
-Pazartesiyi sabırsızlıkla bekleyiniz !

/ 

' . - -
~•leti Jlkıeltecek, bir m flletia ıağlım, 11radmaı milli birliji, kardeılijia de fev· 

1taıa:•111ı bir lı, dtıı8ace ve gaye beraberliktir. lıte buaua içindir ki, bu paıarteaia· 
F.,. •• ••ıriae bıılayıcığımıı •raakların boğuımaıı ve pıraıütçüler" adh tefrikı· '-it...... yıkılmaııaı baıırlayıa amillerin baıında gelen F raaıız vatandaıları ara· 
lal, 8111 ılrea politika aifılr, fe1at ve ihtira1ları oldu;unuau hıyıetle okuyacak11nız. 

esi 
Bulgarlar Türkler ile 

Dost olduklarını ve dost 
kalacaklarını bildirdiler 

Sofya ( ı.a ) - Bulgar Telsgraf ajaaıı 
bildiriyor: 

B•zı ecnebi ajanslar ve bu meyanda Taı 
ajansı Bulgar kıtaalarını Ttırk hududuna 
tabşit edildiği ve boğazlara karşı taarruz 
hazırlıkları yapıldıği hakkındı baıı haber· 
ler neıretmiıledir. Bulgar Telgraf ajaa11 
Tarkiye ve Bulgan•tan arasındaki müaaıe
betleri aıikir olarak ihlil etmeği iıtibdaf 
eden bu haberleri en kat'i ıekilde tekzibe 
ıalihiyetli mahfillerce mezun kılınmııhr. 

Balg-ariıtaaıa T&rkiyeye . karıı muılibane 
hattı hareketi malumdur. iki memleket ar ... 
ııadaki doıtluk münasebetleri berdevam 
olup geçenlerde ımıa edilen dekllraıyonla 
da takviye edilmiş bulunmaktadır. 

--=--h~olc taerlerdea istifade ederek terc&me ettiiimiz bu tarihi ve buıünDn mesele· 
11.t •daa allkadar bulunan bu tef rikıda birbirini çekemiyea ve her biri baıka yol· 

~ılı daim• yabancı propaganda ve ıermıyeıiain oyuncağı olan ve her aa " Sen 
, •I Bea, komiaiıtim! O, krıliyetçidir!,. müaakııılariyle yekdlierini maaeıı ve 
:.:••arlıyan, yumruklayan vataadaılarıa bu çirkin ihtiraslırınıa memleketlerine, 
•ı. lr ve tay1areıiadea dabı büyilk feliketler sıetirdiğini görllp bir çok ibret 

isken deruna ilticaeden 
Fransız harp 1:emileri 

~takı11111. 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~ 

"lirrLER 11 11t korktuğu iki 
Mrlqtlrdl" 

~~-
it (•.ı.)-8. Çörçilia 

-~· laıkkıada ı6y· 
it, lawa llllaaaebetiyle 
~ llleıeleyi mev· 

h_-, •eler ek makaleler 

~b '· 
~J elrraf ıaıeteıl 

ltıa~ ti lllakıletle eıc&m· 
~~ • Jcı : 

Amerika he
yeti Londra

ya gitti 
----

Cebelllttırık (a.a) - Ak· 
deaiı ve orta tırktaki vazi-
yetleri tetkik etmekte olan 
Amerika beyıti burayı gel· 
mit ve buradaa Loadraya 
laareket etmiılercllr. Heyet 
orta ıarkta beı hafta k~I· 
mıtbr. 

--oo--
t.~11 

çok korktatu 
..:~ ~1111 birleıtirmiıtir. Hudut 

ta. bt Raıya ile be· 
subay

larımızla 

vedalaştılar 

~ ~lyet dıvaııaı 
l•raralr d&ıma-

• 

.... '--o--_ 

.. b Aakara (a.a) - Mlittefik !C-"'lls tabası kunollerle Froaaıı kuvnt · 

~- gitti ~~ ·~:~::~~Jr:P•~-=riy:~::; 
~,_ ti (ı.ı) - So~yet Viıi badat ıubayları hudut 
\ ~cl•tek olan 144 ıabaylarımııla vedallımıı· 
\ l""-11 b11rı11 ıelmit lardır. 
\ '~'t 0tob&ılerle Kar· --o---

)g , kt111ı1ıerdlr. Ban· G Veygand 
•dıadar. • 

it""---= Cezayiredöndü 
~"«" 4bdu1Jah Viti (•.•)-General Vey· • ~~it s•• 1 d• gand Vlılden Ceıayire dön· 
~ Oy e 1 mlıt&r. Veygaad VJılde bu-

~ ~J'·•) - Emir Ab- laaclaia zaman kabine içti· 
~' )oda bir nutuk m1tacla banr buluamuı •• 

~'Irak •• blltlD Suriye meıeleıi tetkik edil-
~'\ ,~•nalal blrlıı- mlıtir. Veyıanda daha ıl· 

-...lftl, · yacle ıallhl1et verllmlttlr. 

Son Dakika 
Moıkov•. (ı.a.) - Nev

gradda ıiddetli muharebe· 
ler cereyan etmektedir. Düş
mıaın bir motörln kav,eti 
çevrilerek lmnm kısım imha 
edilmiştir. Alınan ganaim 
çok fazladır. Vitel biSlge1in· 
deki muharebe her iki tara· 
fın ağır zayiıtiyle cl~vam et
mektedir. 

Rigı körf eıiıdeki deıtro
yerler taarruza uğramıştır. 

Londra, (a.a.) Bura ı•ze· 
teleri Suriye mütareke ıart
larını mevzuu bıhıederek di· 
yorlar ki: Suriye, Lübnan 
artık tam iıtikJiliyet hakkı
nı almıı buluamaktad1rlar. 

B. Çörçilia kaydettlii gibi 
lagiliı kuvvetleri ıarki Ak· 
denizde Türk hududlarına 

kadar olaa mıntıkayı koat· 
rolleri alhndı bulundurmak
tadırlar. 

.. Artık Suriye iki tarafın 
ıösterdiil b6ıaüniyet ve iti
mada dayanmaktadır. 

--oı--

Bremen ve 
Roterdam 
bombalandı 

--o----
Londra ( a.a ) - logiliz 

bava kuvvetleri Almanyaaın 
müteaddit yerlerine bilh111a 
Bnımeae yüzlerce ton bom· ı 
ba atmıılardır. Dlier bir 
ırup da Roterdım doklana1 
bombartlıman etmiıtir. 

Ankara - lıkenderua limanını iltica 
eden Franıız harp gemilerinin eaterae edi· 
len ıubıy ve mürettebatının clıbile gönde· 
rilmesine bıılaaılmııtır. 

14 temmuz Fraaıız milli bayramı milna· 
ıebetiyle bu gemilerin ıubayları tarafıadaa 
ııkeaderuadaki Fran11z mezarbinıa çelealı 

· konulmuıtur. ---
Fransanın yeni Anka

ra sefiri geliyor 
Erzurum (a.a.)-Fransaoıa Tahran blylk 

elçisi olup Ankara btıyiik elçiliiiae tayin 
edilen bay Hollö dört kiıilik maiyetiyle 
dün Erzurum• gelmiıtir. Ankaraya ıitmek 
üzere cuma günü ıehrimiıdeD ayrılacak
tır. 

----1111--
DüdOkll tauuareıerin tacrObısı 

uapılacak 
Ankara (•.a.)-16 temmuz 1941 çar .. m· 

bı 1abıbı ıaat 10 da Ankara ilzeriade dl
dtıklG tayyarel•ria 11da ve ~uı tecrlbni 
yapılacakbr . 

o 

oenizuolları memurları hakkın. 
daki nizamname marıuıttı 
Ankara - Devlet deaiz yolları umum 

mtidürlüiü memurlannıa tayin, tepdil, terfi 
ve tecziye uıulleriyle bunlara verilecek bar
cirah, taımiaat ve tabıisatları bakkıDdaki 
nizamname meriyete girdi. ---Hallç vapurları danizuolları 

idaresine geçti 
lstanbul, - Haliç vapurlarının Istaabul 

belediyesi taraf'ındaa deniz yolları idare1l
ne devri muamele ine bugün baılaaılmıı· 

tır. 

Bu vapurlar yarından itibaren deniz yol· 
ları idareıi tarafından iıletilecektlr. 



AmeYikada 
ilk Türk Pehlivanı 

DELi 
MEMiS 

JAPOM 
::.$~e-~-i-r -"~a_b_e_r_ı e~r i~---~- Rus tedblrln~dllf 
Herkese nası1 1Gıdamaddeleri nun deal --o~~ 
ve nekadar kah fiatleri tespit Tokya. <•··>- ~~ 

1 k 
tihbarat ıöıciiı8 ,,.,,_, • .,. 

Ya.zan: TEVFiK PARS 
-32-

Ve verilecek? 0 UD8C8 da Sovyetler bir~i:• 
Villyet fiat mürakabe ko· kova Japon el~• 

Deli Mem • ş kos. koca 
kuzuyu yemış, bir 
solukta bitirmişti ••• 

Deli Memiş evveli önündeki küçük sa
lata tabakları.aı fÖy)e bir kenara sıyırmış , 

ondan ıonra yanına koş•n garsona: 
- Haydi bakalım bizimkini getir!. 
Diye emir vermiıti .• 
Garaoa tabii Türkçe bilmediği için he

men Ermeni logiliıce olarak vaziyeti izah 
etmiı, daha evvelden vapurun aşçıııaa ıs· 
marlanmış olan Memişe ait yemeğin geti
rilmesini ıöyfe.miıti.. 

Guıon hemen dııarı fırlamıf, biraz ıon· 
ra büyük bir tepsiyi iki yanlarından tutan 
i'arsonlarla beraber içeri girmişti .. 

Yakında lskenderundau 
şehrimize getirilecek olan 
750 çuval kahvenin tevzi 
talimatnamesi Ticaret veki· 
letindea alikGdarlara tebliğ 
edilmiıtir. Buua göre kah· 
veler vilayetçe tesbit edile· 
cek esaslar dairetinde beş 
yüz gramlık paketler içinde 
kavrulmuş olarak halka tev
zi edilecektir. 

Getirilecek kahvelerin ih· 
tiyacı kuşıhyamıyacağı an· 
latılıraa bunlar bütün balkın 
istif adeıiai temin maksadile 
beş yüz gramhktaa daha az 
küçük paketler halinde da· 
ğıtılıcaktrr. 

--ilmi--
Gardenparti 
hazırlıkları 

16 AğustoBt verilecek 

misyonu dün vali muavini gath buluaırak ~~ 
B. Ekrem Yalçınkayanın re· nıa ve Jıpon dell• 
isliğinde toplanmııtır. zı mühim yoll•''

11 
.,-

Ticaret vekaletinden gön· mıntaka ilin edil~ 
derilen bir emirde tesbiti dirmiş ve Alm•

0 d• 
istenilen gıda maddelerinin lerinin bu mıntık• lb 

fiatleri üzerinde görüınlmüı, kitta bulunma•• k 
bu gibi maddeler fiatlerinin buna ıebep olar• 111• 
esaslı bir teknikten sonra miıtir. Japon ,c;ıcdJf ff 

timalia varit olaJ• ••• 
tayini muufık görülmüıtür. tetbirden Jıpoayı 6

1 Düokii müzakerelerde yal· nuu olmıyacağııı 1.....,.. 

aız fasuJya ve y•pığı fiatle· __ o..--
riyle bunların tophn ve pe· J JJ ru··ze ya rakeade Hbşluıadaki kir Y 

hadleri t•yİ• edilmiıtir. Inciraltı 
Komisyon eHıh bir karara bataklıklarınınl' 

varıldıktan ıonra gıda mad· 

deleri için tesbit edilen fiat· --~ Jll 

leriilin edecektir. l•'""r1 

Gilzelyalı ile ıa•' --o-
Kültürparkta Bu, büyük sini Deli Memiıin masasının 

önüne konurken, herket gözler ini oraya 
dikiyor, üstünü örten büyük kapağın kalk· 
maınu bekliyordu .. 
Kıpağı bir garıoa eliyle kaldırmıı, al· 

tından çıkan koa-koca bir kuzu, mubak· 
kak ki, biitün yolcuların tekrar hayretini 
-uyandarmııta .. 

gardeapartiain bazırlıklariyle 
meşgul olacak komite azası 
dün belediye reiıi Dı. Beh
çet Uz'un reiıliğinde toplan· 
mışlard1r. i

l A!!~!,?!~. ua~!~!~~m 
.eaisine başlanmıştır. Balık· 

çıhk mevzuunu tetkik etmek 

ııada geoit bir ~ 
hyan bataklarıa d 11 
içia. burada Be 1 

, 

ai teşkilitaadıO b 
tahıiaatla ıpor .. ,, 
tesisab vücud• 

d ...... kararlaıtınl 11 
l 17 bin 111etr• 

Garsonlar 1ağa sola koşufuyorlar, bu 
Jükı ıalonua o güae kad1r hiç göriilme
miı tipteki yolcusunun etrafında pervane 
oluyorlardı .. 

Çatallar, bıçaklar, kolalı peçetalar önü· 
De konuyor. Fakat Deli Memiş, bunları da 
bir kenara 11yırıyor ve ıırma işlemeli ye· 
leğiaia uzun kollarını bileklerinin yukarı· 
ıına kadar sıvıyor: 

- Ya Allah!.. 

Diyerek, biiyük ıini içinde sırtüstü yat· 
mıı, diz kapaklarından kesik bacaklarını 

yukarı uzatmış, kuzuyu, parçalamağı, iri 
iri parçalara birbiri arkaııaa ağzına ı tmağa 
baıbyordu •. 

Bütün yolcuların hayretle oau süzen na.• 
zarları altında Deli Memiı kos·koca kuzu· 
yu yemiı, bir solukta bitirmişti ... 

Ve arka11ndan tekrar gar1onlara aes-
leamiıti.. " 

Hemen Ermeni, söze karıııyor, garson· 
lara ikinci ye1Drği getirmelerini ııöylü

yordu ... 
·Sonu var-.................. " ................... . 

:Hergüa ilk ıeanılarda Birinci (15) kuruş ı 
:Bugün matinelerinden itibareD iki nefis fmmı 

f ELHAMRA SINEMASINDA4 
f 1-Bu kadın b nimdirf 
f 2-Brodvay Melodisi . 
ı Seıaılar: Bu Kadın 2 30-6-910 ı 
ı Brodvay M. 4 ·7.30 ~ 
SCumarteıi ve Pazar günleri 11 de baılar . 
ı Yaz fiatleri :Birinci 25. Balkon 30. Koltuk . 
ı4o. ilk ıea!ıalarda Birinci 15. Balkon 20 ı 
lKoltak 25 kı. Cumarte1i Talebe 1eanılarıı 
ı 10 kuruıtur. ı 
.......................... !~ ............ 

Şehrimizin güzide Bayan 
ve Saylarının dahil bulundu
ğu komite, gardenpartinin 
noksaaıız olarak baz1rlan· 
ması için alınacak tedbirleri 
ve yapılacak müsabakalar ile 
eğlence mevzuunu mOzakere 
etmiştir. • 

Komite toplantılar1na sık 
sık devam etmek ıuretiyle 
gudenpartinio mükemmel 
olmasını temin edecektir. 

--o---
Bornova Ziraat mek. 

tebinden bu uıı 18 
genç mezun. oldu 
Bornova ziraat mektebi 

son ıınıf talebesinden 18 
genç muhtelif yerlerde ame-

li olarak harman ve hasat 
iılerinde mümarese gördük· 
ten sonra mekteplerine av· 
det etmişlerdir. Bu talebe-

lerin şahadetnameleri mera· 
ıimle verilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre,. 
Ziraat vekiletioden gelen 
bir emirde, yeni mezunlar· 
dan iş iıteyenJerio vekalete 

müracaat etmeleri bildirilmiş 
ve mektep idueai tarafından 

kendilerine tebligat yapıl
mışhr. 

Or. Fahri Işık 
lamh Memleket ha1taneıl 

Rontkea miitebaHııı 
Rontken •e ElelJtrlk tcda•lıl 
rapıhr. lklnel De1lcr Sokak 
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üzere şehrimize gelmiş ola D 

müaakalit vekaleti balıkçı· 

lık mütebaaıııı Dr. Kemal, 

tetkikabnı ikmal ettiğinden 

Ankaraya gitmiştir. Akvar· 
yom k11a bir zamanda vü· 
cude getirilecek ve fuar eı· 
na1ında bızır bulunacaktır. 

Llzım olan muhtelif ciaı 
deniz hıyvanlannın çift ola-

rak tutulmaları için faaliye
te geçilmiştir. __ .. __ 

Belediye 
Nizamlarını 

Dinle mi yenler 
Belediyece dilo şehir için

de yapılan umumi bir teftiş· 

te sekiz kişi ıokağa süprün

tü attıklarından. 2 kiıi ka-

pılarının öııüae açık çöp te· 
nekesi bıraktığı adan, 21 es· 

aaf, 20 seyyar satıcı, 10 fı· 
rıncı, 7 ıöft.r, 4 biıiklete bi· 

siklete binen belediye nizam
namelerine ay &ırı bu-eket 

ettiklerinden, 3 gazinocu da 
muayenesiz garson çahtbr· 
dıklarından muhtelif para 
cezalarına çarphrdmıılardır. 

Cilt ve Zührevi Hastalıkları 
Müteha111sı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Be1l•r So. No. 79 

. b' ııb• 
hk ıenıı 1~ k• ..... 
yerin ekıerı 1,,,-
olduğuadan bu~tedil· 
liki icıp eı111e 1 fo' diye fen beye 1 tır· 
bir pliaı yıpılaJ;t 1''~ 
iıtimlik edif ece 
ret oluamuıtor· ııoıl• f. 

Din akt•lll r• 
Fuad Tukıalı~ pı·. 
belediye rei•1 k .~ 
Uzun da iıti~•jst if''e 
den Terbiye•• b" 
~i toplat.tıııad• elı 
vncud• getirile' 

Plili 
h111r)aDID b•'' 
dahilinde oıO•• 

tir. ---/ 

DaJgal 
Sahile a~ 

--- ao • .., : dl 
MevıılD ,.,.,. 

deniı daJgalatl tıtiP ~ 
miktard• ot. ı: bil~·~ 
tadır. Beled•1 _,,., 

donda de11İI ıs: ~' 
t1•'1 

riken bo 0 
• ,ti• 

ıı için faıh1 _, 
bit 

tad11, Kı•• ot 'I 
bin kaoıJ011 d•b~~ 
ııaa r•i111ell ot ' 
bin 11abal1k .-•• 
lar da tıdl ~ 
cıktır. 

11 
~.il' 1 

Geçeli 
1111~. 

larındaD toP 'JI' 
arabayı boJOI 



~:ı~rı ~r.t:da f ~e~;;~:~:it···A~k;; -.·k···ş;. l 
flaligette ı 1-941 ihtiyat yoklamasını yaptırmıyan 330 doğumıuı - i 

~ --•- ı rın 16,17-7-941 s.üaleri, 326 doğumluların 18-19-7-941 ı 
~~~ ( Huıusi) _ Ztraal : günleri, 322 doğumluların 21-22 7-941 günleri, 3181ilerin ı 
~'det ~Q yıl vilayetimize C 23 24· 7 941 iünleri ve 314 lüleriode 25·26 7-941 günleri f 
~._1 bıçer ve döğer ma· ı sabah saat 9dan 12 ye ve öğleden sonrada S!l3t 2dea Se ı 
~. bi 1'611dermiıtir. Makine- ı kadmr ıabey e müracaatla 941 yoklam larını yıphrmnları. : 
~~ Çett, döğer, nadas ya- ı 2- Henüz muvazıaflık hizmetini yı1pmamış ve sınıfı ı 
'-t; d· obu111 ekecek terki- ı ayrılmamış olıalarıo da sınıfla11 ayrılmak üzere acele ıu- ı 
~İ llltlilctir. ı beye gelmeleri akıi halde bu davetlere icabet etmiyealar ı 

!'lı,111,;r Harran ovHı ada ı hakkında kanuni ceza tatbik edileceği iJin olunur. : 

~ti, ~ bıılamııtır. Maki· ! §§§ ı 
lll. 1 Y•ptıkları sahaya • IZMIR YERLi ASK.ERLiK ŞUBESiNDEN: . : 

'- ~-d ~lttlırdanberi maki- ı 337 Doğumlu ve bunlarla muameleye tabi erlerin nam·l 
~U,,~•thıe hasret :çeken ı larına celp çıkım veya çıkmasın 19-7-941 cumartesi gü- ı 
'~ 111ıiıin büyük ·beye· ı nüne kadar behemehal Yerli askerlik şubesine müracıatlaJ 
~~ti'~ •e ciimburiyet hü- ıson yoklamalarını yaphrmılar!Dl ve yapttrmıyanlar hakkın-: 
"'t .._1

11111
e kartı izbar ettik- f da 1111 As. k•nununun ağı· maddei mahıusaıı tatbik edi·ı 

"' ) ~ilet ve fükranlarıua :ıeceği ıon defa olarak ilin olunur. ı 
~~~ HMMMffffffffffff~ffffMHffMMttffffffffffffff~ 

--~~·, • d& e· h f t ·· t d • tt ~ °"''6 ier makinesi ır a a suren e rısa an 
s . 1~ •erimine röre gün· • • • v • 

~~•ltt ton arasında iş sonra aıle konservecılı21 
iıe b•dır, Ekin ayakta k b •• b• • 

b.•ılır, tarla biter, ursu ugun ıtıyor 
... •ter, düsturuna da·I ••----.... 1c· 

lo •ileler 10 günde Akşam kız sanat okulun- caları Refet Üacel tarafın-
~ı,i: huiday çıkarmıı da açtlan ve elliden fazla dan projeksiyonla konferans 

devletin aabarına genç kız ve bayının iştirak verilecek, Ziraat mektebinin 
~ıı.,letııaiıur. 1 k l k k k ·ı·~ 't t . t " e ettiği ai e oaıerveci i ur· ouservecı ıge aı e11sa ı 
~ ı, '• hdtılar, batti ay· su, bir haftalık ameli ve na- da gösterilerek bu hususta 

,,,~•ııı tarlasında, har· zari tedri11ttaa sonra bugün esasla bir . fikir edinmeleri 
d- b ilde kızgın güaeıin nibıyet bulmaktadır. imkinı verilecektir. Kursla-
" ht tiirlü zahmetlere Kursa iştirak edenlere bu· ra devam etmek fırsıtanı 

••ır ve telef .ta gUn sertifikalar1 verilecektir. bulamıyanlırın da Ziraat 
~~ ~'1•n çiftçilerimiz Banlar 11at 14.40 treniyle mektebindeki koLferaasa iş· 

t lll•lcinelere hiç bir Bornova Ziraat mektebine tirak etmeleri mümkündür. ,•e b•ıar görmeden gidecekler, kendilerine h!:.., Dün valimiz B. Fuad Tuk-' t::. bir •eya bir kaç sal Akş m Kız Sınat oku· 
'de 

11 
ve kolayca elde VJadİVOSlok Juna giderek konservecilik 

~ ~-ı: lllenuıun ve bah· ---o--- kursunu y lıındaa takip et-
s.ıı.hti'lllılctad1r. Rus • Japon müaebata do- miştir. 

~ ''l~ ber tarafında laylsile Viladivostok bahis Valimize, kurn esnasında 
•ı,,. • uyandıran bu mevzua oluyor. imal edilen çitek gurubu ik · 

)' )6
1

1Rörıniye ve illi· Sovyetlerin bu Uzak Şark ram edilmiştir. Bu eınnda 
l•lııae~ erce çiftçimiz ko· şehri Büyük Petro körfezia- talebeye mevve suyu ve 
' t,L te ve 11raya gir- marmelat dersi verilmekte 11-t6111 röıtermek· dedir. 190,000 nüfusu vard1r. 

Transsiberyan demiryolu bu· idi. 
rada nihayet bulur. Liman Kurs muallimi 8. Refet 

Üacel, memleketimizde çok ayni zamanda harp üssü ol-
. ucuz, bol ve emsalsiz leta-

mak noktasındıa pek kuv- fette bulunan meyvelerimız:-
vetlendirilmiştir. Onun da den ne şekilde komposto 
bir "Haliç,, i, bir 11Bosfor,, 
11 vardu. BOyük bir ticaret 
merkezidir. 

"Şarkın hikimi,, mln111-
na gelen Vladivostok vak· 
tile pek basit blr Mançu 

köyü idi. 1860 ta Ruslar, 
burasını aıkeri bir merkez 
ittihaz ettiler. Şehir de böy
lece inkişaf etti. 

1880 den itibaren, Vla· 
divostok re!lmen şehir ta
nındı. 1880 de merkez ha
lini aJdı. Demiryolunuo gel
mesi üzerine, Vladivoltok'un 
ehemmiyeti arttı. 1904 kar
binde burası harekat mer· 
kezi oldu. 

Umumi harbin ıonunda 
Vladivoatok evveli mlUte
fikler,, sonra jıponlar tara
fuıdan itıal edildiyse de, 
1922 de bolıevikler bura• 
sını ele ıeçirdller, 

imal ve bunun taze bir ıe· 
kilde nasıl muhıf za edil;:
ceği, ev şarabının ne kadar 
basit bir ameliye ile viicudaıı 
getirileceği hıkkında tem:-

rinler göstermekte ve iza
hat vermekte idi. Bu dera 
e1aa ında bilha s ı lça ve 

tomates suyu imali öğretil

miş, ne t rzda imal edildiği 
belli olmıyao ç rşı alçal -

riyle evde y pıla l rın bir
bil leriyle kıyas dilemiyece· 
ği tebarüz ettirilmiştir. Va-

limiz dersin ıonunı kadar 
kalarak yapıl n muhtelif 
konserve, marmelat, jole, 

meyva sularını t tkik etmiş 
ve iz h h dinlemiş, kunt n 
ayrılırken t leb ye iltifatta 

buluamu~ ve bir hatıra ol· 
mak üzere bep bir arada 
reıim çektirmiıtir. 

D iz h rbi nin iki 
odern silahı 
--------

Torpido suya düştüğü noktadan itibaren 
czami süratle mu yycn umkta seyrederek 
düşman gemiıine bir d•kikadan az bir 
müddetle ulaş1r ve infilak eder. 

Bittabi bir iorprdoaua gemi üzerindeki 
tahrip tesiri ea büyük bir bombanın tesi· 
ıinden fazladır, Hücumbotunun seyr Hha· 
sı mahdut ve denize tahammülü olm11ına 
mukabil torpido tayyaresi açık denizlerde
ki düşman gemiıini; keşif tayyaresinin ver• 
diği maliimata istinaden bulup torpilleye· 
bilir. Netekim Bismark Alman dritnotu 
uza ki ardan uçar k gelen İngiliz torpido 
tayyareleri tarafından müteaddid torpido 
isabetile babralmışbr. 

Filhakika yüksek sOratle seyreden ve 
ayni zamanda toplarile kendisini müdafaa 
eden gemilere tayyareden torpido ata11k 
isabet ettirmek büyük mebaret iıidir. Bu 
ailihı kullanan tayyarecilerin denizcilik 
mesleğinden yetişmiş olması sercih olunur. 
Hüli11; bugünkü deniz harbinin bu iki 
modern silibı yekdiğerlnin mütemmimi ola· 
rak müessir rol oynamaktadır. Denizlerde 
hakimiyet davası gUden büyük bahriyeler· 
de olduğu kadar yurdunun deniz cephesi· 
ni müılaf aaya memur küçük babriyelerde 
de bu iki silibın tederik ve istimali &a 
safta nazarı itibare ahnmağa değer. Deni· 
lebilir ki: bücumbotile torpido tayyaresine 
ihtiyacı nisbetinde malik olan ve bunları 

harp maksadına göre kullanmayı iyi bilen 
bir bahriye sahillerini düşmıa donanması· 
nın taarıuzuadıa masum bulundurmak im· 
kfınıoı elde etmiş olur. 

-Son-

FAYDALI BiLGiLER 

GOneıten ganan cildler _için Haç 
Güneşten yanan ve acıyan cild için en 

iyi ilic şudur: 
Bir yumurta akını sertleştirinciye kadar 

köpürtmeli, yanık yarlcr üzerine ıürmoll. 
Birkaç defa bu ameliye tekrarlanırıa saucı 
ve y oık hissi katiycn kaim z. 

Kurumuş mürekkebe su değil, 
sirke akıtmalı 

Mürekkep hokk 111 içinde mürekkep ku· 
rumuş veya azalmış ise buna su ilive et .. 
mek hatadır. Çiinkü mürekkebin rengi 
soluk olur. Bir iki daml ıirke akıtılarıa 
milrekkebia rengi daha canlı ve parlak 
olur. 

--1111---
Sigara küllurini atmamalı 

Evde içilen sigaraların killleriai toplama· 
h. Az su ile bu külleri ezerek salonda ye· 
tiştirilen saksıl r1n köklerine dökmeli. Bu 
küJ ç muru saksılara en kuvvetli gübre 
kadar faydalıdır. 

9 EYLUL 
aha t 

deposu 
Her cins bahar t, Tu~ a
l t eşyası kumaş ve mobil
y boyaları, Karpit, K r 
boya, Z çyağı, FILIT v 
diğor sitler fi ti r Do mal 
kalite ekıtradır. 



Toprak ofisi ·için yeni 
mabayaa merkezleri 

kuruluyor 
--o---

Toprak Mahıulleri Ofisi, ıon gUalerde 
meriyet mevkiine giren, kararname bDklim· 
lerine istinaden, uzak yerlerde bulunan 
mDbayaat merkezlerini tren battı Ozerinde· 
ki mıntakalara nakli için yeni bazı karar· 
lar almaktad1r. 

Bu ciimleden olarak yeniden bazı mü· 
bayaa merkezleri tesis edilmekte ve da· 
bildo bulunan bazı merkezler de hat boy· 
larına nakledilmektedir. 

Samıat, Bercan, Yazıhan, Biımil ve Er· 
ıanlde yeni mübayaa merkeıleri açılmak· 
tadır. 
Meıkur kuarnameye göre üç kilometre· 

den Dzak olan yerlerden gelen hububatın 
mllbayaa fiatlerinden, l,,u meıafe dahilinde· 
ki nakliye masrafları tenzil edilmekte ol· 
dujundaa bu bal köylüyü mütezarrır et· 
mektedir. Umum miidilrlük nakil iılerinde 
vukubulmakta olan bu müıkülitı da &olo
mek, k6ylil heıabıaa daha faydalı olmak 
için mibayaa merkezlerinin tren güzergi· 
hında olmasını daha muvafık görmektedir. 

Dijer taraftan bir çok yerlerde yeni 
mahsul piya1aya tedricen gelmiye batla· 
mııtar. M&.tahıll tarafından beyaaaamele· 
rln doldurularak henDz ofiıe verilmemiı 
olmaıı bu faaliyetin lakiıafına mini olmak· 
tadır. MOstabıillerden bazıları hububata tar· 
lada, bazıları harman halinde ve bazıları 
lae anbarda iken teabit ederek beyaaaa· 
meye tibl tutmak iıtemektedirler. Vilayet· 
lerdoa bu huıuıa dair gelen teklifler Tica· 
ret •ekiletince tedkik olunmaktadır. Bir 
karara varıldıktan sonra mOatabıillere bil· 
dirilecek ve bundan ıonra daha geniş mik· 
yaıta miibayeı yapmak imkiaı haall ola· 
cakhr. 

----o,.._-

15 Yaşında bir çocuk 

RADYO-TELGRAF HABERL 
-

INGILIZ GAZETELERi 
Rusuaıa gardım 
edelim diuorıar 

Londra, (A.A) - Dil Tel· 

graf gazetesi Ruı • lagillz 
ittifakından bahsederken Ruı 
yanın muhtaç bulunduğu ka· 

uçuk ve bir çok iptidai mad

denin kendisine verilmeılni 
iıtemektedir. 

.....-.. -- • 

lngilterenin 
Bir aulık deniz sanagll 

Londra (A.A) - Amiral· 
lak dairesi tebliğ ediyor: 

Son bir ay içinde 311.000 
tonluk 71 logiliz vıpuriyle 

lagiltere heıabıaa seyrBme· 

fer eden diier 8 loıiliz va· 
puru batırılmııtır. 

---1111-
Lord Hali faks 

Hindistana 
gidiyor 

Stokholm, (a.a)- Ekcenc 

telgraf ajanııaın Delhlden 

aldıiı bir telgrafa göre Lord 

Halifakı Amerikadan Avru· 

paya avdetlal müteakip Hin· 

distan umumi valiJiğine ta· 
yin edilecektir. 

--o--

lngiJizlere eöre 
Almanlar 13 temmuzda~ 
Moskovauı almalı 
Omit Bdigorıardı 

--o--
Londra (A.A) - Alman· 

lar muhtemel muvaffakıyet· 
leri çok zaman evvel ver· 
mekte kaıtleri olduğu aıı· 

kirdır. 
En birinci sebep Alman 

milletine vadedilen çabuk 
muvaffakıyetler dolayııiyle 
teskine çahşmaktadır. Bun· 
dan haıka Almanlar Moı
kovayı 13 Temmuzda ala· 
caklarıaı ümit etmeleridir. 

Almanlaran Ruı 1eferla· 
deki kayıpları bi11edilecek 

derecede fezladır. Suriye iıi· 
nia nihayetlenmesi Giridia 
kaybı ile zayedilen kıymetli 
ü116n yerini tutmuıtur. 

Almanya Londra ile Viıi 
arasını •çmeğa muvaffak 
olamamııtır. Viti lagiltereye 
değil Degolcilere yüklenmeğe 
çalııması bunu g8ıtermekte
dir. 

--o--
MALTADA 
Malta (a.a)-Dün Malta· 

da üç defa alarm iıareti 

verilmiııe de d&ıman tay· 
yarelerinin attığı bombalar· 
dan hiç bir haıar olmamıt· 
tar. 

Son So, 
Tebliği 
---O~ s.~' 

Londra - (RadY
0 

d"le' Bu ıabab neıre 1 
.,. t 

lıtlbbarat b&rosı• 
Dün Almanlar "; 

Moıkova ve Kief 
hücumları öalelll~ 
fak olduk. Ağır . l'f 
pılmaktadır. 1•~1 d• 
birlerin iıtikalllti~ .~ 
ilerleyiti ve iak•:,1d 
miyetıiz oldui0 

maktadır. bit 
Ruı teblijiod• dl' 

mekaDiıe gruboO ,dl 

imha t dildiği i~~~ ~,d 
dir. Düımaa 1'ıe t 

d feO• 
tıiı taarruz • 5Z 
dDımüttür • DiP J . •" tayyaresi tabr•P t• 
Ruı kaybl ~4 iti,. 4' 

Bir Alma• deııs• 
tırılmıştır. 

Sarhoşıolı 
yarala.., 
~ol 

Ali çetink•1:111,t, ~i 
Hamdi oilu 1'- ,,tı 

f b•' ojlu Maıt• • , , ff 
met kııı R•111'

11
,1tof 

yia kızı Rıik• •:1)314' 

t1 uaıındakl bir çocuğu tabanca Haziran ayında Taşla yarala-

ları halde k•P
1 bulıı"'~ 

ran ve 111eıu• Jt0''1 ~ 
bekçiıi H•••~00e'''.ı 
Sabri karısı ~,,., 

k et "' ~I' ıebep ha ar k 1or' ~ llB kazaen öldürdü.. 79 vapur battı mak 
seyini dö•111'" ,1ıııl•
ladılarınd1D y 

--~--

bmit - Dün ıaat 3 raddelerinde yeni 
m•hallede oturan 1 S yaşlarında Sadettin 
Ünal eline geçirdiği babasının tabancHile 
oynar kan 11 yaşında oyun arkadaıı O mit 
VuHh baıındaa kazaen yaralamıı, yarala
nan Ümit derhal baıtıneye kaldırılmıı zı· 
valh yavrucak bir kaç ıaat ıonra ölmüı· 
tnr. Zabıta ve Müddei umumi vaziyete el 
koymuıtur. 

45 mahkôma okuma 
yazma diploması 

verildi •.• 
lzmit - Şehrimiz Cez.evinde okuma 

yazma bllıniyeA mahkümlara kııa bir za· 
manda okuma yazma tiğretilmiı bu mah · 
kGmJar içinden 45 mahkima diploma ve
rllmiıtir. 

Ceza evimiz mabkiimlarının ııhhi durum· 
lariyle de yakından alika gösterilmektedir. 
Revir muntazam vo temizdir. 
Hükğmet doktoru tarafından muataıa· 

men kontrol ediJmektedir. 

Londra ( a.a ) - Haziran 
ayında düşman 79 ticaret 
gemisi babrmııtır. Bunlardan 
52 ıl Iagiliz, 19 müttefik ve 
8 bitaraf olmak iizere hepıi 
329,296 ton hacmiadedir. 

PROFESÖR EMiN ATA. 
BAY ŞEHRiMiZDE 
Türkiyenin meşhur man· 

yatizoru profe1ör Emin Ata
bay lzmire gelmiştir. 

Manyatizm. ipaotizm, fakirizm 

ILLIZYOliZMA 'nın 
Kadretli ve methur 1an'et 

kirı yarı o akşamdan itibare D 

Aııi Sinema ve Albnp.,kta 
halkımızı hıyretler içerisinde 
bırakacak ve aeanılarınalde· 
vam edecektir. 
Altınparkta bu aktım Mfi· 
rebbiye namındaki Uç per· 
delik vodvil temsil edile· 
lecektir. 

Kahramanlarda Şaban ka· 
rııı Fatma Hüıeyin oğ1u ir-
fanı taıla baıındaa yarala· 
dığından yakalanmıştır. 

·-dır. tb~· 
§ Şebitlerd~ b' 1 

io•" ıı'' Hüseyin ev bt' 
yankesicilik bulunan kuru t~ 1ti' " •• 11•"' ,_ 
Şınlak hanında Muıtafa 

oğlu Emin Rlza oğlu Niyazi· 
ain cebinden 4 liraaını y•n· 
kesicilik ıuretile çalarken 
yakalanmıştır. 

rine attıg• , ıub"' 'fi 
dan yaagıD tı11110f 
derhal ıöodiil el• 1' 

uıO:S 
bakknıd• 111 

tar. ------------- .. Türkiye birincilik • .., 
bakaları bitt! 1 

Gençler birliği 4-1Be&lktaıı mauııP,,ı,-
b iiO de fi 

Ankara (Huıuı1) - Miiaabakalara ug . utJ11 ~~,ı 
miştir. Maç Ankara ıampiyonu Gençler ~t,ıoi 1 , 

araıanda yapılmııtır. Ankaralılar ilk 1° e z6 •''1, -ayeğiyle kaydettiler. Bunu mlteakip 16 •;,,.-"'~ ,ı~, 
larda 2 gol daha atarak ilk devreyi 3· O 1 t 11 ---
fak oımuılardır. ikinci devrede Beşiktııh '4.ı ~' 
da Gençler birliii de bir gol atarak aııÇI 
dır. __,~;.ı 

Klt••lnden alamz.. Çorakkapı Polll r~ffO-' 
•artın lılo, 164 Hu•• lalula OlılDER Milli bilet•erinizi (Saadet) • 

pıyango ------


