' ~: 'l'EVFJK PARS lftglllz ta.ggarelerınlft , 1 SajUlm, sakat bUtUn 
~ .._,,,., faaı·ıgat·ı I sao ıuıar hemen 
~~" t,ı .•n eıki şehir- ,ubeye müracaat 
~""- ._._ '' olan b:mir, Kahire (&.•)-lngili:ı. ağır 1 edeceklerdir 
\it~ f,~klif deviıleıiade bombardıman tayyareleri 1-330 doğumlu lzmir 
\ ~ cl-t etler geçermiı, Bingazi ile civarındaki ha- nüfusunda kayıtlı ihtiyat 

~ • ._ •lat yanıp yıkıl- va meydanlı! ı bombdanmış· eratın hazırlanmaları içia 
P •dil-·..: H · d ~ ... b -•·~···· br. ücum neticesın e yan· bir ay evvel keyfiyet g•" S'- 177 Q ı&zel şehrin gınlar çıkmış ve büyük infi- zete ile tebliğ edilmif ve 

)\L~ "' •ci senesinde liklar olmuştur. 24/S/1941 gününden iti-
~ a-:•lıele ile bik ile Rodos Mariça tayyare baren bunların mahalli 
' ~~ •ıı, 1222 tarihle- meydanına da akın yapal· mürettepleriue sevklerine 
~ )'-ap tr laetieeıi baıtan mıştır. Libya sabili açıkla- ba,lanmıştır. 
S:"''k 1ılcıl11aa11, ve en rında karakol gemilerini 2-lbtiyat her er namı· 
"- ' '- '*'11a•nhlar tara- himaye eden tayyarelerimiz na doldurulan ıilib altı 
"- ,_~ı..::IDur tarafları· Alman tayyarelerinin bücu- pusulaları 20 mayıs tatİ· • 
\ 'ta~b 1 

• lzmir tarihi- munu püıkürtmO.şlerdir. binden itibaren kendileri-
t l .. hıfelerini teşkil Habeıiıtanda düşman ne tebliğ edilmek üzere 
~ ~~ Giz eliDde ancik bir kaç mevki sevkedilmiş ise de bazı 
~ ""lt,tı, .eı. lzmir, blitiln kalmıştır. mükeUefJeria başka ıube· 
~ I._ )11,~111111 DeticHinde --o--- lcr mıntakasnıda ve bazı· 
:'\ .... ~t, il·~· ••rdıracak, lngı•ltere 1ı ı rınıo dı adres değiıtir-
'!~'-'b •lllıde lreadiıine miş bulunm farı hasebile 

~~::''':·~~ auoıcak eller Ozarına yapılan hloum her ere tebHg t yapılmM· 
,~., ~ltiıa • Londra (a. )-Dün logil dığı ve dol yisjyJe bir kı-
~ a. ... cı Yıluhıı, Ro· d ,_ •rn er tın c Jpt D haber· ~.a OA.1l1J1., ı k tere üzerin e ia::i Alman • q' o • raıt •r İ, dar olmadıgı auılaşiJdıgw ın· h~ L •t•ya t ı f tayyaresi düşürülmüştür. 
• '«Qı'ı·ı· • • ... e• r . dan te bligw ma ·amına ka-t.L; • ı (M ._ Alman tayyare en Jngilte-

~~ Ptit ar.-; Orel), b '- 1' m olmak üzer bu ilin ,,ı.1' ib"• ınut.. ntaa bir renin azı runılli .s;alarıoa 
~ 1 et111 h bomba atmıılara dil hasar y pılmıştır. 

k. ()\ t'""•t• 11
' er. .bir "Ok azdır. S w l k ·"'ı ,~ ilt· '". çevirmııtı!... "' 3- ag nı ve sa at 330 

~ ç,._t6'1ltı fcliketiai, ---o--- lu biç bir mükellefin sev-
\~ ._1t •• ,.il iptidaı.. Memnu ma "Ş iden geri k ımama•ı için 
l~ . "'ti~ea~ulan bGyük 7/6/941 gününe kadu tU· 
~.·-...,_. •ıdekı periıan Sögllgen talebeler beye ınüracaat etmeleri, 

~S'· ~•tor O•a Vatas) bkO ld I gelmi.)' ııl r h !~kında as· 
'-..~ •) '-• ~~k Prekom,oı ma m 0 0 ar k"d ik w~ kQllcfJy ti kıınu · 
·~ t '- 'lıııı 11. 1ek himmeti Büknş (•.~)--Resmi tP\,- ıun un 90 ı ~ı m dde İı!e 
~~~!'l ı•Qı 11 tı!,, . Ve niba· · liğ: l fik t ib tt buluuu 

-~L'tı' ri 1,.aDCÜ ... p A} J J C' l lll 'i ... u .. 811S atnO /'!! mu~- Runıtn JacaiJ i an o unor. 
~ ~?22 el 111l•ahların 9 takımları ruaemd• yapıla 

'- , ' l•bri terk~- maç een1.1ındı &niver ite mahkeme1i tarafında 3 ae 
• ı:aaa la r 4 lllur 111a •I· taleocleri memnu mr:rı aCSy· ae ile OD beı ıeae araııada 

,. .. ıalriletle - ledikJeriudeıı Blkraı aıkert cualara çuptırılmıflırdır. 

__ .. __.._ 

Vişi (~.a) - 15ir muhabir 
'!Vişidebulunao general Vey·~ 
gaDdın Suriyede veya air 
yerde general Dögole karşı 
harekete g çmeğc muhalif 
bulunduğu ayni generalin 
emiral Dulanan siyasetini 
t kip etmediğini tebar&z 
ettirmektedir. 

Muhabir general Veygaa· 
dın iogiltere ile Franıanıa 

karşı karfıya gelmesini biç 
arzu etmemckde ve şerefile 
miitenaaip olmıyacaiJnı ilive 
etmektedir. 

Suriye vaziyetine temas 
eden muhabir Smiye ·Fraa· 
sıılarınm Gestapo ile boy 

ölç..üşebileceklerine kanaat 
getirmeleri hareketlerine 
kifidir. Demektedir. 

o 

Amerikanın 

Visige bir ıhtarı 
Vaıingtoa (a.a) - Ameri

ka hariciye nazm B. Hull 
Fransız-Alman iş birliğinin 

birleşik Amarika ve diğer 

milletlerin haklarına karıı 

gayri dostane ve hasmane 

olduğunu Viıi hükllmetine 
bildir mittir. 

--aa--

Tunus Valii 
umumisi Vişide 

Viıi (a.a) - Tunus valii 
umumisi tayyare ile Fransa
ya hareket etmiıtir. Amiral 
Viıiye gelir gelmcı MHefal 
Peten tarafmdan k bul edi· 
1 cek ve amiral Darlanla da 
görüşecektir. 

---o---
Berlinin bir 

tekzibi! 
Berlin ( a. ) - Domni 

ajansının Roma muhabiri 

tarafından verilen Sovyet • 

Alm n askeri pakb haberi, 
re~mi menbalarca tekzip edil· 
mektedir. 

---o--~-

. . N°şi Tok
yoya döndü 
Tokyo ( ıı)- Heriçte bs. 

riçte buıuıt bl, azif~ le 
buluaao içi Nfti refi&ıc11SiJe 

bereber Moıkovadaıı Tok· 
yoya dhmBıtlr. 

-----
Vaıington ~·-•)-Ameri

ka harbiye nazırı Stimpso• 
beyanatta bulunarak Ame· 
rika seferi kuvvetlerinin te
şkil edildiğini ve birinci fır· 
kanın tam ıeferi bir vazi
yette bulunduğunu ve ka• 
rargihıaı kurduğunu bildir· 
mittir. 

---o--
Tas ajansının 

bir haberi 
Ankara, ( a. a ) - Taa 

ajantJ Vitiden aldıiı Wr 
habere göre Franaada iat• 
iıleriaia vahim bir ıafbada 
hulunduiuaa ve bu ••zİJ•• 
tin bllbHaa cenap viliyet· 
lerinde ve en çok Martil· 
yada hiasedildiii11i tebariz 
ettirerek ilive ediyor. 

F raasada yalnız aei.ze ile 
geçinmek iıtiyen bir aileaia 
bir orta mektep mualllmiai• 
giialük ücretinin iki i.açulr 
miıliai sarf etmesi li11m 
getdiiibi kaydediyor •• Pa· 
riate aebze ııkıntın l:Kılaa· 
doğunu bildirmektedir. --·-----
Dahlin bom
bardımanı 
hakkında 

Dublin (a.a) - Bat••lıll 
mebusan mecliıiade DaWi• 
bombardımanı hakkıada iza· 
hat vererek demiıtir ki : 

"Bu hücum esnaııada 'r1 
kişi derhal ölmit ve 4S ki· 
şi yaralı olarak lıuta•ede 
yattıiı g1bi 25 ev yıkıllDlf 

ve 300 evi de kıım•• laa· 
rap o!maıtur." 

Baıvekil ba buıaata 
manyaya proteıto Dot .. 
verdiğini de illve etmiftir. ---
Har~ Amerika 
nın burnunu 

ucunda 
Nevyork (a.a) - Balari 

komisyoıııu ıon r&aleı 
Amerika sahillerinde 700 
açıkta cemın S4 bin 286 
h eminde lngiliz vapuru 

tmldığım bildirmiıtir. Gem 
lerin torpilendiii y•r Lı 
dot un 700 mil ıarlnacla 
Gr-oealaadın en cenubi DO 

taaıadan 350 mil lra&lar c 
nubta buluamaktacbr. 



Elırem Yal~ınlıaya 

-3-
• batıra doğru vu· 

a bu yuıi göç haıt::· 
aelard•, Teaı.lyad•, .. 

Ye laaltııt Mıurd• el• 
Ba laarekdl 7• paa· 

11•cl• Breldae tal orta 
.. ••ıdı. 

lHALf!" sesıı 

• 
1 Şehir Haberle 

Mürakabe 
bü osu 

Vilayet fi t mürakab~ 

bürosu mecr urları, dürl çar

'ıda tetkiki rd<> bu unarak 
mubtehf etyao n ubı fiat
lerini koo tr ı t tmiılerdir. 

Bazı diikkin sahipleri hak· 
kında takibat y'apılmaıı 

Defterdar 
k 

... v ..! 1 ı 
lınıir defr< rd.ulığına veki

l ·ten ta; i olu ı ı }.tar.bul 
maliy müb.ı .. eb mü.lürü 
B. Baha Horuzoğlu dlin l!
t~nbuldan şehrimize relmiş 
ve vazıfesine baılamııbr . 

---o--- -2-
.-..1a11u, Trako • Fıeriya
••-ılar, Lelttjler, Akat 

acllar alaa bu ka
bir luimı Kafkaa

plerek, bir Jnımı da 
yolile Aaadoluya 

yayıhyorlardı. 

muhtemeldir. Mahkôm old u uDBli lamte" sırtında B 8Bllti ltlll : 
Şehir dahi İl1deı 
Bata~lık ıe su blrlkin- 1 

Değerinden f ula fiatle 11 d }t 1 t 
boya satmak su·etile ihtik5r 1 ah! .. " . IUIP ba asına sarı 1111 •• 

aa• talaribi bu devir· 
ların bir aafhan· 

li'~llld,oJada Aaar devri•i 
e erdirecek ve Eti 

latuaan kuıalma-
1 ola• d• ba la.di· 

tialeri•ID la••İr et· 
t. eaki Kaneı ıela· 

-•dwiil malaal ol•• 
elcle edilen aar 

a.. o derecede Jak· 
..., ki ba veaaik 
a aalatiıle Etılerin 

- ayai aebebden 
'9h1itiai · a~k olarak 
M koyayor, 
...... nbforaz ki mi
•"•I ildaci binde, 

IODra da ~ekerrlr et
;sldle G uma~lar için 

t dinyatı nyıl•n 
fİmal Ye f &r bı f 1· 

ti'Dden Auadoluya 
1* malaaceret vaki 

tısı kalmıuacaktır 
Şll!hrio muht hf mıntakla

nada •ıtma mlicldelesi faa
liyetin~ h..raretle de9am olun· j 
makta ve lllçük say mikel
Jaıfiyeti ile kurutulmaıı icap 
eden bataklıklar kurutulmak 
ıuretiyle si11riıiaek meaba-

. ları imha edilmektedir. 
Bu meyaada Tepecik aem

tindeki kiiçiik ıa birikiati
leriant k.urutına ameliyesine 
baılaamııbr. Güzelyaıı mıa
talr.aıında batakhklar kuru
taJmuı ve diğ~r ıab pli ara
zideki au bnlldatilarinia de 
lr.aıatalmaaı için ıshmıik mu
ameleıinin ıntacına çalıtıl

maktadar. 

--~--
Bir iğfal 
iddıası 

Çorak~tt.pı Fuud ıoka-
• janda Hiiı"yıa oiJu maran 
loaaa eıaı moylarıa· ıoı Mehmet Ekincılerıa, 
Harri = Harıile,i,p Ferhat kızı 14 yaıında Nec· 
•lı•11acla kalmı- miyeyi iifal t.ttıii zabıtaya 

aU ll•zopotamyada tikiyet edıJn.işbr. Mcbmet 
ı Ye Aıurlılua tutulcnuttur. 

k .::~=.~~:. s:ı~-i- ·o-rd·u--,-,-b·a-ıt·a-ba·k-18-1 
o zaman için eıi&i k d" dl O 
tl•i• bir eyaleti ursunun ır ne 
• b•luııaa Kapa· dB · 

ile mlnaıebetlerhai vresı açı IUür •a cle•leti yıkmaları lzmir aakerlilı ıube•in-
1& de bu ylzdca den: 
4Jti yulrarada İfa· Orda ba1ta bakıcılar 4 neli 

• metialerclea anla devresi 16 6 941 Paıarteıi 

iıeler de tarillte 
...... k ılçler gibi 

• ıamalil Wr aa• 
relmiftir. Ba 

... aullAmeli ola· 
balar lzeriadea, 

nlile Aaodoluya 

ı&al açalacı;ından vataa
pener bay• nlarımıııo bu 
alvi •azife için 14 6 941 ıü
niae kadar ıubeye mlra
caat ederek kayıtlanaı yap• 
brmaları illa olunur. 

yapbğtndaa mahkemeye ve 
rilmiş olan Şeritçiler cadde
sinde 1 uurnaruh dükwinda 
boyacı çrr•i• Yako Navuo· 
aun birınci asliye cua mah
kemeshıde cereyan eden 
duruşması neticelenmİf, suçu 
sabıt olduğundan 25 lira 
ağır pmra cezauaa mabk6ıni
yetia~ ve dcikkioıa da yedi 
ı&a kapatılmasına karar 
Yer ilmittir. 

-em---- .. Uzum stoku 
Pıyuada mevcut olan 

4300 ton llzflm ıtoku, logi
hzleıe yapılan aon tabf 

tizerinra tamamen tlkeamit· 
tir. 1 giliz ticeret birliği ile . 
ibracfıt birliii ara11ad• ya
pılaa anl•tma ç .. rçevı:::si d1.
bilinde 400~ ton üz&m 
tamamen ~ılim •dilmiıtir. ___ .. _ 
Gelanıar, Gldenıır 
M11nıaa mebuıu 8. Hthnil 

Yaman, emnıyet mlfettışi 

At. Doğ n, adliye mlfettııı 
8. Cc\idet ve tepu ve ka-
dHtro mtlf~ttişi B. Şefik 
)stanbuldaD febrİ İz. rel 
geJmişler. 

8 .. hk"ıir mebusu B. H y
rettin K•raın Hahkeaire ad
hye m6fattışliğine tayin edi
len aabık lımir icra reiı 
.nuavi:>i B. Haaan Kabalcçı 

Ankaraya, maliye oıüfı:.ttitı 
müfdtiti B. Ihsan Baç Tire· 
ye ve bürbanıye z1raat ban· 
kası müdilril 8. 51111 Özel 
Bürbaıdyeye ritmitlerdir. 

Basma satııı 
S8merbank yerli m•Uar 

pazarı yalnız basma ••btı 
yapacak bir yer açmata 
karar vermiıtir. 

dı 9e ı&çl~r HILlll SESi HAllll SESiDiR 
rıa ayni dene 
a teabit eyle· 
ael•klan ikioci 

larilti ele ba kabil 
ada olacakbr. 

...._rda Aaado-
H,.a wallaceret 
mleldet T eroa• 
ehi mattu. Bali· 
-' ımparatorlata 
lllt•• ıoara mil 
lercle yenidca 

l1e Ye cenubu 
ra l••••I eyle· 

Halkevioin say 
dan bir 

-başkanın-
• 
rıca 

Okayucalaumııdaa alclıtımıı bir mektup: 
.. Her akıam cumhuriyet meydanından Yerilmel te olan 

radyo h•••disleriad•• pelr memauaaı, fakat radyo zııeteai 
Yerilir verilmez be111ea keaili1or. Halbuki timdi yaz olmHı 
mlonebetile blıim ıibi birçok lıalk hem bava almak \'e 
laemde mlıikten istıf..tde etmek için beykel etrafına topla
aıyoıuz. L&tfeo ve milmklnıe radyonuu dev•m ~ttlrilmeeini 
rica ediyoruı" 

Aralarında bir kaç ıaniy., 1 

ıük üt geçmiş ve Deli Me· 
miş tekrar töyle d~mitti : 
-Dağlud uı b1zım1 alayım 

tekrar köy&aııe d&Geceiim!.. 
Babası, oğlunau ba ıöıle· 

rine hayret etmiş ıibi da
rakbyor, batını sallıyor : 

- Oğlum, diyorda, ıen 
bele çitleri bir iki ay için· 
de bitir de, oaclan ıoaraıı 

kolay!... 
Babası bir yana aidiyor, 

Deli M~ınit de, kot• kot• 
k<iye giriyor, avludan bl: 
yük baltayı 0111uıuna alıyor, 
11 öyiin kıyıaındaki ormana 
dalıyordu •.. 

Deli Memiş, ıırtında11 ce· 
ketini bir yana atmıı, •ya 
All•bl. deyıp, balta11Da ııa· 
rılmışta .. 

Şımdi, her varduia •i•cı 
bir darbt.·d" yere seriyor, 
Böylelikle ı&atş kayoolm"• 
d•n çite liizumlu ol"n an iri 
kazıkları birbir latlae dizi· 
yordu. Bir baltada devirdıği 
koıkoca •t• çları ıol elılo 
gö,dderindea tutup havaya 
kalduıyor, sağ eliadaki bal• 
taıile kalem yontar gibi 
küçük h üçü~ vurutlarl• iri 
dalla11 yontup iılbyor, bar 
kaç saniye ıçiade tel~fod 

dırekie• i gibi k zıklar ha· 
zırbyordu ..• 

Şafak henüz ıökmemitti .. 
Deli M •miı, orcnaoda c:lailar 
gibi yıidıtı odualara sekiz 
on bamlede omuıana vurup, 
harman yerine retirmiıti .. 

O; çitlerin iri ka11klanaı 
ıokmak için daha e•Yeldea 
çukurlar kazmata lllmm bile 
g6rmiyo, her tDttaju kaııjı 
kalem 'ibi toprata ıapbya· 
rak ortaiına kadar 16mlyor 
ve aralar1aı daha ince kıyım 
dallarla ıüratle 6rüyordu .. 

Gilaeı benlı, ufaktan 
bir mızrak boyu yBkselmif, 
Deli Memit de hannaPJ ye· 
ıiaia biltlh çitleriri 6rın&ı 
hitirndf, her ıeJi Hıur et
miıti ... 

Kan ter i~iacle caketi 

•iiyor: 
- Peki otlam! DiJO 

Saua izin ••recetim! .•. 
dııarlarda ıeı, dolaıl F 
harman 1011aada pyret 
yine köJBne ulat! Y 
ıana ıuaa ılylemek idi~ 
Uk itin •Kaledir.. ki 
ujramak olıaDI Oıa 
b&yuk pa•ayırcla k-•._.. 
çok buımlar balar1aa! 
betini var omma.. ola 
büyük paaa11rcla 
raala tDtDf, oalar aaa 
pini verecek, ift• o 
kendia ele keacllai bile 
ıial ... 

Deli Memlt. 
hilıtiln rubuaa itllJ•• ı 
önine bakarak cllall,or, 
onun arıuıa tlıeri• lıar• 
edeceğini baıile lpret 
relı.:, ı6ıleriai ta.dik 
1orda ••. 

Ak Akalll, Jri 1apdı 
yar, kaya parçall siW 
aıada dimdik d .. a G 

k&ye ommuaa vurayor, ı&ıe çaıpacak ~ 
doiru koıuyorclu.. ait omaalarıaa ellai ~.-..dl! 

Tam ba ıuada bab11ile oku1or, lfllJor, l1'bm 
k3y&n dar yolunda karıda- )'Or: 

tiyor, ve laemen çltlert lr- - Haydi olll• cU 
dtlğünit, ıki ay içinde olııbi- yolull açık ollaa, laer 
1ecek ışlcri bır recadf! 16r dujaD klntede lla11mla 

HILlll SESi . HlllllSESIDIR dlil ycqQ fakat tlrilyea ı 11rb J•ri ballaal ... 

L-~kİ~_!!d._.Jjiiiiiiiiiiliıiiiiiıiiiıiiiiiiiiiiii&ii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~W~r~ı~eı~-~-~-~bJo~~rlılc~~~~~~ .._....._ 



H Ü l a sa\! . rı -"TAN 
" 

Girit 'ten sonra Ak de-
nizde beliren geni 

i htlmaller 
Zekeriya SERTEL 

(HALKIN SESi) 

MUG~ DA z~ ır_.lz,.JLEL --R 
M .-. ~ !YOR 

----mmumı ---
Muğlıo, ( n . • ) - Muğla da z lzr le hafif olarak f sılt!larla 

d.:vam clınt kttdir. H Ik cl' ... n kırlard ve ç. dırlard• bulun· 
ma~ tadır. K1ı1Jcyın çadırları balkan çok istifadesioi mucip 

olmuştur. 

R ''mi tethib,h göre ı:4'1zole haşladığı t~rihteu bugüne 
kadııırl MuğlJ ve mü.balatla 525 ev oturulınıyacak de~t:cede 
huap ı>lrnuş ve 539 l'V de az buara uğramıştar .. 

Üç ölü, üç ğır ve 6 bafif yerah vardır. 

6 Haziraa 1 MI 

\ [{ bve 
mobil 

ve .oto. 
lastiği 

tevziatı 
-----

Haber ald•ğımıza ıöre ıe.
çcnlerde memlelıetiruiıe it· 
bal edilmiş olan 30.000 çu
val kahveden 10 000 çuva· 
hnın muhtelif vilayetlerimize 
dağıtılma11na batlanmııt.r. 

Dağıtılan bu kahve, mem· 

çekirge Denize düşmek 
11 

ıeket;miı.io iki .y1ı1ı ibti1•-
cını karşılayacak oisbetteclir. 

mÜCa 1 • Denizde Oıman oğlu lise ' Diğer ıaraftınlseaeaia ıoa 
eSJ tr.al t!~esindeo Süleyman ve • günlerinde Türkiye'ye 1700 

Uşak-Ç11\ kazası köyle· ltıılyan tabasından Kopeni 1 otomobil lastiği ıelmiı, bu· 

Fraon, ask~ri sabada Al
muıydyn yardım ctmiyeceği 

ba.kkıoda tcoıinat vermekte 
olmuıoe. r ... ğmen gerek Su
riyede ve geıek şiout.i Af
rika mÜ!temlekelrrinde Al
manya lebiue bnı mfisema
balarda bulunmuştur. Gene· 
ral Vcygıuıd, V.şi hültümeti 
ile miln.k"L:re b .. lindedir. 

riode ç,\can ç~kirgelerin ka- oğlu 14 yaııada Fefo aJın- (aran d1 ihtiyaç niabetiacle 
umız. hududuna doğru gel- da ki çocuklar kir•ladıkları viliyetlerimize tevziine bq • 
roekte bulm:ıduğu btber alın· sandalla gezmek için yelke- lanmııbr. Otomobil liıtikle· 
ınası üzerine, kazamız nlf - ni açmak istedikleri sırada ri ••lilerin neıar etleJl alb•· 
klidar makanıluı:ıın aldıkla- havanın sırt olması yüzüh- da hakiki ihtiya~ .. taipleri· 

r ı tedbirler sayesinde çekir· den tandahn devrilme.ile ne verilecektir. 

Belki de Almanlarla bir
likte daha geniş mikyasta 
bir askeı i her ekd için plin 
yapmakla ınt:şguldürler. Su
riyeyi işgale hazırlanan lu
gilterenio bir ta ım siyaıi 
duşüaceteile bu defa da 

gelerio sirayet ve yayılm.a- denize düıtükleri görülerek ı ---0
---

\ sının önüne geçilmiştir. derhal kurtarıım.,r.,dar. Otomobil 
-- Iznii; Defterd8rlığından: kazaları 

~~ 
Ct "" te L• ' t\'•I . raıı edilen· 

t• ''''d '-1 ik • mahlr6-
~ ~'&,Ilı llltl •dip çıkan· 
~·-.,~:!•ltpleri, mea

"da bQı llliaı vi t•rt · 
' t\tc'b Q••• dlter 
~ti, 1 

'" Deticelea
'~ . 
'ti it •e . 

ht "'"' 1
1çi bulma 

'~ ~ YlrlUllmeaica· 
' •leı.r. ttatt._llik "'lllum it ha· 

~-.... •1 lnevzuatın 
-. .. ' l"I' 
1~ ~i" 11

1 
' teıkilita 

~-~ •uu olarak 
•c,~ l•Jtaile J&ıum 
' ~,,,11a~~lelderiD ber 
~ 'tı)ı, . '' kaçıaın it 
'~ltt,'fçileriae, lkti-,,t, ..... 
lltlJ.ti li teklifi ve 
-,., , 'Yetinin ka · 
~\tr )rı birlikler ku· 

,, . '1 

çok geç kalması teblikeai 

vardır. 

Kazaen 
Yaralanmak 

Karantir.a tramvay cadde
sinde All • ğlu Bekir müva
:ıenesini kaybederek tram
vaydan düşmek ıuretiyle ya· 
ralaamıı ve tedavi için has
taneye kaldırılmıştır. 

§ Bayraklı tersanede lb1aa 
oğlu Mahmut idareaindıtki 
araoaya bioınek iıtediiı sı· 

rada yere düıerek araba al
tında. k lmak suretiyle yara-

lanmıı ve berayi tedavi bH · 
taneye kald ırılmııtır. 

muraflar için iktisat veki
leti bütçesine koaulıcak tah· 
sisat ile idare olunacıkhr. 

Mucip sebepler liyihuın· 
da şöyle denilmektedir: 

"Memleketimiıde gittikçe 
inkişaf edeD iş hacminin 
muhtıtç bulunduğu eleo.ıaola· 

rtD kolayca tcdarih ~dilebil· 
meıi ve it iıtiyen vatandaş· 
ların da vasıflarına g6rc el· 
veriıli oldukları itlere yer· 

~ 'tçi bQı 
,,, illa teıkilitı letlirmelerine tavasıut olun· 

llae • itıb ''Jete ırirme· ması, ensen devlet v aztfe-

" ''•11 b l d '•- ~ e11 çok bet lcri meyanına it • e ilOJİf 
'' b •ti tekliai al- buluaduiundaD bu hizmet· 
1
' 1 '~ ;•Plt1ri kaaqa lerdeo ••tandatların tam 

~ t,~,/ le Millet Mcc~ bir uırbesti ile istifade ede· 
"il ltıı ol · b 'b6dd Ulltat•k üze• bilmeleri için bu gı i tavas-
~' ~- ~t 1•rfaada me· sut işlerinin bii iicret kartı 
ti, -.a't'hdiaıletin ay- ı lıjı olmakst%•D ifası uaulü 

t her tiirl6 id~ri vazedilmiş bulunmaktadır." 
' 1 • 

b a.._~:uaı i!k aeanılarda tsirioc~ p5) ~ur':'~ 

l~llAMRAD Si;~:;;;::da 
'lltıt a•• TÜRKÇE SÖZLÜ 

tı 8, uyası 
C'Jı ı'totlerde : TyrODt' Pover-Myrna Loy 
'b•I il lllayk Ynataular: Nelıon Eddr-

h: 8 8 llyonna Ma11ey. 
't f C-.ın '1•1ıylı1. 2.30·6·9.30 ••· H. R6y111 4 ,.~ 7 30 da 
ı~''tlıti .•tl~t,i ve Pınar gilnleri 11 de baılar 

'd, l\İ Bır.nıcl 25. Baikoa 30. Koituk 40 llk "'~" 
tll..,riıcı 15 Balkoo 20 Koltuk 25 kurutlur. 

•l'\ıeai Talehe •anıları 10 kuuııtur · 

1-F evkalide ~a:ıiyet dolay isiyle bazı verii ve reıimlere 
zam icrasına dair olan 3828 namarah kanuna ek 4040 nu
marah kanunun 34 ncü maddeıile 2442 numarala elektrik 
ve bava gaıı istihlik resmi kanununun biriDcİ maddesiaiu 
A vıe B fıkrasında yauh ıarfiyatta.a alınmakta olao reaim· 
lcre yüzde elli zam yapılmıştır. 
2-Meı.kur kanunun muvakkat on altıncı maddesinde 

elektrik ve bava gazı mueueselerinia bu kanunun 34 ncil 
madduile umma tabi tutulmuş olan elektrik ve lıava ga· 
:ıı istihlakihn• ait s rfiyat mikdarlannı kaaunua aeıri ta· 
ribioden on gücı içinde aboneler nexdindeki sayaçlardan 
tesbit etmeğe mecbur olduklara ve zamın bu suretle tesbit 
olunan mikdarmdan soorRki sarfiyata tatbik o'unacağı tas-

rih ~dilmiştir. 
3-Yioe ayni muvakkat madde 2442 namarah kanunua 

birinci maddesinin "A,. fıkraımun soa beodi mucibince reı
me tabi tutulmuş olanların yeni umumi tesiHt olan yerler· 
de makine ile hususi surette elektrik istihsal edenlerim de 
kanunuaı ueıri tarihine kadar istiblik etmiş olduklara elek· 
triğin mikdarıoı mezkur tarihten itibaren ilç gün içinde 
bağlı oldukları varidat dairesine bildirmeğe ve o tarihe 
kadar sarfoluaan mikd1rlara ail resmi de ödemej'e mec .. 
bur oldukları ve bumı riayet etmiyeolerin ödedikleri reıim 
yüzde on zamla ve tahsili emval kan.unuoa göre tahsil 
edilmekle bere.her iıbu kanunun 34 ucu maddesi mucibince 
aha•c•k zammm da kanunun aeırioden evvel varidat dai
resine bildirilmit c.lan en son sarfiyat mikdart mebde tu· 
tulmak ıartite tatbik oluaacağı taırih edilmittir. 

lstanbul - Sirkecide Ut· 
rahim adnıda biriyle, Paa· 
ıaltada 60 yatında gene l'-· 
rahim adında birine otomo· 
bH çarpmış her ikiAİ de kal· 
dınldıkları baat•nelerde 6'
müılerdir. 

-...----o----
Kumar 
Oynamak 
Şlikrü Kaya bulwanat&a 

Davi oğlu Cako •e HiMJİ.ta 
kumar oynadıktan g&rllerek 
suç üstü yakalaaıımıılardar. 

§ Gaıiler caddetid• 
Ağuı oğlu Ahmedhı &zeri•· 
de 4 gram 60 santiıram eı· 
rar bulanarak ahamıthr. 

Dövmek 
Uıunyolda Ali oila F••· 

ıi geçimıizlik ylı&atlea ka• 
rıııaı dö9düjüaden yakalaa

mıttır. 
üıaınmuan111111ıım.utt11 : n•ı ıa ı ,. 

Diş Tabibi 
Muzaffer HD•nU Levent 
Haatalarını miıtakil olarak 
Birinci Beyler sokatıacla (lCQ 
No. da ber gln kabul ecl•. 

4-2442 numaralı kanunun biri11ci maddeainiıı C fıkraıı 
mucibince resme tabi sarfiyat ile O fıkrası mucibince re•
m" tabl müesseseler bu zamdan hariçtir. 16/12/939 tarihli 
v~ 23258/114 numaralı umumi tebliğ ile 2442 numarah ka
nunun birinci ınaddeaiaio E fıkrasına ıöre resme tabi tu· 
tulması tekarrür eltirilaıit olduğuaa göre elektriğini bizzat 
iıtihıal eden ve o fakrasıoa göre r sme tabi tutulan llDaf Dr. Fahri 
mileasuelerdcn bu zaıo ahnmıyacaktar. 

ltık 
5-Elektriğioi umumi şebekeden alan sınai müesseselerin 

yalnız mubarrik kuvvette kullaodıkları elektrikler 2442 uu· 
mmr11h kanuııun birinci maddeıinin C fıkra11na sıöre resme 
tabi bulunduğu ve bu sinai müee11eaeleri11 teoviratta kul
)audıkıuı elaktriklcı·den A fıkrası mucibioce reaim ahndı
iı cibetle bu müesseselerden kuvvei mubarrike h~riciode 
~ullandıkları elektriklerden yc.1ni zammın alnımıuı ıcab e· 

der. 

bmh Memleket buta•Ni 
Rontken mltellaPaet 

RoaUsea .-e Elelnrllll te4a1'1ıl 
1apıhr. ikinci h1eer Soka~ 

::P\1 ,1\111 l'~L •"ON.rH•2 

l9EY
LüL 

• 6-Kanunun 31 ruayıı 9 '1 tarihinde neşredilmiı olduğu· 
• n• göre elektrik ve bıvagaıı mü~saeselerioin sarfiy•t mi~· Baha• i darlarını tetbit etmeğe mecbur oldukları müddet 10 bazı
ı rau 1941 sah günu akşamı biteceiinden mezkur müddet 
: içerisinde abonelcciui~ kanonun neşri tarihindeki . au~iyat
ı laraaı te!bİl etmek üıcr ~İnı< iden icıabed~n tcdbırleu al• 

ı m•luı iktiıs ed~r. 
ı 7 - 2442 sayılı lta uaıun A fıkı·aıının son bendi mucibiP· 
ı ce r esnıt. tabi olup la Ln ounl o ue ri tarihin eki 5ufi At 
: hırını 3 \uı:ı:İrRD 941 glln'1 k~amıaa k•dar vuid t dıire· 
ı lcrioc bildirmewiı •1 ~n nrıa R •rfi fatlarJ üç gün lçiade bil· i dirmeleıi vo bD tcbHiat Oıerın do bildirmi1en1er hakkın· 
ı dı katıuD htıkOmleriuhı tatbil:i icn p edecet' ilin olunur 

rat 
deposu 

Her ciaı baharat, Ta••· 
let etyaaı, kum•• •• moWI· 
y• boyaları, Karpit, Kara 
boy8 , Zaçy•it· FILIT •• 
diter aıitler flatler .. ,.~ 
kalite ekıtradır. 



RADYO 
• 

llZETESllDEI 
Sari1e bitin clüayanıa a
uaaı celbetme;e devam 
dor. AlmaDlar yeni bir 
p •ahuı içia baıırbklarla 
ıaldilrler. Almanlar ber
•d · Plialarını gizli ~ut

beraber, ıi1aıı' ve as 
t laa11rhldara Sariyeain 
a bir lıtikbalde barekıt 

olacaiıaa clalllet et· 
tadir. 

Jaılli& ka1aaklan ba ha· 
• bw bayii ilerledijiai 
Jor. laıiliı rady08u Al 

"91111111'11D Sariyeye kara, de-
•• laawadaa aıker geçir

ai bUdirmiıtir. laıiliı-
ılre ber rila Suriyeye 

:,.u... fala tayyare ıclmell
Rayalr bava meyda

da hir hayli tayyare 
tir. Deaiıdea ele balıkçı 

riyle aakliyat yapıl· 
tadır. 

J.ıWz.leria AJmaa teıeb· 
.... lalemek lçia aeclea 

ete ıeçmedikleri ıora-

filllaldlra Filiıtfacle oldak
L~.,~etli lnriliı kıtalnnın 
.. acbjl maftmdar. 
Irak iti ele tufiye •clildik

IODra Smiyeye karıı ha
bt• ıeçmek ıdr bir İf olA 
~ ı•rektir: 
Sllriye İfİ, lnriltere ile Viıi 

lı11eti arasıaclaki m&aa
l-t1eria ancak bir safha•i-
• Viıi 'ıllklmeti, suriyeden 
b fimali, Afrikaya ela 
imdir. Ve Fraa•ıı danan.' 
ma mllaim bir ln•mı 
Vifi lalklmetiaia elin 

allisler Sari1eye lıarıı 
keadileriae fiındidea 

ete ·ıeçecek olurlarsa 

•aJsımetial ••ılrırtmıı ---n ribi Fraaııılan ela 
Mklmet etrafında top

elalar. 

:, .. 11111 •• Amerika ı•ze· 
Almaalana Guittte 

ettikleri talayayı ıim· 
Ulllr-•a Alor adalar1aa 

ı,ıa de tatbik etme-

·•lllllaaliilldea eadiıe e
:.ı.m-. Porteklıe •İt olan 

Amerlka1a ıi· 
••.rollan lzeıiadeld 

!!,_... elaemmiyeti blylk-

11.111.talds lariltere Ye 
t .. rildyle ba a• 

._..,e kıtalan JOI-

erli iliç 
•aklleti doktor

talanaa yerli illç 
aı uaretmiıtiı. 

- ı 

RADYO • TELG~AF HABERLERi. 
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Raııııuıbı 
ıı aaı kralı ı 

Ki YENi TEDBiRLER Sınadı 40 bin tau.... 
Ankara, ( •.a) - Bugünden itibaren yeni hasala kadar 

ekme;e ylzdec30 arp• ve ylzde 20 çavd•r kahlma11 kararı 
memleketin en eıasla bir ihtiyacını karıılamaktadır. Avru· 
pacla baıhyaa umumi harp muharip ve bitaraf her memle· 
ketin istibHlita lzerinde mleasir olmuıtur. Yurt müdafaa
ıını temin emelile bir çok iaHn ktUleleriain istihAI 
Hhalarından çakilip istihlik sahalarana geçmiş olmalarana 
ticaret vekilimiz de mecli•te naıan dikkati çekmiıti. Belli 
batlı gıda maddeleri, bilbassa hububat stolduının idameai, 
iıtıhlikta mümkün mertebe tasarrufu icabettirmektedir. Bu 
Hbepledir ki blk &met llç bnçuk ay evTel üç şt birde tek 
tip ekmek ç kunlma11nı kararlaştırmııta ve bu ekmek için 
anan hem randımanını arbrmıı, hem de yilıde on beşe 
kadar çavdar katılmasını emretmiıtir. 

Yeni tip ekme;ia, gıda b•kımıadan, eski tip ekmekteki 
vaııflan tamamen muhafaza ettiği de yapılan tahlillerden 
aolatılmııtar. Yeni tip ekmek toprak mahsulleri ofisince 
taaıim ıatııı yapılaa her yerde tatbik edil~cektir. Bu 
auretle ıelıir ve kaAbalaramızın bir çoju yeni tip ekmek 
yiyeceklerdir. 

Saba ahnabilecek ekmek miktan biç bir ıaretle tahdit 
edilmiı delildir. Ekmekte gıda bakımıadan bir, deiitiklik 
yoktur. Yeni karar, yalnız piyasa tabirile elcmtğin çaını11nı 
biraz deiittirmiıtir. MılJI Müdafaarııa her ıeyin 6st&ode 
ıeldiiı zamanda ahımamıı çaşıuda ekmek yemek f ı11zla bir 
fedakirlık HyılmaH rerektir. 

Esasen yeni haaat vaziyeti d~iiıtirecektir. O zaman 
stoklar yenileamiı olacaiından, fevkalitle tedbirlere de 
ilzam kalmıyacaktır. ______________ ... __________ __ 

icra Vekiller 
Heyeti 

Ankara (a.a) - icra Ve 
kıller heyeti dia saat 16 da 
mutad toplanbıını Baıvekil 
Refik Sayd•mın riyaıeti al· 
tanda yapmıı ır. 

- -
Macar 
Başvekili 
Roma (a.a) - Macar baı

vekili vı:ı Haıic "ye aazm B. 
B. Bordosay ile MuHoiİDİ 
Ye KoJ-t Ciano a ra1rn-
cla koauımalara baıüa öile
den ıoara d11clevam edilmiı
tir. Macar baıvekili bu ak· 
ı•m Badabeıteye dönmek 
here ltalyadaa ayrılacaklar
dar. ----Erdünün 

Bulgar kralı 
dönüyor 

Berlia ( a.a ) - O. N. 8. 
bildu iyor: 

Memleketine dCSomekt~ 
olan Bulrar krala Boıi• V ı
yaaa ya mavaıalat etmittir 
Habaaıa d~ium ıünllın& kat 
lamak iıere Slovakyaya ıit· 
mıı olan kral Bo~ isin Hitler 
ve GCSriDfİ el ... ziyaret ettiii 
bildiıilmektedir. 

--o--
Yolcular sıki 
kontrole tabi 

Berlin (•.•) - D.N.B. Din 
Samdan öireadiiiae ıöre 
Şariye ile Erdin arasında 
her t&rlil eıya mübacleleıi 
keıilmiıtir. Ammaadan Saıi-
ye1e relen yolcular çok ııln 
lair koatrola tutulmaktadır. --o---

ıarkazl bombalandı Malta üzerinde 
Kahire (a.a) - Erdlntia 

merkezi olan ~mmaa ıellri 
Franaız tipiadeki tayyareler 
tarafandaa bombarclımaa eclil-
mııhr. 

Malta (a.a) - Dlla Malta 
lzeriade lla•a faaliyeti ol• 
muı•a da (baıar yoktur. Bir 
tayyaremiı 8118ae d6nme
mittir. 

Vilayet daimi encümeninden 
ldarei haıu•iye Yillyete ait olup her tiri& •ıhla1 tertibah 

havi Berr•m• kazmııacla "'in otel ve razino demirbat eıya
ıile birlikte ve •••evi 200 lira kira bedeli üzerindea bir 
yıl milddetle kiraya Yerilecektir. 

Kira ıartlarıaı aj' ·eamelr iıtiyealeria laer g&a mubasehei 
laaıuiye mlidlriyoti varid.t kalemine ve mezklr otel Ye 
ı•ıiaoaua ihale taribi olan 19 6·941 P~rıembe ı&nll Hat 
11 ele y&ıdc yedi buçuk depozito makbuzlarile birlikte 
villyet daimi encllmeniae mlracaatlaıı illa olaaur. 6· 9 11 

uara uapaoaktır 
--o,--

Vaıiartoa (a.a) - Mebu

ı•n medisi maliye eaclmeaif Dr • Behçet 
ordu bltçeaini taavip ederek 
meclise ıö.o dermiıtir. Btitçe e Spat 
10 milyar 9 milyon 655 bin V .,,_._.JM' 
187 dolara balii olmakta- -Baıtarafa 1 acl •~ 
d titanda .. •kardıkları ~ 

ar. y- -~ 
Geçen b6) ik laarpteaberi •ilren b&ylk ya•I'..., ~ 

ordu b6tçeai bu kadar 1ük- ediyor, ve oaa• 
ıelmemeai bu bütçe orduya olarak lımir, tek,., 
40 bin tayyare temini için bir bale ıiriyord.a ... 
tahıi1ata ibtiva etmektedir. ea cleierli lımirU, .-, 

---<>--- Behçet Uz, tarilai• 

S ıh T' devrinde ılrllmemif u aarruzu tekrar ona ibya ediJO'•"' 
Zurih (a.a) - Royter: iyi ıaa yerleriade 

haber alan Viıi mahfilleri, vilcada ıetirmit bal .. 
miittefikan Hitlerin yeni biı • 
sulh taarruıuacla bulunacağı Doktor Belaçet U• 
1•1ialar1aı tekraı lamaktaclır- bir çok bakımlar ... 
ı. r. Buaua sebebi, Amerikan etmit. oaa ..,..,.. 
m&dabelesiai bertaraf etmek doiarabileceji ~ 
ve Alman muvaffakıyetlerini kııa bir aamaada .., 
tak Iİve eylemektir. Almanya; kuvvettir .. Şimdi o~ 
loıilereye kartı barbe devam ıey daba iatiyor, 
etmek husasuada hiçbir mea· ea mibrem ilatiyaCI .. 
faıııti olmadıiıaı bildirecektir. cevap yermeılai bek 

--•- Ve ba meYsada 

lskenderiyeye 
Yapılan haıa hOoııın

da ıısanca zqiat 

deierli bir lzmirli 
ılphe etmiyoruJ •• 
yaıının ilerlemiı ltal~l.M 
ratmea, ıabala kar•~·· 
ta;ıaclaa kaUnp ıpor .. 
r•I olaa, klıfeı• 
eviaia terauacla uoktur 

Kabire (•.•J-Reıml 
lii : 

tela- ciierleriai cleais r 
vererek kittir fiılk 

lıkenderiyeye dlfmaa tay
yareleı i tarafıaclaa blcam 
edilmiı ve ıcbir Bıeriae 
Jlk1ek iafdik ve ya•ıa• 
bombalan ahlmııtır. 
. lnADca ıayiat çoktur. 
Bir çok evlu harap olmat· 
tar. 

Kahire (a.a)-Evvelki ıla 
bkenderiyeye ,apılaa h&-
cumda 100 den fazl ıivil 
baJk CSlmllıtilr. .__.., __ 
ALMANLAR 

lalar Alacak 
ıııır Vırıoık? 

Huıuıi takaılarla Almaa· 
lann Tlrkiyeclea 10 milyon 
liralık tütln alacaklar ve 
bana makabil S milyon lira· 
lak kiiıt, 3 milyon kimyevi 
maddeler wereceklercllr. 

"Aaaclola" _ .. -
General 
V~ygand 
Viti (a.a) - General Vey
ıand yaran baradaa ayrıl
ma11 mtllatemelclir. Taau 
valii amumiıiyle ı&rltmlf· 
tar. 

doktor, mabakkak ki 
yalaıı bmiria, meml 
:ıia ea klJIDelli bir 
saclar. 

Çok blylk bir 
kitleıiae •llip tsmiflllt 
hareketlerini hayal 
ellerile okf8m .. , .. 
bir mevza olmaf ola• 
aıami yardımda b--~,· 

çok yerinde olaçaktaıl. 
Baılala ve ,.,. ... 

yaçlar1aa ceYap ••,.. 
tlrpark paraılt k ....... 
ve ath ıpor kalıpa.ıL 
caklan ejlendlrid 
tertip Ye 1aa:ıiaa 
fakat ıaye itibartl• 
ıporel bareketlue 
çocuk ba~eıindeki 
oaaa ba vadide atmlf 
ea klçlk bamleleridit• 

Ôtecleaberi 
büylk bir ilıtiJ•Ç 
lıbıedilea ıtad,am 
iiıeriade mqpl • 
memleket ge•Pltl .. 
reDiı mikyuta lael 
koafora baw ltlr 
yaphncajl laalterleri.W 
bet aeticeaiae lıar 
tiur eder, clejerH .ıa 
reiıimiıe ba ıalıad~ 
,.,.. l>atull• ...... 
teket vallfeıl laiJirlSI • 

Tdlilı 


