
iKi YUZLU iNSANLAR 

mtHtefik 
bu fır· 

Amerikadaki 
Alman va ıtaıuan 

konsolösları 
--.. --

Roma (a.a) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

Amerikadaa Corriere dela 
Serra gaıete1iae verilen bir 
habere röre Amerikada ki 
Alman ve ltalyaa konıoloı· 
!arının hareketleri hakkında 
llç hllkümet araıında anlaı· 
ma vakabulmuıtur. Bu anlaı· 
maya g6re Kain vapuru 310 
Alman Ye 180 ltalyanı hami· 
len Liıboaa hareket edecek
tir. Vapur 17 ıllnde Liıbon· 
bulunacaktır. __ .. ,__ 

ve hakiki ai
derili 

ALMA YA
DAN GELEN 

---o--
Bitaraf bir zatın 

sözleri 
Loadra (a.a)-Ofi ajınaı 

bildiriyor : 
Almanyadaa Lizbona ge· 

len bitarmf bir m&ıahidia 
ifadeaiae ıöre Almanyada 
vaziyetin endiıe verici bir 
durumda buluaduiu bunan 
sebebi Iaıiliz bava kuvvet-

leriaia gittikçe artan ve arta
cak olaa bıva bBcamlannıa 
tevlid ettiii maddi ve ma-
nevi zararlardır. Hitleria 
Sovyetler birhiine karıı aç· 
tığı hHp Almanyada bay-

Lord Halif aks ret uyandırmııhr. Almanlar 

Y k d L d ba harbin bil bata olduğu 

8 lft a 0ft raua kaaaatladedirler. Almanya· , gldlgor da herkea barbın bu 1ene 
biteceğini ümit ediyordu bu 

Vaı'nıton (a.a)-Gızete-
cilere vukubulaa beyanatın· &mitler yavaı ortadan kalk-

ma11 ve harbıa daha iki se· 
da Amerikadaki lngiliz ae· 
firi Lord Halifakı Aiuatoı ne devam etmesi gibi vazi-
ıonlarına doj'ra b&kümeti yetler kaim olmaktadır. 
ile temaı etmek ve izahat ........................ .. 

vermek lzere Loadraya ri· ilzmir Yabancıl 
deceiini ve Bç haftalık bir ıı askerıı•k Şube:: 
ikametten ıoDra memuriye· 

tiae avdet edecejiai bildir- ıı s i n d e· n: ıı 
mittir. ----------- ı 85 ve 86 ncı maddelere ı 

Amerikaya tam maa11ile ı tibi bakaya ve yoklama ı 
haınlaamak ve tecavlze ı kaçığı olar•k Şubemizde ı 
geçmek &zere fıraat verme· ı muamele görm&ı ve ben&z ı 
mek için Almanya R"ı cep· ı aevkedilmemiı 316 • 336 ı 
besinde b&camlarıaı bir kat ı dahil doiumlu eratın 17- ı 
daha çabuklaıhrmata, yıldı· ı Temmuı-941 tarihine ka- ı 
nmlıtbrmaj'a mecbardar ve ı dır ıubeye milracaatları ı 
ba Berlia için bir hayat ve ı menfaatleri icabıdır. illa ı 
memat meıılelidir. ı olaaar. ı 

81RRI SANLI ........................ .. 

esi 
,,Iskenderun'' a 2elen 
harp gemisi 15 i buldu 

Ankara, (ı .a.) - Enterne olmak üzere 
lıkenderuna gelen Fransız harp gemileri 
beı sahil muhafaza gemisi, beı mayin ta· 
rama gemiai, bir tarak ve iki petrol remi· 
ıiaden, bir çapa gemiai, bir de aviıodan 
ibarettir. 

Antakya, (A.A.) - llkeaderua limanıaa 
iltica etmit olan Fraaıız harp filoau ku· 
maadanı bugün yanında erki111 harbiyHİ 
ve Fransız konsolosu olduğu halde valiyi 
ziyaret etmiştir. 

ASKER AiLELERiNE 
Yardım ıauıhası kat'Haııuor 
lıtanbul - Dahiliye Vekili B. Faik Ôıt· 

rak ıehrimize gelmiıtir. Bir kaç ı&n kala· 
rak tetkikatta bulunacaktır. 

B. Faik Ö.ztrak beyanatında, aıker aile· 
lerine yardım liyibaaının tatil denealnden 
sonra Büyilk Millet Mecliaine verileceiial, 
abıap evlerin iıtimliki için heıı&z verilmlt 
bir kuar mevcud olmadıitnı, mahalle muh· 
tarhklarının iadesi mevzuubahiı olmadıiını 
ıöylemiı, nahiye müdürleri hakkındaki li· 
yibaaın da tatilden sonra Millet Mtcliıiade 
görüıUleceğini ilive etmiıtir. 

YENi TEFRIKAMIZDA 
Kuı iaaan bahsı okuyanları derin bir bay• 

ret ve dehşet içinde bırakacaktır. 

Bu Tefrikadan Baıı parçalar: 

Tankların Boğuşması 
Ve Paraşütçüler 1 

ilk 1afbalarda çarpııan vataaperver bir 
Fransız nefer ve muharririn dehtet ve 
ibretle okuyacaiınııa ı&pbe olm1yaa ba 
eare dair bir fikir vermek ilzere a .. tıJ• 
bazı parçalar alıyor ve değerli ok11y11cala
rımııa takdim ediyoruz: 

"Kayamızı arayıp dururken ı~bilme bir 
• ıey iliıti: 

Bir ailrü kartal. elimizle lldilrmek mec· 
buriyetinde kaldıj'ımız arkadaıımızı" bala•· 
duğu sazlı dereye dairu iaiyorda. Oteıiai 
aöylemeğe ne hacet? Bu genç &li, aç bir 
kartal ıllrüıüaiia kaçıracatı bir ziyafet 
değildi ki .•. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
"Tanklar, ıiyala bir duvar halinde ilerli

yorlardı. Çukurlara yuvarlan•nlarıa için· 
deki inaanlarıa feryadına biç bir ldmıe 
tebamm&I edemez. 

Dllt&ailn bir kerre: Bu çelik yaylar1a •• 
kırılıp içindekilerin çıkarılmaaı m&mkllad&r, 
ne de birer kuyuyu andıran derin çakar· 
ludan alınıp bo1altılmı11 .. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. Ea miluid bir vaziyette ıeri çekilme 
emri verildi. Hayret ! Zabitlei araıında 
mllthiı bir m&aıkaıa var .•• Birden tok bir 
tabanca ıeai patladı ... ,, 



Çimento sana- Akhisarda ku- lğdırda hasat 
yiine müteal- aklık tehlike-

lik işler · sı kalmadı 
--.... o--

Günde ancak ı kiz sa t 
veya daha z çalıştırılması 
icabeden işler hakkında bu· 
gün meriyette bulunan oi· 
.zam11am nin çimento aana
yiine ait faslında bazı tadi· 
lif yapılmasına lüzum görül
müştür. Buna dair iktisat ve 
Sıhhat •e İçtimai Muavenet 
Veklllilderince h zırlattırılao 
nizamname bugüo meriyete 
S[İrecektir. 

Nizamnamedeki değişik
likle çimento sanayii çerçe· 

vesiae giren işlerin yeni bir 
tayin ve tahdidi yapılmıştır. 

iptidai maddeleri kuru o
larak ezme, eleme ve karıı
tırma işleri ile fırın işleri 

(otomatik olmayan fırın işle
ri ile otomatik ol n fırınla

rın piıirme işleri) ve hazır
lanmış çimentoyu ezme, ele· 
me, torba ve fıçılara koym 
işleri, bunların h pai çim n· 
to sanayii işleri çerçeve.sine 
ithal edilmiş olup, nizamna
menin bu huıuıtaki hüküm-
1 riae tabidirler. 

Ayni nizamnamenin 2 inci 
maddesine eki nen yeni bir 

fıkraya göre, m den ocakla .. 
ıı itleri, kanalfzaıyon ve tu· 

nel inıaatı gibi yer altında 
görülen fıler de yealh işle· 

rinden mıdut olacaklardır. 

--o---
Bir şeker 
muhtekiri 

[stanbul - Çemberlit şta 
ıeker satarken ihtikar y -
pan Nişan adında bir bak
kal adliyeye verilmiştir. 

----o---
Sirkecide bir 

yangın 
Istanbul-Dün saat 10.40 

da Sirkecide bir lastik ima
lithınesinde bir ya gın çık· 

mıştı. Yangın binanın it 
kah yandıktan so!.lra sön
dürülmüştür. 

ıı ıuı ı ııı ı ııı uııııııııı ıııı ı ı ııııı ııııuıııuıırıı ı 

İzmire yakın 
kir al k if tlık 

lzmirin pek yakınında 150 
dönüm ar ziJi, b hçeli, do· 

1 plı kuyulu bir çıftlik, süt
lü inekleriyle, çaft öküzil 

beygirleriyle, hayvan dam· 
ları, kulesi, çift iletleriyle 
kiralıktır. Y tıcıya d veri
lir. Şartlarını bilmek istiyen

ler her gün sabahları Halkın 
Seıi idarehıneıioe mllracaıt 
edebilirler. 4-7 

--o----
Akhisar (a.a)-Aylardan· 

beri devam eden ve bilhas· 
ı tütün mahsulünü tehdit 

edeıı kuraklık, dün yağan 
bol yağmur ile bertaraf 

olunmuştur. Zürra ıevi•ç 
içindedir. _ .. __ 
Pencereden 

Düşüp öldü 
Ist nbul - Lalelide bir 
parbmanın üst katının pen · 

c reıiae çıkan Mthmet 

dında bir genç pencereden 
diişerek ölmüştür. Yapılın 

tahhikat netice,inde Meh· 

m din bir hafta evvel akıl 

hastanesinden çıkbğı tesbit 
edilmiştir. 

-----o--
f ırıncııar arasında 

sopa sohbeti 
Pazaryerinde Mustafa oğ· 

lu fırıncı Hakkının kendisi

ne küf iir eden Osman oğlu 
fırıncı Sıtkıyı ıopu ile yara· 

ladığı poliı raporlarında 
okunmuştur. _ .. __ 
Tatil kursları 

lıtanbul - Şehrimiz.de 

açılacak olan tatil kursları 

bu ayın on dördünde faali· 

yete geçecektir. Huıusi Türk 

okull rıoda da tatil kursları 

çılacaktır. Bunlara ait ha· 
zırlıkl r bitirilmek üzeredir. 

Cilt ve Zührevi Hastalıkları 
Müteha sıısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
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Rontken • Ye Elektrik tedaYlıl 
J•pıhr. ikinci B yler Sokak 
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Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva· 

Jet eşyası, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT Ye 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ek•trıdır. 

---o-
Iğdır, (a.a) - Burada buğ· 

dıy hasadına bıılanmııtır. 
Bu yıl mıatakamızda bui· 
day ve arpa mahsulü pek 
bol olduğu gibi miktar iti
bariyle de geçen senekinden 
fazladır. 

Diğer taraftan çiftçilerimi
zin fazla ihtimamı sayesinde 
bu yıl pamuk rekolteıinin 

bir yıl evvelkine nazaran çok 
üıttın olacağı muhakkaktır. 

Pamuklarda hastalık ol· 
mamakl• beraber ihtiyatı bir 
tedbir olarak satıı koopera· 

tifi birliği 10.000 kilo kn
kürt ile icap eden diğer 

mücadele vasıtaları temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Son günlerde dilıen yağ· 
morlardan ve geniıliyen ıu· 
lama itlerinden pamuk tar• 

laları fevkalade faydalanmıı
tır. 

FAYDALI BiLGiLER 

Patates na,ıı arttırılır 
1-Patetes kabuklarından 

da yetişebilir. Fakat çok za· 
yıf kalır, mahsulü ehemmi· 
yet.izdir. En iyisi bir pate· 
tesi tam dikmektir. Tohum
luloy pateteıler eıamen en 
küçük olanlardır. Böylesi bu

lunma11a büyük bir pateteıi 
2 • 4 parçaya aymp dikme· 
lidir. Ekiliş zamanı yerine 
göre nisandan mayıs ortası· 
na kadardır. Havalar ııcak 
giderse erken, ıoğuk devam 
ederse geç ekmelidir. Killi 
kunıluu ve gübreli toprakla· 
rı -sever. Gübrelenmesi li· 
zımdır. Çapalanarak boğaz 

doldurulmazsa mahsul vere· 
mez. Pat tes yumruları boğ
azı doldurulan toprak yıiını 
içinde husule gelir Gölgede 

yetiımez. Sulanmamalıdır. 

2- Dutlarımız hııtalıa· 
mıştır. Vilayet ziraat müdür
lüğüne telefon ediniz. Size 
derhal bir memur gönderir-

ler. Beyaz pullar slridir. Bil· 
tün dut ağaçlarına geçer. 

Belki komşularınızda bu haı· 
talık vardır. Ağaç1ırıa bil· 
yümeıi için yazın haftada 1 
2 defa gübre ıerbeti deni
len gübreli ıu ile ıulamak 

kifidir. Bunun hakkında ge· 
lecek yazımda mal6mat bu· 

lıcaksıaız. 

3-Aştlı bllyilk meyvah 
kızılcık, yabani kızılcık ya• 
hut çakal eriği üzerine aıı· 
lınır. 

4-Levaata çiçeti. diple· 
rinclıen ayrılan köklll çelilr-
lerle çoğaltılır. Şubattan ai· 
sana kadar çelikleme yapı· 
larak dikilir. Ayrıca dal çe· 
liii ile de arttıralabilir. Çe
lik :ıamıaı ıonbabardır. 

Deniz harbinin 
Modern silibl 

Torpido (torpil) ıillbı icad ecl 
evveli torpidobot ıonra torpido 
donanma camiasına dahil oldu ... 
da: harp ıemilerinde mlrettebatl 
gotlrmeğe mabıuı klçlllr çataaaıa:; 
taraflarına (karkaı) denilen &stlf 
çeveierden torpido (torpil) atlDlk 
de bulundu. , 

Torpidobot ve muhariplerin bl 
biiyeıinde iece karanlığıadaa i~t 
mek esaıı kabul edildi. Ha~dı ~ 
törpido bir fırsat ıilihı olduıa• 
man gemilerine görilamedea •• 
liıımdı. 

Fakat ıtim makinesinin kuVT•1 t 
ını teşkil eden kazanın mabruk• 
kömür veya mazot yakmak 1111" 
bir taraftan duman intiıarıaa dl ~ 
tan ıliratin ini tezyidi ici• ...... 
zımın beklenmeıine ıebebiyet ' 

1 
ve bu mahzuraan baıka kaııa ~ 
tesiıatının gerek ııklet •• ~· 4,. 
itibarile fazla yer iııal etmd1dt~ 
mlikendileri torpidobotlaıı bad 
de kOçültemediler. 

111
,a 

Hiç ı&phe yok ki torpido ıil:.,. 
yaa tekne ne kadar küçik ve ~ 
hücumunda muvaffak elma•• -~k 

f .k. ••"" niıbette çoialacaktı. Bu ı ır .. ,,, . . 111oır ıek devirli " kDçlik hac1111ı 
nesinin mevkii tatbike vazı ile••-" 
etti Ye bu ~yede bilcambota 
vaııtaları araııaa girdi. f 

ffllcumbotuaa barkte lik de:,., 
kiyetle kullanan italyaa babri1 /, 
harbinde bir İtalyan bllcu111bo1" ,,,,• 

denizinde A•uıtaryaaıa Sıatff~klft 
notuna batırmıı ve ba ma•• dilı~' 
dinpa bahriyelilerinin na1&1'1..,ı~· 
sınıf tekneler tııeriae celbet bt111ı 

- d b b• umumı harpten ıon ra er . ,t 
tip klçük tekaelere ebı1111111f 
ğörülmilıtür. d , ~&-

Bugüokli hicumbotları bir c 1 

dar torpido taşıyan de111lr •'
1 3~~ 

mamul 20·40 ton araııada '~t,.r:~ 
45 mile kadar ıiiraii baiı, 111 i t• 
tör makinelerile mücehhez ıe 
~r. . ~ 

1110 
Bunlara ayrıca birkaç 1118

1111 
küçük el bombaları da veri 11r1~'" 

k (t9.. '•1. ların mürettebatı pe aı dO 
olup teknenin k0çikl8i88de~•t1d 1 

a. ett•., •• mal ahvalde botta mut oı•~ 
mevzuu bahis değildir. Bu ,..,-
hücambotu birliğine bir a•• ~ 
olunur. torv':) 

H&cumbotuadan torpido (1_, 
suıl bir atma cihaıil• d••tı•Yi~ 
Y abud bir kovanuaa barut8,,ı; 
Botun üzerindeki bücalll 'tor~'e• l 
duiu halde denize d&ı•• ıa•'.i 
derinlikte kendi kuvyei ~:,. ti 1 
ıan hattını takiben 19yre ti _f_.. I 
rının diişmana taarruz f•r:,c1P .. j 

duğu gibi bazı abYald• '·ıilı,t· 
cumlar1nı lnki .. J ettlı•~ ;,-t'.., 
dOımanın top ateıl altı• • k,,~ 
rak torpido (torpil) ıtır 110 I.! 
Yarmak ml\htmdir. ~ t~ 

Htlcama maraz kal•• ~-~ · 
da toplarını kullanarak h:..cl•' 
n6 baraj ateıiyle kıııc• I 
yarmak çolr. m&ıklldlf· Sf" _.,,. 



kralı Taşofu 
eie 2eliyorum! •• 

ı>.,. --=-
~ ,~•rıaı, kararını o kadar ani ve cid-
~lfti ki, Hemen o meıhur Balıar 
~I O'ııof) ua bulunduğa datlarıa ad

.. •Lyor, batti barındıj1 ini dahi 
tlaJer olayorda.. Y alaız o civarda 

o bakim olduiaadaa, (TaıofJ aa 
'-" •iaralara dalaa ıaaUerce yol-
tt " ••aa aclamlanna teıadlif edile· ile.':' b,.lana ıir•elerlndea: , n.., luaa otla! Nered6a ıeHp, 

'L_ ek ldiyon1111? ... 
\\ a.~iaraa korkaaç Hıleria du1alaca-
~· ldet tlzeriae: · 

1 ilaı bar. (Taıof) a ıarmeğ• ıe
~ ·• Yılaad: 
~ca Jerden -ı•liyor, falanca yere 

•""b•t ltlr ceYap Yerilmiyecek olu
~~•ı.nn, her kayanın dibiadea 

11 .. ._ boıandıj'laıa r6rllleceji kea· 
-..bla7or' fakat razı dilnyaJarı 

't , •~~il llemiı, biti• baalara omuz 
~ "•lr bile •erml1orclaf ... 

~_tide 
~' ~~·· bitti• claiları, ormanları 

~Jacatım! •• O mefhar (Taıof) a 
,_~oıaala kozumu paylaımaclaa 

.-:•IDJ ..• 
l.tt!'lkatın arbk Memiıtn hakiki 
~ ta rilrlıtı,orda .. 

~ ~•ıdaa ba:daa aldıit tariflerle 
lr.)"8Lı~ tlmaU garbiliae dBıea, yal· 
S~• alti:ıt etmiı, ailaayet (Ta-

t...~ r:... •damın blklm ılrdiiii ba· 
~ itti •• 
~?-. 0~1»li Tatef, ıarıta bir hlklm 
~ t.~L~ talaakkllm& daha çok fakir 
t.ı.._:-~ ile .çuıtı yırtık ıı;ır ço· 
.~ ...., edıyorda •• 
~ le1Daa ' ıamaa biikümete de 

~ ~~ arkaa111daa yapılan blylk ta
~tlt. • aall yakayı ele vermemiıti. 
~d l••ıek b&kümet eli bu ıakl7I 

a...;"1ı1or, o ela baaclaa İltifade 
.. ~ oh::lrJa clailarıada iıtedijiaden 
~ 1.-.ı~Jorda •• 

.......... , l•Pllı Deli Memiı, Reje ka· 
~ 1 •orka getirmedea onun adam

tlıcllerlai tııkil ettip yalçın 
il rell1or, •• llakikatea bazı Bal-

-Şehir Haberleri ... --

Sun'i buhran çıkarıyorlar 
Beyaz kapot bezleri başka 

renge boyanmıyacak 
PiyHada kapot bezi bub. Halbuki fabrikalar piyasaya 

raaıaın aa&ae geçmek iiıe- ihtiyaç niıbetiade renkli 
re alikadar makamlar bazı kapot bezi de arzetmekte-
tedbirleria alınmasını lüzum- dirler. 
la ıörm&ılerdir. Beyaz ren· Bu gayri tabii vaziyetin 
kte olarak dokunan ve pi- önüne ıeçmek için badema 
yaaaya çıkarılan kapot bez- beyaz olarak dokunacak ka-
leriaia kısa bir zamanda pot bezlerinin kenarlarına 
ortadan kalkmıaı nazarı bir tirit halinde iş.,etler ko. 
dikkati celbetmiı, nihayet nacak ve bunların biç bir 

k ıuretle boyanmış olmrak ıa-
bu beyaz renkteki apot talmasına iıia verilmiyecek-
bezleriaia muhtelif renklere tir. Alınacak bu tedbir sa· 
boyandıtı ve bu ıuretle faz· yaıiade beyaz kapot bezle-
la fiate 1ataldıiı teabit edil- rini boyamak ıuretiyJe hal-
miıtir. ka bunların baıka biı ku-

Ba vaziyet te 1ebepıiz maı ıeklinde fazla fiatle 
olarak bir kıpot bezi buh- ıatılmaııaın da öailae geçi-
raaı huıule getirmektedir. lecektir. 

--------------1-------------
E fes müzesi Ham ve bozuk 
Muıakkatın kapandı Karpuzlar toplınıuor 

Efeı harabeleri ile müze
ılnia Maarif vekiletince iz. 
mir mlbeler müdürlüiünün 
nezareti altına verildiğini ve 
bunlara tealim almak üzere 
mllzeler mildOrüaila Selçuka 
gittijini yaımııtak. 

Haber aldığımııe göre 
mllıe mlldllril Sallhettin 
Kantar Selçakta bu itleri 
bitlrmiı, Efes müzesini ve 
harabelerini teslim% almıı ve 
Efeı mlh:eai mlldürü idare· 
ılyle mlkellef olduğ11 bafri
riyat araıiıini ıallhiyet ve 
meıuaiyeti olmadan ıilrdü· 
rllp ektirdiii ve Agoryı ara 
kovanlariyle doldurduğu ci
hetle Vekilet emrine abadı
tıadan yerine tayla edilecek 
yeai memur •aıifeye baıla
yıacaye kadar Efeı müzesini 
•e depoıuaa m6h&rleyip iz. 
mire döamüıtür. -------

Belediye daimi 
encümeninde 

Belediye daimi enc&meai 
din doktor Behçet Uıua re
iıliğlndıe toplaamıı ve yeni
den kararlaıtırılaa bazı ia· 
pat itlerini müteahhide i

Dün belediye b•ş hekimi 
ile zabıta baı imiri karpuz 
11tan dükkla ve ıergi yer
lerini teftiı eder'k yeailme
ıi muıir olan ham ve bozuk 
karpuıardan üçbiniai imha 
etmiılerdir. 

Halkın ııhhıtiai ve kete
sini vikaye maksadile bozuk 
ve hım karpuz 1atıılarının 
tamemen önflae ıeçmek içia 
bu teftiıler sik ıık yapala· 
cak. giSrlllecek bozuk kar
puzlar imha edilecektir. 

--o,--
Fuar pavgonıarı şim

diden hazırıanıuor 
Belediye reisliği fuar mev· 

ıimlain yaklaımaıı müuaae
betiyle fuarda pavyoalar1 
bulunan viliyetlerin ve hu
ıuıi ticari mfle11esdteria pav· 
yoalarıaı llir in önce hazır
lamaları ve geç kalmamaları 
için kendilerine mektuplar 
y•zmııtır. 

Bir kııım reımi ve haıuıi 
pavyon Hbipleri hazırlıklara 
baılamıılardır. Fuarın taDıi
miade çahımak llzere şehri
mize yeni mimar ve dekora
törler gelmiıtir. hale etmiıtir. 

\, ~' •dikleri (ibi uiclaa ıoldaa: 
~~'h .. , iaaaa oilaf .. Nereden reli· 
~ ricll1oraaat.. ı Herrün ilk aeanılarda Birinci (15) kuruı ı 
'' l.''kaeliyorda.. ı Buıün matiaelerinden itibaren iki nefiı filim ı 

·Soaa •ar-

~•,ıtı alra atmakla, at oynat· t : -._, ı.,. kurıa• •••urmakla ı•çmiı ı ELHAMRA Sinemasında ı 
~ ••1•hldaran ıirvclikleriaden ı l·Bo kadın lbenı·mdı•r : ~ ~•ılere 7lrektea cevaplar ve- ı ı 

s:
~ -.... L ••itin rlr ıetiaden dailar ı M 1 d ı 

.-. ... " ı 2-Brodvay e o isi ı 
~ telcrar keyalardaa bir ıeı ı Seaaılar : Bu Kadıa 2,30· 6 930 : 

~1•11.ncı habayltit•, kim ol- ı Brod9 ay M. 4·7.30 ı 
t '--~ Memiı, lıiç tereddild rıiı· ı Camartul ve Pazar gtinleri 11 de baılar ı 
e~ bir alra unruyor: ı Yaz fiaUerl : Biriaci 25. Balkoa 30. Koltuk 40. ilk Han· ı 
.._,.,, Deli Memiıl... ıluda Biıiaci 15. Balkon 20. Koltuk 25 karuttar. ı 

Camartul Talebe ı .. aılan 10 klll'Uftar. ı 

Adli Sicil 
Teşkilatına ait hazırlık 

--o,--
Adliye vekiletinin adli sicil 

teşkilitıaı kurtarmak makıa· 
diyle bir mnddettenberi baı
ladığı faaliyet ıon Hfhaya 
intikal etmek üzeredir. 

Vekilet timdi bu itin lrad
roıunu haıarlamakta ve ba 
teşkilihn nerelerde ve ne 
ıekilde faaliyete geçebilece• 
ğinl tayin etmektedir. Ba 
teıkilita ait tahıiıat ayrıl
dıktan ıonra derhal faaliyete 
ıeçecektir. 

Adli ıicil memurlara her 
mıntakanın göıtereceği lüzu
ma göre ayrılacaktır. ilk iı 

olarak btltlln viliyetlerde, 
c&mhuriyet müddeiumamile-
rinin nezareti altındaki ki
tiplerden biri tarafından ba 
vazifenin görülmesine çalııı· 
lacaktar. 

Bu kitipler keadi viliyet· 
leri dahilinde vakubulan adli 
vakayii ve bunların failleri 
hakkında fişler doldur•cak, 
bunların birer ıuretiai de 
Vekilete takdim edecekler
dir. 

Bu fiıleria doldurulmaııaa 
bıılandıktaa ıonradır ki, te
kcrrtlr fiiline ait ceza ka· 
nuaundaki maddeleri daha 

eıash ıekilde tatbik etmek 
mümkiln olacaktır • __ .. _ 
imar faaliyeti -·-----

Belediye yukarı mahalle· 
lerle muhtelif ıokaklarıa kal
dırım ve kanalizaıyoa inıaa· 
tına faaliyetle devam etmek
tedir. 

Ayrıca Karantinada 178 
inci ıokakta inıa edilmekte 
olan beton yol ve kanaliıaı-
yon iaıaatı ikmal edilmiıtlr. 
Yol iki tarafına çiçek dikil-
mek ıuretiyle n&muae yol 
haline getirilecektir . 

Bundaa ıonra yukarı ma
hallelerde inıa edilecek olan 
yollar da bu ıekilde yapıla· 
caktır. 

Eşrefpaıada 558 inci ve 
746 ıncı ıokakların kaldırım 
ve kaaalizaıyon inşaatı da 
yakında bitecektir. 

Kıdifekalesi gızinoıunda
ki tevıi işi hararetle devam 
etmektedir. Jaıaat bitince 
daha mflkemmel bir tekil 
alacak tar. 

Belediye ~eiıi Doktor Beh
çet Uz dün tehir içinde ted
kikatta bulanmuı ve muhte
lif Belediye iaıaabnı teftiı 
etmiıtlr. 



Toprak!arımıza inen 
diğer yabancı 

tayy!f reler ---Ankara, (R. G.) - lıkenderun limaaına 
gelen Suriye Fransız deniz kuvvetlerinin 
komutanı bir Viı amh·aldir .. Gemiler ıilih· 
tan tecrid edilmiı ve mürettebatı enterne 
eclilmlıtir. Ayrıca motörleri arızaya uğra
dığından dolayı topraklHımıza iaea üç 
Fraaıız tayyareıiyle bir Sovyet tayyareainin 
de mürettebatı enterne edilmiştir. 

Franııı tayyareleriaden birisi geçen ayın 
onunda Finikeye inmişti. Bir erbaı kuman
daıında lbulunaa bu tayyare Dövatin 520 
tipinde bir avcı tayyareıidir. Ve azami sö
rati 530 kilometredir. 

Diğer tayyare 29 haziranda Fethiye ci· 
v1rında yere inmiştir. Mürettebatı üç kişi
den ibaret olan bu tayyare iki motörl& 
Martin tipinde bir bombardıman tayyare· 
ıidir. S&ratl 410 kilometre kadardır. 

Oç&acl Franıız tayy•reıi ise temmazan 
alhııada Antalya tayyare meydanına inmiı
tir. Ba tayyare de iki motlrl& bir bom
bardıman tayyareaidir ve mllrettebatı altı 
klıidir. 

Baadaa baıka bir motör lrızaıındaa do· 
layı Zoaıaldak civarında Çaycuma iıtaı· 
roaa yakınına iki motörll bir Raı tayya
r•I inmiıtlr. Mlrettebab iç kltidir. ----·-
Ooratn ıaıur ıe ıostahdaııa

rın tıkaOtlOil 
Ankara, - Ocretli memurlarla mllıhh· 

demleri• teka&t maaıı alabilmelerlal temin 
için karulaa Yillyetler ara11 komiıyoa ça
hımalarlaı bitirmek &zeredir. Tekant maaıı 
uklom temin edecek olaa kanun liyihHI• 
ma aaa hatlan teıbit olanmuıtur. 

Llyihıaıa aaam&zdeki içtimaııada bliyiUr 
Millet Meclisine verilmesi muhtemeldir. 

----
Emniyet Umum 

Müdürlüiü 
---c--

Aakara - 8. Ali Riza Çevik'ia Dahilye 
vekaleti mlateımrJığına tayini ile inbilil 
eden emalyet umum mlidürl&ğBne, Afyoa 
vallıi B. ~ıman Sabri Adal'ia tayia edil
miı oldatu haber alıamııtır. 

Emniyet amam mld&rl&ğti kadroıunda 
ela Nil değiıiklikler yapılmııtır. Ba arada 
içine& umumi müfettlılik 80 lira maaılı 
emniyet mllıaviri Y akup Karagll kadro ve 
tabaiıatlyle birlikte dördllncl umumi mil· 
fettiılik emniyet m&ıavirliğiae, Bçlacll 
a n ami mllfettiılik 60 lira maaılı emniyet 
mlıavlr muavini Zekeriya Erkar Trakya 
amami mlfeltitliii 60 lira maaılı emniyet 
mltavlrlitlne, Mudanya kazaıı kiymakamı 
Ramiz Batar birinci umumi miifettiılik 60 
lira maaıh emniyet mllıavir muavinliğine 
aaklea taayia olaamuılardır. 

o 

Bir sahtı memur eıza airdO 
lıtan&ul - Kediıine memur •iıü veren 

Mehmet adıada bir ıeaç adliyede 2 ay 15 
ti• bapıe mabk6m olmaı ve tevkif edil· 
mlıtir. 

RADYO-TELGRAF HABERL 
RUZVELT 

KONGREDEN 
Yeni tahsisatlar aldı 

lngiliz tayyare- logiliı 
Altı dOıman ~"" 

--o--
Vqiaıton (a.a)-Reiıicam• 

bur bay Ruzvelt gazeteciler 
toplanbıında beyanatta bu
lunarak Kongreden Donan· 
ma ve Deniz kuvvetleri için 

3.323 000.0CO dolar ve ordu 
için de 4.470.000.000 dolar 
tıhıisat iıtediiiai bildirmiı· 
tir. Bu tahıisatın yekunu 
8.093.93 000.000 dolara ba· 
lii olmaktadlr. -----
Türkiye Futbol 

birincilikleri 
Ankara (•.a) - 1941 11lı 

Tlrkiye fatbol birlacilik ml-
nkabalarıaa davet edilen 
bittin takimler davate ica
bet etmiılerdir. Maçların ka
r'aıı çekilmiıtir. Yarın lzmir 
Trabzon maçı vardır. ----

Bingaziye 
Yapılan haıa hOcuııarı 

Londra (R. 8.15)-Blnıa· 
· ılye timdiye kadar 300 ha· 

va hllcumu yapıldığı kay
dedilmiıtir. Fakat bunların 

ea ıidcletliıi Çarıamba ge· 
ceai olduğu bildirilmektedir. 

METE 
Altın parkta 
D&n akıam Attıaparkta 

Ankara tiyatrosu ıaa'atklr· 
lan Meteyi temıil ettiler. 
Parka temıili ıarmek içla 
iki bia kiıiye yakıa aile He 
dolu idi. Muharrir Yaıar 

Nıbiain bu muazzam eseri 
aefiı bir ıurette temıil edil· 
di. San' atklrları halk coı· 
kua bir tekilde alkııladı. 

B&ylik ıaa'atkir Bay Hayri 
Akıoy Bay Mehmet Ozan, 
Hulôai Araayını, Adaaa 
Sert, Bayan Nadide ve Sa· 
ad Sevim çok mavaffaklyet 
11azaadılar. 

Bilha11a hey' etin m111••· 
aiyeai b&lblll Bayın Sabahat 
Tatb111l dinliye• halk kit· 
leai hararetle alkıılach. 
San'atklrları tebrik ederken 

ba akıamkl (Herkes kendi ye· 
riade) namındaki 3 perdelik 
vodvili ı&rmelerialzi tavıiye 
ederlL 

nu batır"" 
)erinin 

hücumları --o ---o__...... oJ 
Loadra (a.a) - lngiUz tay- Londra, (a.ı.) .--

yareleri Rehrda aıkeri be- 11 bildiriyor. Iagi~, 
deftere taı.rruz etmlılerdir. dıman tayyareler• 
Fabrikalarda ve müoakallt luk altı dilım•• 
yollarında mtikim haaarat hllcum ederek ıld 
husule getirmişlerdir. ıurette bombala111ıt 

--•-- vapurlann batbi'.? 

R h 
• !cak aızariyle ba• 

us cep esın- ---:-•---: 
de değişiklik . Mecburi 

Loadra, (R. 8.15) - Ru· ı yizün&İe! 
ların bildirdiklerine g8re, ~~ 
garbi Rus cephe1i iç inama Toprakları~~ 
ayrılacak tar. 1 

Marelal Voroıilof ılmal ltalgal Ti 
k11mınıa kamudaaı olmaı· Ankara (a.a) ..... 
tar. Moıkova kıımıaıa. ka· ta,,areaincl• y 

maaclaalığına ~· Çemoroaıkl ylılllclea bir 
tayin edilmiıtır. reıi topraldard~I 

liman tabıııını göre mecbıırl~ 
Ruslardan aldıkları ıuııarıatadl 

ısırıır 4ooblnl tanklar nııt mebus .... 
• t Sofya ( a.a) 7615 1 ·taıuaraıır mecliıi mıdclei ~ 

lebiyle 9 kolDI dtiP 
6000 1 llÇIİI tepii muualJ~. 

t karar veril.IDlftil 
Berlia (a.a) - Geçendeki len kombiıt •• 

tebliğde bidirildifi veçbile let aleyhi•• t•-
taribla en bilyik malzeme komOailt faaliJe 
ve çevirme mubarebeai ol· malaake1DeJ• •el 
muttar. Bir çok kolorda ve d 

tuka kumandanları da dahu Eve ta .. 
oldajn halele 323892 eıir a· lki~eımeHk ti'" 
'lınmııtır. 3332 zırhh taak deılatle osıa .. 
1809 top ve m&blm miktar· mıt Ali e•velc•t 
da ıair ıilihlar iğtinam ol ua· oturduta Ab111

' 
maı veya tahrip edilmiıtir. ıeaia evi•• t~•tır• 
Bu suretle ıark cephuiade den yıkala•lll 1 

ıimdiye kadar ahaaa eıirle· •• 
riD ıayııı 400 biai ı•çmiıtir, Asansot 
iğtinam veya tahrib edilen aı·ıe ... ıli. 
'-•ılıca malzeme adedi iıe • 
7615 tankla 4423 topa balli lımiria biti•• 
olmaktadır. Sovyetlerin t•y· ea 70kıek, e• 
yare zayıatı iıe 6233 tar· ea lltif bir 

110 

yaredir. İngiliz deniz aıkli· in içinde g61_. 
yaba• karıı J•pılan mlca• 8· MithabD 
delede ceman 27690 toa yıal harat .-ı 
h•cmlade 4 dlımaa ticaret aile •11••C• ~ 

aa koımabdd 
ıemiıl batırılmııtır. Bıma• DeterU ....... __.,,,." 
nıa Maaı ıahili lzeriade Karatafı Sal~ 
yapbfı bir akıada avcılar -•~ 
21, dafi toplar 4 doaaama hltla ı. ..... -

aeılla 1Da••• 
da 3 tayyare dtiıBrmlıt&r. •el 
2 tayyaremlz kayıptır. 71lkıek aet •••" 

--·o layı tebrik • 

lzlandanın Asri Si 
I• •galı• Aakar• · tifl 

'.I' ları ba alı~ 
Lizboa (a.a)- blaadaaıa 1U1 ı 

amerikalılar tarafıadaa lııa· 
il Portekizde blylk bir all· aamıadakl ' 
ka ayaadırmııtır. temıil ed~ 

llilli • 
pıyango biletlerinizi (Saadıt) 


