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' cllayaclaki milletler, birbirine •aldırmaktan zevk duyan elleri. kamala belieri ıi
'-ıa kavgacı, belalı ve aarhoı insanlar gibi yekdiğerini bamçerlem~k için fırsat ara

.__Jorlar. Auupıclı, Afrikada, Aıyada vukubulan ka•h çarpıımalar yetmiyormuı 
A~I ele Amerikanın cenubuaclaki devletler ç~rpılımak heve3İne dDıtüler! 
'~anlara böyle birbirinin kanını içmek aevdai1..,ndan kurtauıa. A._m_in_: ___ _ _ 

~ ,Açnc Mütareke şaı·t. lngiltcere Türki 
~aziçi bir ları bildirildi yenin bitaraf. 
& lçıkhr, bo· Londra ve ViSidan nihai hiına büyük 
••ıa batar ! tarar baklanluor Bir ehemıiuet varıuor ----n-o--

••) •i••11, Tlirk-Bulgar 
.ata .. Almanların ida· 

... gece gind&z 
ta aakert kıtclar hare· 
.:1•ıe meydanları ve 

,..~--. il laaıırlıklar yapı· 
'ctı' '' faıiıtlere men• 

... _._. "•tler Boğaziçini 

~ •ii cllt&nüyorlarmııl a_.;• • jaaııaa göre ele 
~ " fırlraıı seferber 

9'J '• T&rk hududunda· 
~ ~- ılvari kuvvetleri· 
.,. rtldıfl zannı mevcut 

' ~ht ~ta Tlrkiye cam· 
.;__~ 11lk6ınetiai• uyuma· 
.. ,.. :• Sofyaaın da bu 

• l•rip muammayı 
~cılc lzahıt yetf ıti · 

iL;' ta.I i:' •mia olarak tim· 
'....,..,....._ •ıaıta fazla ıöı s:' lllzamıuı giir&yo· 
..._ f,)d.~leıaeıiai lllıamlu 
iı?. •-. 1 buldutamuı bir 
~ h~ o dı: Huclutlar1-
·~ 111 •• uak devlet· 
f'l L... t.aaklrale boğazı 

:-"l•llçiala ele boj'aza 
~ ~lı bir kılçık oldu· 

'- 11 Jutmağa hevea 
~ laof aılarıaa bata· 

tt 1lf1111 bir derde 
ı_ liai mllteaddit ele· 

~· tı&\ae etmiı olmala· 
.,~ 

•0t1c ıulhpenerliiinin 
~. "•'lllldua ziyade 

lll1et •tkınclan cloi· 
1.1!•. icap ettiji ıamaa 
~•I yaıın muele· 

dılaa teıirli bir 
''-a "-Uıttitlai artık tek· 

'1• 18ıam göımlyo· 

81RRI SANLI 

__ .. - --.. - ...... 
Kahire (•.•)- FranS1z ve Kahire (a.a) - Rc»yte,in 

lngiliz m&me11illeri imna et· diplomati~ muhabir;. bildiri· 
tikleri mlltareke ıartlarıaı 1 yor : 
hilkimetleriae bildirmiıler- lagiltere i Yunanistan, 
clir. Irak, Suriye, Habeşistan ve 

Şimdi nihai karar bek- Libyada •lrdak üzere beı cep· 
lenmektedir. hede tnJ:;bırebe etmeğe mec· 
Kuduı (a.a)-Suriyecle 32 bur t'•lmııtı. Sellumda Al-

g&n devam eden muhuebıe- \ mao geneulin ileri hareki· 
den ıonra mullasemata Di· lt durdurulmuıtur. Kıtaları• 
hayet verilmiıtir. ?mız gC>ıterdiği canıiperane 

Pek yakında tekrar tek· 

1 

çarpııma nyeıiade Suriye 
rar Suriyecle iktiHdl va ıiyet. iıi de halledilmek üzen.dir. 
dllze1ecektir. Şimdi ıimalden hiç bir 

Beyrutta din akıa 111'!.an tehlike yoktur. Zira Türki· 
beri ıııklar yanmağa baı- nio bitraf bulunm111 sııye· 
lımııtır. ıinde düımılar Mıırı yalnız 

Suriyede cephelerdelr i ha- Libya tarikiyle tehdit ede· 
rekit ayni ıaatta durdurul- bileceklerdir. EHaen Alman· 
mamııtır. Milttefik kuvvet- lar Suriyede Viıi hüküme-
ler Şam·Berut yolunda ak- tine hiç bir yardımda bulun 
ıımdan evvel yeai mevzile- mamıılar ve ilk fırsatta Su· 
ri iıgal etmiı bulDllUJorlar- riye toprakları11 ı terk etmiı· 

lerdir. 
clı • ----
Rus tebliğine 

•• gore 
Almanlar 

Oç haf tada bir mll
uon ölü, uaraıı ve 

kaglp vırııııardir 
M11kova (a.a) - Sovyet 

resmi tebliği : 
DDımaaıa ıtddetli Ye anu· 

dane blcumları dardarulmaı 
tar. garp mıntaka· 

ııada iki ıehir ıeri alıamıı· 

tır. Hitlerin yıldırım harbı 
dediği bu muharebe tama· 
men akamete uğratılmııtır . 
Tayyarelerimiz düımana çok 
ağır bir darbe vurarak 131 
tayyare1ini imha etmiıtir. 3 
haftadanberi devam eden 
bu kanla çarpıımalarda 

Almanların ölü, yaralı ve 
kayıp olarak umum zayiat· 
lan bir milyondan fazladır. 
Bizim zayiabmız 250 bia ki-
ıidir. Aynca 4300 tayyare 
Ye 3000zarbh ara~aıı tahrip 

edilmfı vebiıim zayiatımız ime 
1900 tayyare ve 2200 zırhla 
arabadan ibarettir. · 

-=--c--:r~ n·fe-
Erzurum, (a.a.) - Şark villyetleriacle J 

bir tedkik seyahati yapmakta olan Glm
riik ve lnhiHrlar Vekilimiz cliia Erzaruma 
gelmiı ve buradaki mlie11e1atta tedkikata 
bıılamııtır. __ .. __ 
Beşiktaş ve Altay An. 
karada galip geldiler 

Ankara, (a.a.) - Dün 19 Mayıı ıtaclıa
da Tilrkiye Fudbol birinciliii maçlarına 
devam edilmiıtir. 

ilk karşılaıma Altay • Trabzon ara11acta 
oynandı, Altay güzel bir oyunla maçı 3 • 1 
kazandı. 

Beıiktaş, Eskişehir Demirapor maçını 
Beşiktaıldar 4 • tt kazandılar. Maçtan ev• 
vel Beıiktaıa milli küme şampiyonluğu ku· 
pası veril4i. 

- ... --
. Trabzonda yeni yıl 

fındık rekoltesi 
Trabzon (a.a)-Hopadan Göreleye kadar 

devam eden Trabzon fındık mıatakuıada 
bu yıl rekoltenin 12.600.000 kilo kadar 
olacağa tahmin ve ttsbit eclilmittir. 

Diğer taraftan iki aydan beri bilkim ıl· 
ren kuraklık ylb&aden m111r ve ıair top• 
rak mahsulleri yarı yarıya boıuldaktaa 

sonra dün bu mıntakaya yağmur yaim•J• 
baılımışbr. ____ .. __ 
ıstanbulda uapılaoa- ıar

lahıaıerlnin.. plllnları 
Istanbul - Beyazitte ve Çamlıcada 1a· 

-pdması kararlaıtırılan ıark kabveleriaia 
pliaları belediye imar m&dürliğince ha· 
ıırlanmııtır. Tasdik içia Nafia Veklleti•• 
gönderil· cektir. 

Tankların Boğuşması 
Ve Paraşütçüler ! ---Akılları durduracak ve okayaaları clell· 

ıet ve heyecan içinde bırakıcak olaa ba 

tefrikamııdan bir kaç parça daha alıyoru: 
''Parşiitle yaptığımız iaiı çok ıert olda. 

Kendimi toparlayabilmek için yarım ıaat 
kadar uğraştım ... 

Yukarıdan bir kaç "Mavi belit" geçti 
· arkadaşlar tayyareye bu adı takmıılar1b. 

Henüz uçmuıtuk ki, kartı tepe· 
den bir düşman müfrezesi çıkb. Kurtulmak 
için bir tek çaremiz vardı. 

Kendimizi deli deli akan nehrin ıalanaa 
bırakıvermek! 

Fakat köpikler dalgalar biıi aıaiJya 
doğru ıüriikliyor, ıiirlikliyorcla ... " 



l&lllFI ! 

merikada 
, , ilk Türk Pehlivanı 

DELi 
MEMiŞ 

Yazan: TEVFiK PARS 
-30-

4 Buçuk saat Toşofu 
hamur . gibi yoğruyor 

Memiı, biiy&k avluya varır varmaı, he· 
men uıaklar koşarak etrafını alıyorlar, 

. h•yvanıaı tutuyorlar, ve kalabahk araııada 
oturan Tııof, hemen ayağa kalkarak ken· 
diıini k•rııhyor ve ilk defa olarak ora-
cıkta tanıııyor, el ııkıııyorlar ... 

Taıof, babayiiitliğinin icap ettir<liii ne 
kıdar mi1afirperverlik varH, htpıiai Me
miıe göıtermif, fakat ıoyunup ortaya çık
tıiı zaman da haımına bir canavar kadar 
ıert ve yırtıcı olacıiını alenen ıöylemitti .. 

• 
Aradan bir kaç zaman geçmiıti ki, Deli 

Memiıle Taıof kısbetlerini ayaklarına ge· 
çirmiıler, meydana gelmiılerdi. 

Bunların meydana çıkııı orada bulunan
ları ]ıeyecaodan heyecana veriyor, hiç kim· 
ıe neticenin ne şekilde biteceğini timdi· 
den hakikate11 tayin bir tahmin ile de ol· 
aa keıtiremiyordu .• 

Maamafila ekaeıiyd Memişia mukavemet 
edecejini kabul etmekle beraber Tııofun 
yiizde yilz galip geleceği ümidini betli· 
yorlardı. 

Fakat vaziyet böyle olmamıı, birbirinden 
babayiğit bu iki delikanlının çok tatla ve 
C•Zİp rilreıleri neticesinde, Deli Memiı, 
bitüa ıoyircileri ve bikemleri, Tışofun ta
raftarları da dahil olmak ıartiyie biç bir 
itirafa mahal bırakmadan tam dört buçuk 
ıaat Taıofu altında hamur gibi yoğuyor, 
ve ıonunda da aırbnı yere vurmuştu!.. 

* 
Deli Memiş, Tışofu da yendikten, bu 

dağlar kralının da liesabuu gördükten ıon · 
ra kendiıiae daha yeni h111mlar aramağa 
koyulmuı, ve artık Bulgaryadan ayrılarak 
daha uıak yerler~ gitmeğe karar ver· 
mitti .• 

Bir müddet o civarlarda dolaımıı, f ak~t 
yaYaf yavıı canı ııktlmağa bışlamışh ..• 

Artık Deli Memiıia hızını alacak, ve 
belki de ona her anı bir der1 olacak bll· 
ylik bir ıeyabıt gözükiiyor, Deli ormanda 
kendisini ilk defa gören, ve onun sırtından 
milyonlar kazanacağını seıea bir Ermeni 
bu yaman Türk pehlivanını Amerikaya gö· 
türmek istiyordu ... 

i · 

Amerikan o 
~~~S.iı ... iiiiiiiieiiiiiiihiiiiiiiiiiiiii r--H~a~b~e~rii!l~eiiiiiiriiiiiii• __ --· sun da hiı ~ 
iptidai mad- Belediye müddetle_ır 

• t Reisleri arttırılac~ deler getır - vaıiagton , (a.a) --

mek hakkı Belediye reislerine ne ıu· ted Prea ajanıınıa "• 
retle vebangi makam tara· &r 
fındaa izin verileceğini bazı tondan iıtihbanna g ~ Glimrük ve inhisarlar ve· 

kaleti alikadar makamlara 
gönperdiği bir tamimde mün· 
baaıran kendi iatihulitı için 
muktezi ibtidai madde ve 
iştletme malzemesi ithal eden 
sınai müesaeselerin birliklere 
dahil olmasına lüzum h11ıl 
olmadığı hakkındaki koordi· 
nasyon heyeti karar1nı bildi· 
rerek bu ıekilde hareket 
o]unmasını emretmiıtir. _ .. __ 

Tirede bir 
yangın 

Tire kazasının Boyunyolu 
k6yünftn Mollaçeıı:ne mevki
inde Tireli Malik ve Şerife 
ait olan bir tl1tün çardağın· 
da yangın çıkmıı, 300 lira 
kıymetinde UitOn yandıktan 
sonra söndüıilfmliıtDr. 

Y aagınıu o civarda ateıle 
oynamakta olan çocukların 
dikkatsizliğinden çıktıfı tes· 
bit edilmiıtir. 

--o--
Katil 

F evıi paıa bulvarında Yu
ıuf oğlu sabıkah bayburtlu 
Bekir boz Taiıir oğlu Malat· 
yalı Mehmedi yaka1ından tu
tarak aen benim arkamdan 
her zaman için geziyorsun 
ıenden oüphe ediyorum de
yerek hamil bulunduğu bı
çakla Sol bacağından yara· 
lamış ve kaçmııtır. Y apıl111 
sıkı takip sonunda suçlu bı· 
çıkla birlikte yakalanmıı ve 
tedaviıi için hHtaneye kıl· 
d1rılan Mehmet aldığı yara· 
dan müteeı siren gece ıaat 
1 de hastanede ölmüı ve 
tahkikata baslanmıştır. 

laicümhur Ruzvelt ... 
viliyetler Dahiliye vekiletia- parti relılerile ınebOI ~ 
den ıormuılardır. ayan mecJiıleri aık•' bit 

Vekilct, belediye reiıleri· menleri reislerini dil• 
nin mezuniyet tıleplerini timaa davet et111iıtl1• 
meclisin tasdikine arzedilme· konferansta Amerik• le'~ 
sini ve bunların mezuniyet· ıundaki aıkerleri e••• '
leri mahallin en biiyük idare yin edilen müddett•• ~ 
imirinin muvaff akatı ile iı· de ıilih alt.ada tat~:. / 
timal eylemeleri muvafık ola· harekete geçebiJ111eıı 1ı 
cağını bildiımiştir. ni tabdidatı kaldır~:ıeti~ 

--o---
Dünkü zelzele 

Dün saat 18,40 ta şehrimiz· 
de epece devamlı ve ıid· 
detli bir zelzele olmaıtur. 

Kapab yerlerde ve eilence 
mabGllerinde bulunanlar da 
çoğu teliıa kapılarak soka· 
ta farlamıılardır. Hamdolıun 
zarar yoktur. ___ .. _ 
Y aokesicilik 
Karantina Sabilpark i•Zİ· 

noıuada Sflleyman oğlu Mer· 
can mot6ıü kaptanı lımailin 
cebinden 470 lira11nı yan· 
kesicilik ıuretiyle çalıp kaı· 
mıı ise de yapılan ııkı ta• 

kip sonunda yakalanmıı ve 
393 liraıı elde edilmiı ve 
tıbkikıta bışlanmııtır. 

--o----
Yaralamak 
lldçeımelik Cici parkında 

Hüseyin ojlu Muıtafa, Meh· 
met oğlu irfan ığıı müna· 
ka1111ı yüzündea lbrahim oğ· 
lu Celili bıçakla bacağından 
hafif surette yaraladıkların· 
dan yakalaamıılardır. 

suıunda kanun proJ la1' 
ıırlanmaıı mevzau bl 
maıtur. iti 

Aıkeri eacüme• r• 
yer reiıic&mhal'1lD blllı' 
kanunların neıri • 8 ttl 
için keodiıiai ika• • I 
ve gelecek hafta tıo•~t 
bu kanun projeıiai t• 
deceilDi ıöylemiıtir· --o---. 
Almanları o 

t .. ı·· ali mo or u -
imha olull~ 
Moıkova, (a.a.) -

ııb~hı neırolua•11 .J 
tebbii: . ,, 

Cumarteıl gece•• ,,,, 
hiç bir aıkeri faaliyet 1 
mııtır. 12 temmu~d:1~1~ 
nin cenubu garbı ıa "
dBımanın bir mot&~ııııl 
tawamiyle imha e ·oıi• 
Geceleyin tayyarclerı tJ~ 

k ,,. ..i 
manıa motörlü . u Olf"' 
bilcum etmiılerdır. )fi~ 

d•ll rr nın tayyare meY t•" 
askeri nakliyatı•• 
edilmiıtir. ---a 
Samuel ıo~ 

inhisarlar lzmir başmüclür· 
Barselon (a.a) .. -;Jı ,ıv; 

renin Madrid bu.Y t•'' 1 
H t•1 

Samuel oar, "'' 
lüğündeo: 

idaremizce satış deposu ittihaz edilmek ücere iki bina· 
ya ihtiyaç vard1r. 

• t• Sır buraya gelant ır. 
kalacakbr. 

Ihkak~~ Binılardan birisi Baımahane ile Kemer digeri de Tilkilik 
ile Mezarbkbııı arasında elması ıarttır. Bu mevkiler civa
rında depoıu veya depo olarak kullanılmaıına elveriıli bi· 

·Sonu var· nası olop da kiraya vermek istiyenlerin ıeraiti bildirmek 

Alsaacak ikiaci d• ~ 
Ha1an kızı 40 y•fl:ıo"f: 
biye bir arad~ k•'' ,D_'J 
kiracı11 Pavb ~ıt:f 
ıınd• Sofinia od• 

1 
ı~ 

kırarak eşyıfarırı ~ı ~ 

------------- lüzere Başmlldürlüğe mür1caatları ilin olunur. (2610) 

Mahkumlar çalışacak ı Hergün i!k ıe~nslard~. Birine~ (15) ~ur~~ ı 
1 t b 1 V·ı~ t b d ti · • d 130 ı Bugün matlnelerınden ıtıbaren ıkı nefıı fdım ı ı an u - ı aye u u arı ıçın e 

m•bk6ı:n ••f!• hizmetlerinde ç~1ı,tarıl•c·~- t ELHAMRA Sinemasında i 
tır. Bunlar Jındarma neıareb altında ıı ı ı 
·yerı~rine •ovkeduecek ve yevmiye veıile· ; t-Bu kadın !benimdir · ı 
cektır. • 

--o,---
Bir hırsız mabkOm oldu 

lıtanbul - Oaklldarda kira ile oturdu· 
ia evin ıahibi Ayıenia elini kolunu bailı· 
1uak 300 liraıını alan Muıtıf a 7 aenı 6 
•1 bapıe malak6m tdllmiıtlr. 

f 2-Brodvay Melodisi i 
ı Seınılar: Bu Kadın 2,30 6 910 f 
ı Brodvay M. 4 ·7.30 ı 
ı Cumarteai ve Pazar g8nleri 11 de baılar ı 
ı Yaı fiatleri: Bil'inci 25. Balkon 30. Koltuk 40. ilk teaa~ ı 

f ılarda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 k11r111tur. ı 
Cumarteıl Talebe 1eaaılan 10 kar111t11r. ı 

atmık ıuretile ibt' ti"~ 
bulanduja ve 80 1 

,rof r,I 
dan da hakarete ~f ~ 
dıiı ıiklyet edilOI ~ 
lulur yakalaa1111ıt•sa-' I 

§ Karııyakad• pf~ı 
aında Ali otla r.t;ı, 
ni yer de Hıı•~ 0

11
,s f 

nia iki buçuk )ır~ild~t' 
lıe de para il• 
•laamııt1r. 



ınahsulü 
-ıtı kararname 

ı aenişletlldl .... .....__ __ 
ı~1Yet ve kaza mer· 

a_,1"' hudutları dahi· 
~~ •e nıliatabıil bi
•U liri ve bDkmi ıa

~l ~.~'11lde bulunan mı
ıı..~qe,·. 

tıı 1 ıçin beyanname 
•tbar tutan ka· 

" 61lc:e yazmııtık. 
L.-, JOQ L t• • • 
~..__ aeye ının yenı 

G· llleaiyle, Samıun, 
lre1 •• Ço un, Trabzon, 

'ei, tıah viliyetleriyle 
tllay t• • 

t e ınıa merkez 

,: 8•lya, ManyH, 
1 ~ Gö11en, Sıngır-

•iırlık k 1 
tlJı aza arı, 
•e 1•Hnin Hendek, 

t lC.11d1ra kazalan ' . it. •ıaı, Karacabey 

"'I ~ P•ıı kazalarının 
ı-:llırı dahilindeki 

'da b •tııı u kararna· 
''i t ·ı · eınıı olun· 

ALMANY ADAKI RU A 
TA U D 

Edirne, (a.a.) - Sovyet Rusyanıo Almany daki efsret 
erkanı mensupl rından ve tebıoıınd n 1059 ki i pas portla 
Kapukale civarıad hududumuzu geçmişlerdir. Babaeskid 
hazırlanan iki kat rla Sovy t elçilik erkanını lst obula 
ıevlderi temin edilmiştir. Sovyet Ruıy nın Berlin büyük 
elçisi Bay Vladmir Dekazanofl refikaları ve maiyetleri er
kinı hususi otomobilleriyle lstanbula hareket etmişlerdir. 
Gelenlerin hudutta iışe ve istirahatleri ~emin edildiği gibi 
kendılerine her türlü kolaylık yapılmıştır .• Ar larında bulu-
nan üç hastanın Edirne Mem1eket bastabaoeıinde ilk teda
vileri yapılmıştır. 

Macar resmi 
tebliii 

Budapcıte, ( .a.) - Ma
car orduları umumi kararga
hından tebliğ edilmiştir: 

Dllımaaı kovalama hare
ketine dün ·de devam edil· 
mfıtir. Harekatımız te'1sip 
olunan plin daireıinde in· 
kiıaf etmektedir. Düım n 
tayyarelerinden b~şini dü· 
şlirdük. --o--
Kız kaçırma 
Kemer Halkapınarda Şük· 

Izmir Sicilli Ticaret me· 
murluğuadan : 

Tescil edilmiş olan (Öz
türk Ticaret Limited) şirke· 
ti namına imza selihiyetini 
haiz bulun n S ffet . ilerin 
imza salihiyeti, mürtefi ol
duğuna müted ir bey naa
me ticaret kanunu hükiim
lerine göre eicifin 3057 nu
marasına k yt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

hmir Sicilli Ticaret mea 
morluğu· resmi mührü ve 

F. Tcnik imzası 

1-Beyanname 
~-- rü oğlu Hayri, izdivaç va-
j lr dile Yusuf kızı 18 yaşında 

lımir O çüncü Noterliğine 
iz mir 

8ıUllarda da Fahriyeyi kaçırmış, şikayet ltll üzerine suçlu yakalanmıştır. 

l il kursları Bıçak taşımak ''huor lkiçeşmelik caddesinde lb· 
l '"• r•him oğlu Ahmtt ve Halil , :~~i-. O~Q~ ve Hu- oğlu Salibin Üzerlerinde bi-

~~b)tt gıbı buıuıi rer bıçak bulunarak alınmış· 
ııı..,..._tı il ve yabıncı tır. 

~"1 •ıı' liıelerinde 
~"r 

1 
•D talebeler 

~'-ti; ~· açılablle
~ ekııetı yap-

ı, •llkadarlara . 
"'--..___ 
~ 
'"' •çırınak 

's,1ı·1 "•b 1 Pırk raıi· 
~ illet vl 
"'•• og a ıey· 

~--latt ötedenberi 

\ tıtı 1 lcııı Bahta· 
''~ita ),t11c&yet edil-

' •lınmı hr 
'""'- 1' • 

•1taız1ık 
~ lt&ıa111 d 

'~... irik cad· 
" -qtıt ''d 0 ilu Cavit 1- ..._ tıt-. Muıtıfa 
~ld ~'•11ıda11 ae· 

, ı •dı11 yaka-

--,o--
Dövmek 

Uzanyolda Ahmet olğu 
Osman vo Hasın oğlu Meb· 
met bir çocuk meaelesiaden 
birbirlerini cerh ettiklerinden 
yakalaamıılardır. 

§ Tırban vapurunda Meh· 
met oğlu Şaban bir kadın 
meseleaindıea vapur içinde 
Muıtıfa oğlu AUyi tokatla 
darp ve yüzünden cerh ttti· 
ğiodea yakalanmıştır. __ .. __ 
Muğla vllagetinde bulu
nan bagvanıarın sauısı 

Muğla, 9 a. a. - Vili· 
yetimiz dahilindo vergiye 
135.987 koyun, 2,299, 75 kıl 
keçi, 7941 deve, 937 manda; 
49,381 öküz, 63,945 inek, 
13,121 at, 26,693 eşek, 2424 
katır ve 53 tiftik keçi bu
lunduiu tubit olunmuıtur. 

Cilt ve Zührevi Ha1talıkları 
M litehı s11sı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Dr. Fahrı Işık 
lamlr Memleket baataneal 

Rontken mUteba11m 
Roatken •• Elektrik tedaYlıl 
,apahr. llrlnel Beıl•r Sokall 

U He 111..IFON. 1542 

imza aelihiyetini haiz bu-
lunduğum Öztürk Ticaret 
Limit d Şirketindeki hisse· 
lerimi bütün ort kların mu-
vafakatiyle ba k !arına devr 
ve şirketle alakamı katetdi-
ğimden şirket n mına h iz 
olduğum imz ve tcımsil se
lihiyetinin de tam men mür-
tefi olduğunu beyan ve bu 
beyann medeki imzamın usu
len tasdikini ric ederim. 

Saffet ller 
26 kuruşluk pul üzerin· 

de 817 /941 t rib ve 
S. ileri imnsı 

Umumi No. 8212 
Hususi No. 11/176 
işbu beyanname altındaki 

imz nın şahıı vo hüviyeti 
marafum Izmirde Doktor 
Hu usibey c ddesinde 56 
num rada mukim Saffet ller 
ia olduğunu tasdik ed rim. 
Bin dokuz yüz kır bir se· 
nui temmuz ayıuıa sekizin· 
çi sah günü. 8· 7 941 

T. C. lzmir üçüncü noteri 
Süreyya Qlcrıy resmi müh

rli ve namına R if 
Gir y imzası 

Umumi No. 8344 
Hus si No. 111176 
işbu beyanname suretinin 

daire dosya ınd s lı 
8·7· 941 t rib ve (8212) umu· 
mi numaralı aslana uygun ol· 
duğunu tasdik ederim. Bin 
doğuz yüz kırk bir s nesi 
temmuz cyının on birinci 
cuma günü. 11 7-941 

S. N. M. 
T. C. lzmir ilçilncü noteri 

Süreyya Olcay resmi 
mtlbıü ve imza 

o uoamadı 
Harç pulları aahna yapış· 

tırılmııtır. 
45 kuruıluk damga puiu. 

2650 

14 Temmuz IMJ 

h i ın iki 
r si ahı 

------
Bottan atıl n torpidol rın isabet ettlril

m i dü m cıu sürat ve rota ını ve mesa
fesini i~i t bminle mümkündür. 

Hücumbotl rı üçük olduklarından harp 
kifayetleri denizin b Jile t hdid edilmek• 
tedir. 

Bu sebeble bunl na açık denizde hare
kat y pm ları mevzuu bahiı değildir ve 
faaliy tlcri ancak mahducl ıah•lara inbiıar 
edebilir. Hal n hücumbotluınıa faaliyet 
merkezi Manş sabillei."idir. Burada muhte· 
lif aoktal ra üslenen Alman hücumbotları 
M aş boğ.uını geçer k lagiliz vaparlanaa 

ve karakol gemil erine sık sık hücnm et 
mektedirl '· Iogiltereye karşı istlli hare
k tfnin t krar ortaya atıldığı bu saralarda 
yüzlerce Alman hücumbotuaun Manş de
nizi sahilerinde üsle?miı o\matı savanı dik· 
kattir. 

De izde ıürath tekne idaresi huıuıi ve 

fıtri bir istid t işidir. Bu itibarla hücümbo· 
tunun sevk idaresini deruhta edecek per
sonalin soğuk kanlı seri kararlı ve iyi bil
gili olmak üıere tam bir denizci karakte
riue sabid olması şartbr. Deniz iaşaiyecili· 
ğıade; hücumbotu dizayn etmek baılı ba· 
şına bir ihtisas olmuştur. Çüakü yüksek 

sürat temini için tekneye şekil ve metanet 
vermek. makineleri tekneye en az ihtizaz 
verecek tarzda monte etmek, pervanelerin 
biçini tayin etmek vesaire gibiince tekniğe 
istin d eden hususat ancak uzun tecrübe
lerle temin olunur. 

Deniz harbinin diğer modern vo müeı

sir silibi torpido tayyaresidir. Torpido ıi
libıaı deniz üstünde giden en seri küçük 
bir tekneye koyarak ba ıilihın harp kifa
yetiai yükıeltmek nasıl düıünüldüyae tay
yarenin tek3mül devresine girmeıile bera· 
ber torpidoyu denizden havaya kaldmp 
uç n bir vasıta ile düşmana tevcih etmek 
de ideal bir fikir ol rak onaya atıldı. 
Gerçi bu fikir g çea umumi harpte mey· 
da çıkmıştı. 

F kat o zaman yüksekten denize düıen 
torpidonun sukut Hdmesine mukavemet 
edece derecede sağlam makanizmalı ola
rak imali mümkün olmamıştı. Buna umu· 
mi h rpt n sonra oldukça muvaffak olun· 
du ve ilk muvaff kiyeti Fransız bahriyesi 
kaydetti. 

Fılh kika 1926 senesinde Fransızlar 30 
metre irtifadan emniyetle atılabilecek ev• 
safta torpido vilcude getirdiler. Bu ıilihıa 
ehemmiyetini takdir eden lngiliz bahriyesi 
birkaç sene zarfında tayyare ile torpido 
atmak işini ilerleterek bunu donanma ına· 
nevr larında atış t limlcrile de takviye 
etti. 

F&kat ıayaai dikkattir ki; müteakip ma· 
oevralard lagiliz don nm ınnda t yyare
den totpldo atmak talimlerine raslanmadı. 
Şimdi elde ettikleri muvaffakiyetlerdea 
anlaşılıyor ki; Ingilizler bu silibın tekem
mülüne gizliden gizliye devam etmiılerdir. 

9 YLUL 
ahaat 

deposu 

- Sonu oar 

Her cio b h rat, Tuv • 
let eşyası, kum ş ve mobil
ya boy luı, Karpit, K ra 
boy , Zıçyağı, FILIT 9 

diğer asitler fiatlcr normal 
kalite ekıtradar. 

• 

-



lstanb ld k 
lerin s hhi v 

me tep· 
ziy t ri 

--=--
lıtanbul - Maarif müdürlüğü, bu sene 

muhtaç talebeden 3200 ünü mu yeaeye 
tabi tutmuı bunlard n yüz üçü p •eventor
yoma göoderiJmiıtir. Geri kalanlardan 2511 i 
çocuk kamplarına, 606 m çocuk babçele· 
rine sevkedilmiıtir. 

-~--

Istanbulda ucuzluk 
lıtanbul - lıtanbul .. piyasasında zeytin 

yağ'I, susam ve susam yağı ile kuru sebze· 
leria fiyatlarında ucuzluk başlamııtır. Pirinç 
fiyatlarının da yeni mahsul alındıktan ıonra 
ucuzlıyacığı anlaıılmaktadır. 

--~o--

13 yaşında bir çocuk 
bir biletçiyi yaraladı 

latanbul - Kemal isminde 011 llç yaıın
da bir çocuk Adil adıada bir trwmvay bi
letçiıini yaralamııtı~. Sebebi, biletçinin ço· 
cuğu tramvaya almak idememiı olmHıdır. 
Kemal yakalanmıı •e Adil h atahaneyo ya· 
tırılmııtır. 

---..-o---
dapazarında bir 
spor kulübü 

Adapazarı, (a.a.) - Ad pazarı Demir -
tahta fabrikaıı (D. T.) spor kulllbü bugün 
mera1imle açılmışhr. Mer ıim askeri ban· 
donun ç•ldığı iıtiklil marşiyle. başlamıı, 
general Fikri, kısa bir nutuktan sonra kur· 
deleyi ketmiştir. 

-- ·o ..... -

Karadeniz vilagetlerinin gemek. 
ilk mısır ihtigacı 

Haber aldığımıza göre denizyolları idı· 
reıiae menıup {Zuhal) ve (Erzurum) va· 
purları iıtibsal mıntakalarından yükledikleri 

Mııır partilerini Karadeniz sahillerinde bu
lanan vilayetlerimize boıaltmışl rdır. Sevim 
vapuru da, Karadeniz vilayetlerimize gö· 

türmek üzere Derince'dea ·mısır yükle· 
mektedir. 

Yapılan bu sevkiy t ile Kar deniz sahi· 
liadeki viliyetlerimizin mısır ihtiy cı tama· 
men temin edilmi bulunmaktadır. 

ALTINPARK 
da (Harun 
Ra,ıd veya 
Lengerlam 

veziri) 
Ankara ti

yatrosu Hn· 
atkirları bu 
akıım Altun
parkta (Ha
run Reıit) i 
temsil edecek 
!erdir, ayııcı ' 
Türkiyemizin 
maruf mugau . i 

niyeleriodeı:ı 
iz mir bülbülü 
Bayan Saba· 
hat Güraeı te 
bu akıameo 
ytıkıek bea-

teklrlarıaın ıarkılarını o 
aeıi ile dlnliyecksiniz. 

tatlı ve fuıunlü 

~~~~~~~~~1~4~~ 
Sta in Hattı ngiliz - Rus 

Almanlar bunu muaz. GörOıma ve anlaşma- Müoase 
zam zafer telakki sından Amerika ha- MI. P~~}~/1 

edigo~lar berdar 
0 

edildi 101v;::.~·~!;.;!"rl. 
Bertin (a.a; - D. N. 8. Londra (a.a)-Royter ajan· akşam radyod:.,.ıl 

Sı bildiriyor : beyaaati iradde ajansı bildiriyor : ı 
Stalio hattanın kuvvetleri· Uzun zamandaaberi Sov· Faraaıız ar: 

4 
t• 

miz tarıfındıa ehemmiyetli .yeller birliği hükumeti ile Bu seneki 1 ... ~ 
İngiliz murahhasları arasın· ramın yalaıı 1 

... d• kııımltrının .yarılmış olmısı k•••,,.. 
da Moskovada cereyan ede·n balanmıyaa 

1 
,ıtı muazzam bir zafer kadar 

1 
ı 

göıüşmelerden Amerika hn- nacakbr. ıı ··di i~'ı 
eberpmiyeti haiz bulanmak- kômeti muntazaman haber· ıımda da teı ı et' 
tadır. dar tutulmuıtur. Son anlış· . kadarlar• 1118'~.~ 

Rus kuvvetleri mukave· d ı A • pıl•.,.. 
ma imz11ın an evve men· Bu sene y• 

1 
... , ~·• 

mete devam maksadı ile 16 tt b • .,.. 
ka vaziyetten ma mı ar eına1ıada 1 ·ıiı 

birlik tecekknllerini topçu- ·d· ıaıer• 
,. ı ı. ~ olmadan ö 

mnıun at şi ltıaa sokarak o 1 . · · d8t8 
mıtemımııı - · / piy~demizia ve zırhlı kuv- F •ı tr 

vetlerimizin ilerlemesine m•- ransız gemı e- --
Dİ olmağa çalıımıılardır. ri hakkınde Bulgari• 
Düşmanın 165 tankı tahrip ,, 

veya iğtia m edilmiıtir. konuşmalar askeri / 
,----o-- ---o ---o 

A •k d k• Londra (a.a)-Royterin bir ( ,) ,,;1 merl 8 8 1 haberine göre Tilrkiyeye il- Loadra, •· r ~ 
Muharl·pıer tavassut tica eden Franıız harp ge· !~~;~~ı:a:::r:,, 

milerinin yalnız betinin ıırb- • , 

tBkl.lflerinı· kabul ettiler lı olması vle Aatalyal ~imta- bbeern eı:u:~:::. 9dı'.J 
nıada ingi iz tayyare erı •· . al 

1 
l" ı --o--

Londaa {a.a) - Santiyago 
ve Peru hukômetleri arala· 

rınd ki ibtilif i halletmek 
üzere Berzilya ve sair hükô· 
metler tarafından yapılaıa 

tavassut ıekilleriai kabul 
ettikleri haber alınmııtar. __ .. __ 
PAMUK 
MAHSULÜ 

----o----
Ziraat Bankası pamuk 

mahıulümilz6n kıymetini mu .. 

haf aza etmek için ba yıl da 

pamuk mıntak11larında doğ· 

rudın doğruya müstahsilden 

mübayaatta bulunmığa ka
rar vermiıtir. Banka ba bu-

ıuıta alikadar ıubelere icap 
eden direktifleri vermiş ve 

ıimdiden hazırlıklara baılan· 
matını bildirmiıtir. 

Bu ıene pımuk mıntaka
Jarında ekimin bilyük: bir 
kısmı Akala ve Klevlaııt gi· 

bi iyi cins tohumlarla yapıl· 
mış olduğundan, mahsul ga
yet iyi vasıfh ve rekolte iti· 
bariyle de z.eogiu bulunmak· 
tadır. Vekalet pamukların 

top a masiyle işlenmesinde 
kullanılan bazı makineleri 

ıimdideD Ege ve adana mın· 
takalarına göndermiştir. 

rafından bombalanmak ıa· tı fırka •il 1ıt•V 
retiyle batırılan Fransız nak- de buluadl• 

1
,,.-

liye aemisiadeki eradıa ıen- başka Bu1g•' ,ı 
• iof • terne edilmeıi hakkında meydanları bilO~ 

FraaHnın Türkiyedeki ma· dukları da ~-~ 
rahhaaı ile Türk hükumeti Türk budud:ı:,l 
ara11nda konuımalar yapıl- süvari ,kutfe .~t 

d'ldl"' dıiı bildirilmektedir. dığı ı;aane 1 ıl• 
--•- bllyllk nıilıY; jt 

Yeni şeker 

imalatı 
Edirne - Alpullu şeker 

abrikHının 20 temmuz ta· 
ribinden itibaren yeni ryıl 
kampanyasına brış! ması ka· 
rarlışhrılmış sıibidir. Fabri
ka yeni yıl faaliyetine geç
mek nıere hazırlıklarını ik
mal etmiıtir. 
Ayın 15 ine dojra müı· 

tıhıil pıncarlarını ıökmeğe 
ve fabrikaya sevke baıhya
caktır. 

şidatı yapıl !de~ 
haberler tefi 

dir. -/ _ ..... 

Asor YB fi 
odlURIU / 

Liıboa (•·'!of; 
V aıingtoo ,_,; 

'kaoıOı ' Amerı •'' 
burun adıl•' dJ1:,J 
miyeceii0 ' t-' . e 
hikümetıll 

tar. ~" .......... 41, 
•--o ıtzıııit J~" 

Surıyeden 219 i keti" 
yaralı Marsil- i a~ de;, 
Yaya getirildi ı 5 111 

i' 9'', 
ı 1 'f ef' ~,I 

Vııi (•.a)-Suriyeden Ka· ı cak ol•;.,ıo-'~ '/ 

Milli biletlerinizi • 
pıyango (Saadet) 

n da vapuru ile Marsilyaya ; mele 0 y•'' / , 
219 yaralı getirilmiı ve ya· ı lip ol•ll tPI" 
rahların ailelerine çocukla· ı ıubeY' ~ 
rını karıılamağa fevkallde· ı olunur· .. ,, /.J 
den müsaade edilmiıtir. .. ...... 'fi~ 

Klfealnden alıımr.. Çorakkapı Po:~ 1 
••rw111 tio, 864 HHaa Talllf• OND ------


