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Son Dakika 

Çörçil tankı 
Londra, (a .a.) - lagiltere 

fabrikalannda diiayanın en 
bly&k tanklarının inıaatı 
hızla devam etmektedir. Bu 
tanklara Çörçil ismi veril
miıtir. Bu tankların mfiret· 
tebatıaı koruyacak olan zırh 
fevkalide kalındır. 

Bu ağır tankların her t6r· 
lü arazide büyük bir ıiratle 
ilerleme1i hayret verici bir 
durumdadır. 

BULGAR BAŞVEKiLi 
Bıuanatta bulundu 
Berlin (a.a)-D.N.B. •janıı 

bildiriyor: 
ltalyaya gitmek ize re Sof· 

yadan a1ralan Baıvekil bay 
Filof yaptığı beyanatta eı-
c&mle demiıtir ki: 

~Ba aeyıhıt umumi meH• 
lelerle alikadardır.I Jtalya· 
Bulıariıtan ara1ıada halli li
ıım gelen me1eleleri görüı
meğe matuftur. 

Gör&ımelerin} dostane bir 
bava içinde devam edeceği 
tabiidir. 

Rusyada şiddet 
li yağmurlar 
Moıkoya (a.a) - Tribua 

ıaıetesinin muhabiri bildiri· 
1or: 

Alman barekitıaıa baıla· 
dığı g&adenberi ilk defa 
olarak tiddetli yağmurlar 
yaidıjı ıCSr&lmDttllr. Yağ
murlar b6yle devam edecek 
oluraa kalayca bataklık ha· 
llai alan arazide Alman 11rblı 
kuvvıtl1rlala llerlımHl f ••· 
kıl&clı ıor ola•kbr, 

' 

esi 
HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

ınoiltere kabinesinde 
mühim değişiklikler 
Londra, (a.a.) - Hükumet 

bazı mühim tebeddülita ka-
rar vermiıtir. 

Hariciye müsteıarı Bay 
Butler Maarife, istihbarat 
nazırı Bay Duff Cıper Uzak 
şa:rk mümessilliğine ve Bay 
Bron istihbarat nezaretine 
getirilmiılerdir. 

Ayrıca müsteşarlar arasın· 
da miihim tebeddülit oİ-

----o---
lngllizlar bir haf tada55 
bin tonluk vapur batırdı 

Londra (a.a.)-Dün batırı
lan 7000 tonluk bir petrol 
sarnıç gemiaile son bir hafta 
zarfıadi batırılan dDşman 
vapurlarının tutarı 55,000 
varmııhr. -----o .... -
,,Kişnev'' şehri 

yanıyor 

Luadra (a.a)- Roma rad
yosu bugün itiraf e\miıtir ki 
Besarabyada Kiınev üç gün
den beri yanmaktadır., 

Yangını söndürmek için 
Ramen aıkerlerinin aarfet
tiği bütna gayretler boıa 
çıkmışbr. 

Bir Alman şile
bi yakalandı 
Londra - Radyo S. 8,15 

rHmi teblij: Şimal deaiıhıde 
7000 toalak bir Alman til~bl 
yıkılıamııbr. 

DLIYE VEKiLiMi-----
Z N BEYANATI 

--=---
htanbul - iki gündenberi Imralı ada· 

sında tedkikat ve teftişlerde bulunan Ad· 
liye Vekili B. Hasan Meııemencioğlu bu· 
gün şehrimize dönmüştür. Vekil lmrahde 
yaptığı tedkiklerden memnuniyetini izhar 
ettikten sonra demiştir ki: 

- lmrali Cezaevi henüz tecrübe devre· 
ini tamamlamıştır. lmrahde Ziraat vesaiti

ni ve bin ki~iyi barındırabilecek binalar 
ve bir çok atelyelcr vücuda getirilmittir. 
Mahkümların bazı ballerit1de büyük bir sa
lih göze çırpmaktadır. 

Vekil müteakiben şanları da söyle
miştir: 

- Bu sene içinde adıyı elektrikle ten· 
vir etmek, motörlü bir un değirmeni vücu· 
da getirmek ve altı yGz kitilik bir paa• 
siyon daha inşa etmek programımıza da· 
bildir. Bu suretle ceza evi me•cudu 1500 e 
çıkarılabilecektir. 

İmralide bntün ceza evleri için m&ıterek 
bir sanatoryum inşası da Vekiletin etaaav• 
vurları araıındadır. 

Vekil beyanabaa ıu ıuretle nihayet 't'er· 
miıtir: 

- Müe11esenin müdüründe ve sair me· 
murlarda vazifelerine karıı gördiliim bai-
hlık ve saygıyı burada memnuniyetle teba· 
r&z ettirmek isterim. 

--o---
Mahsulün sür'atle 
kaldırılması 

---o,--• 
• • 
ıçın 

Edirne - Çiftçinin harmanlarını kolay· 
hkla dövebilmesi ve mıbıultınia en kıaa 
bir zamanda elde edilmesi için Trakyaaın 
bir çok kazalarına h rman makineleri IÖD· 

derilmeğe başlanmıştır. Bu makineler ea 
çok ihtiyacı bulun n köylerin ortalarına 

kurulacak, çok ehven bir fiatle rençberi• 
mahsulü dö,ülecektir. 

HALKlN SESi HAKKIN SESiDiR 
He o mesele 

--fto--

Bir kaç defa yaydık bugün gene tek
rar ediyoruz. Sümer müease1esinin hallın
mıza bir yardımı olmak üzere ucuz fiatla 
tevzi ettiği basmalar çok defa bir kolaylık 
maksadiyle girişilen bu it bilba11a fakir 
kadınlar için bir çok günler kaybettirea 
bir zorluk teıkil etmektedir. Ta Bacada• 
vakıt ve nıkıt sarfederek biı kaç defa 
müracaat ettiği halde kalabalık yilz&ndea 
eline bir ıey geçiremiyen bir fakir kadın 
bize dert yanarak dedi ki: 

"Bari bizim gibi tren ve vapur paraıı 

vererek gelen kadınlar için [günler tahıiı 
edilse çok büyük bir iyilik ve sevap itlen
miı olacaktır." 

• HALKll SESi HAKKIN SESiDiR 



-Şehir ·Haber • erı mem.--

Lise ve orta okullarda sınıf. 
larında ikmale kalanlar 

Use ve Orta okul son sı- , leye dair yeni Jair tamim 
aıflaraada kaaaat nota ile ı aeıretmiıtir. Bu tamimde 
ikmale kaldıjı için devlet bildirildiği veçbile imtihan 
orta okul ve lise bitirme 

talimataameıiala 2 inci bea-
lmtibaalarıaa eylOlde l>lltlı· dinde imtihan b•ılaagıcı dera 
yaa talelle ile liae bitirme 
•• devlet orta okul imtaban- yıla ıoau oluak göıterilmiı 
lanaa ıirmİJe hak kazanıp bulaaduğaaa ı&re eyUilde 
da o yıl tiremeyip ertesi yıl imtiha"lara baıhyanlar dört 
tfrmek istiyenlerin imtihan imtihan baklrıadaa biıini, er
h•klarıaıa ne suretle heHp teai yıl haziran devreı1nde 
edileceii bazı okallardaa baıbyanlar keza d6rt imti-
ıoralmaktadır. han hakkından ikisiai kay-

Maarif vekillifi ba mese- betmiı sayılRcaklardır. 
----nm1111111 ----

Def terdar)ar 
arasında 

Barbaros 
pulları 

Leningradın 
müdafaası 

- --
Stokbolm, ( a.a ) - Datllt 

Allehanda mecmua11 Lealng· 
rad mlldafaası hakkında 111 
maliimab vermektedir. 

Leainrrad istikimları d&n
yanın en kavvetlilerinden bi
ridir. Şehir etrafındaki mlı· 
tabkem arazi 30ÖOO mil DN· 

rabbaıdır ve nlfaıa beı mil
yondur. Bu arazi Narva aeb
ri peypas rölll ve Lika ja 
nehri V aldan dağlan, Lado-
ga ıölB ve fınlandlya körfe
körfezi1le muhattır. Bundan 
baıka latibkimlat Stalln hat
b boyanca pleıkaaya kadar 
uzanmaktadır. 1939 da im
zalana• Ruı • Eıtonya karıı· 
laklı yardım maahedeıinden 

lamlı •aridat mldtlrl Talit 
Tek•ll lımll' defterdar mua· 
Yialijine, Aydın defterdarı 

Slleyman Ertlrk Gim&ıha· 
ae defterdarlıjlaa, Maı def-

Haber aldıiımıu ılre ye· beri de ba iıtihklmlar Eı
ni Barbuoı pulları temmuz tonya adalarına dofra Le
nibayetinde aabıa çıkarılabi- nlngraddaa 300 kilometre 
lecelctir. Buı serinin 17 S ku- ıarbe kadar uıablmııtar . ., 

terdarı Şaban laaa Muilaya, 
ll"ila defterdarı laayet Ba· 
da11aotla Aydına, Deniali 
defterdarı Hakin Ayaıhoila 

V •• •efterdarhiı•a tayla 
eclilmfıUr. 

ıııtııııdı buaon 
ııpılacat ııra,ıı 
Ba,aa Moatr6 Bofazlar 

makanleaamelinin imzalan· 
dığı ıerefli g&ntia yddönii· 
midir. BarBnil tebcil etmek 
içla hal.s:evi bahçuinde aaat 
18de bir tiren yapdacakbr. 
Tlreae bittin yarddaılar 
da•etHdlrler. 

raıluk pullanada Barbara- o--
ıaa 6 reakli poıtreıi bala
aacakbr. 

o 

Gir4!san 
Eınııat amıruıı 
Aydın baı komiserlerden 

Halit Yener Gireaan emni· 
yet lmirlijiae terfian tayin 
olunmuıtur. · 

--o---
Bıçak taıımak 

Aaafutalar caddeıiade 

Mehmet ojlu Sadettiaia i· 
zeriade bir bıçak buluaarak 
abamııhr. 

Maverayi 
Erdün Emiri 

--o-
Amman ( a.a ) - flliıtia 

fevkalade koaıiıeri Malr Mi· 
kael yanında bava kuman· 
danı Brovvn halandaja bal· 
de Maverayi Erdüa Emlıi 

Abdallabı ziyaret etmit ve 
kendiıiae laılliz kralı tmra· 
faadaa fahri bava kuman
danı unvanı tevcih edilmiı 

oldağ11aa teblii etmit ve 
bana dair kralın g&adermif 
oldaja bfr mektuba vermiı
br. 

--o--

ITanklar.ın Bo"' 
1 Ve Paraıütç •• 
ı ---• -1- Terc&me eden: SIRRI 

ı-Bır yedek nelerin laatıra tl•fl 

Avrupa harplerinden birinde 
laaan ve 1eyyar bir baıtahaa• 
can veren yedek mabarrir, nefel' eri 
kenarları kanlı bir babra deft 
muıtur. 

Diitmaa. atqiain bafiflediii •• 
mak itinin durdata aralıklar• 
anlaıılaa ba hatıralar, fe•kalld• 
rı, korka ve heyecan clola ......... ~ 
etmektedir. Ayrıca baf8ala- d 
rebelertade hlkim rolB ifa ed• 
boiaımaııaa, ta11areleri• pike 
•e cephe gerileri•• dlfea. _ • ...., 
akıllara hayl,'et Yeren faaliyet 
canla ve dehıetli sabif elit aıe•cJ' ff: 
kiki hayatla, daha dofrasa atef 
çenberialn ifadesi olan ba ltall 
modern harp tekniii lıeri•d• .... 
yetli ve etrafla mallmat yer•• 

Mah.,ıir, baron bayatla \111 
rinde keadileriaden babıedlle• 
naın adını yazmak iıtemediil8l fi. 
m11kaddeme1iade ı6ylemekt•~~:..S 
la adlaranın yerine ıa ( ••. ) iP'~ 
mııbr ki, biz de terclmeJİ J• 
ıeye riayet ettik. 

Gene bu kadretli yaııa, •ı ~ 
fuımaıı •• paratltçller" ead 
riade hiç edebiyat yapmatha..ı~~ 
kikati a1nen tubit etmek ., .. 
ilive eylemektedir. 

Kitabın en bariz bullliJ• 
kıymetindea biri8' de _.... 
terc&me yapılarken diter .,_.., 
eıerlerdea de iıtifade eclia. .... .,.--

Slıii, defter ıahibi çnafA 
çok merakla ve 1•1ret •ıricl 
baılayoraz! '8 

Bu eıer llir batara defteri t 
leme alandıiı içla, biı d•, p1' 
rık ayaea liauımıu çe•ir41kt bl( 

--o,----
§ Kemerde Ali oğlu Ni

yaıinia lzeriade bir bıçak 
bulaaarak alımmtbr. 

Fransız dahili-
Ba sebepte• her babr .. ı• 1.-, 

onaa cereyan ettlii tarihi ol t...umr.ı 
dık. Ayrı ayrı g&ılaıa ba 1aa; 
zabnda bir blltla tııkil etol~ Teberrüler 

A,dıada ua tilcc1rı lıma
JI Çakıcını• vaıiyeti üzerine 
çocaklan t•rafıaclaa 100 lira; 
Sinibi1erlla Hortu köy& bal
kı tarafaadaa da 40 lira 
Tlrk hava kanam ... teber
rl edilmlıtir. 

----Yaralamak 
lkiçeımelilc cadde1iade 

Şahap of la Salim sathoılak 
ıaikaaile lamıil pğla Zekiyi 
ıiıe ile baıından yaraladığ· 
ıadan yakalaamııtır. 

iLAN 
Jzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 

Makamab Reımiyedea aba•• talimat daire ıiacle, 1 Afu
toa 19tl tarllııadea itibaren, tramvay durak yerlerinde aıa· 
jlcla yazıla o daju veçlıile tadilat yapılac•tı Sa71a halkımı· 
ııa mallma olmak &zere ilin olunur. 

LlCVEDILECEK DURAK YERLERi : 
Beyaz Kapı • Sadık Bey • MektupçtJ. 

TADiL EDiLECEK DURAK YERLERi : 

...... 
Glztepe karakola daralı 125 No. lt.1 direkten 122 
No. la direje, Askeri Haıtaneıi dm atı 974 No. la 
direktea 98 No. la direi•• Salla••• maka11 darala 
• )le. ı. direkt•• 89 Ho. I• •lı•J• aakl..Ufeeek-

20 - 25 . 

ye ·nazırı 
Viıi (a.a) - Y eai dahili

ye aaıuıanı aallhiyetlerini 
temdid eden hir kararname 
11eıredilmf1tlr. Dahiliye na-

. zırı amiral Darlaaa tVi ola
cak ve hlltlla kararlan ami
rrl Darlan imza edecektir. 

Acele satılık ev 
Aluacakta intikam ıoka

iaada 9 sayıla ev ı1atalaktır. 
Taliplerin ev içiatlekl sabi· 
biae mlracaatları. 5-1 

Dr. Fahri Iıık 
•••lr Memleket laaıtaaeıl 

Roatkea mltebau111 
Roatken H Elektrik teda'riıl 
yapalar. lldacl B.nler Sokak 

.,. 1111"' "•• ıııurhN H'1 

CUt •e Zlhrevi Haıtahklan 
Miteha11ısı 

DOK T O_R 

Salib Sonad 
lldeei Be1ler S.. Ne. 79-i 

Zaten eıerl takip edine• • 
diliiiadea aalaıalmıı olacakbl• 

. (••mert••.,..., 
" ••• Din ıecedeaber' afk -~---~ 

ne a6bet bende... G&ı kapıls 
yoz ladiriimif gibi ajır ••• ~.!' ..... 
perin keaarıaa da1adım. ~ .. -.. 
ıamaa geçti bilmlyorlllll· s: 
ayak ıealeri daydam ve ta 

- Parola!... asi 
Hiç bir ıes yok... AJ•i ' 

daha tekrarladım. Ge•• ce#f 
ani bir .. k1rtlyle ıllre•İD 
ya ateı ettim. Ciddi bir • 
klçtlk ıabay tellıla baykar*e.• 

- N• yapıyoraua yaba? -. 
- Eb, dedim, ••kaaıD ".'; 
Mejer pfil, beni dı•

kal11n tidiyortla. 
Acele acele 1aldafb •-= _ .. 
- Şimdi emir ıeldl. fi~ 

ları kasdnfa tldecek! D~ 
yarıııaı ıeçlyorda. Nlbeti.__.._ 
kada.. b1rakarak llbl ar 
kuma - klrekçllerle btrllk.W 
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lltara-E-m-nıu-et-ka-d-------1 M-ğ-la-da-i-gla_u_..__ı v-e~~~~::-r _,- --adlml!!_a--

roıunda uenı ı kerest is ihr ı 
~rf~! nakllle_r • SU 1 Muğla~=-a).=-;ülü vi- ilk ~~~:lifaDI 
~ lllıaiyet U Yaıamak için suyun en liyet d bilinde 156.437 ilo MEM•ş 
'' ıtn,. mum Müdürlü· sigla y ğı işlenmektedir. Di- 1 
... ~ den f 1 b t IDıumlu aıda olduöundan 
""'"" az. • za ı a me- • • ğer tar&ft o vilayetimiz için-~-ı lllQlQ11 t f' k'll kimsenin ı1üpbesi yoktur. "" ilıt• er 1 ve na 1 e- ... deki devlet ve hususi eşh -
\. 1'• ed · bi ı· Eıki zamanlardan kalmıf, " t. en yenı r ıs- sa ait ormanlard mıntaka 
~ . ._ llıirıı et · t bl' t çoöu da kurmuı, çe•melerin 
-...._111 mıı ve e ıga a 0 

... köy1ülerinin ştı.hsi ihtiyaçla-
._ •ıtır L' t · b • · üzerindeki yazıları okuyup 
~il · ıs enın ıe rımı· rı ile piyas da sntm k üze-

~İJo Glc eden kısmını neı· miaaıını anlayanları gittikçe re 21322 metre mikSbı ke-
ler~'1ı: azalmakta iıe de, o yazıla11 
t •denler : okuyamıyanlar da mekteple-

~~C.'1Q,9i.11i 1. Zühtü Ak- rindeki derslerinden ıuyun 

reste işlenmektedir. 
,--o--

~''•t ~PoJıı Şiikrü Bayaal vücut içindeki ehemmiy tini 
~--t Alc eıer. Celil Oıtaç, dabı iyi öğrenirler. 

Teki dai şehir 
suyu ,.,,.,i lia, Hüıeyia Altayh Herkes bilir ki, insan ıu 

~-~~. e. terfi etmitlerdir. içmek şartlyle açlığ ' güa- Tekirdağ, (a. ) - Şeh
rimizin büyllk bir ihtiyacını 
karşılasan şehir suyu tesis -
tının muvakkat kabulü dün 
yapılmı~br. Bu tesisat 165 
bin liraya m lolmuştur. 

Jt0 . dılenler : lerce dayanabilir. Fakat su 

~-~o~~tr M .. bittin Hakki· içemeyince açlıka karşı mu· 
~ •• t'er Mahmud Seıg6n kavemeti pek çabuk kırılır. 
~ altı'. nıuıvini Salim Ba- Sebebi de gayet bHit: Ço-
L~~ ?'• K. muavini Yusuf cuk yeni doğduğu vakit 
~~tt· aıaOeJi, K. muavini afıarhğınnı yüzde yetmitin· • --·1111·--
~--'hıi

1

~ ıel Iıtanbul K. den fazlası sudur. Sonra bu Karadag""da hurma 
~. lbıa. ••111 Araı K. Eli 
~ll 1 ':1ai Ô. Llltfi Polat nispet yüzde altmış yedi ağacı! 
\'et.: 'ib11J, poliı memur- olar. lbtiynlıkta yiizde alt- Karadağ gayet çıplak ve 
la .ı_,, " ıi~ Kenanoğla mıı. 
~"~q,:"· Fıık Sölpiikoğlu Demek ki riicudumuzdaki havası sert dağlık bir mem· 
"•t ı, Aı· A 'kt b k't w leket olarak me burdur. dag--~·~'- ~. ı tılgan Kara, suyun mı arı er va ı •gar· 
ı. '-'>lıa ~rıhın Hakkari, lığının yarısından fazladır. lan mütemadiyen yal yan 
~~ it ~Ytaç Erzurum, Nuri Daha aıağı niıbctte ıa ile ıiddetli rüzgarı ' ne çam 
y"'tl-. 'ııtlclri, A. Rıza K&· yaıamak kabil olmaz. ne de m şc ağ çlarıaın bü· 

11.._ • J.lılc'-ı k yümesioe imkin vermemek-'-L~t ı. 1( ri, Ze eriya Bu kadar çoksu vücudu· 
"ıııt a.a 4'tl el' tedir. '·--~~ '. ın, Ahmet Me· muzun nereıinde bulunur, 
L_ li,~~r~, Mustafa Ôğre- diye merak edraıeaiı; ıa. Bu korkunç ve kısır mem-
~ ş,~ tı, Hüseyin Atlı dece d&rt kilo ıu kanın ter· lekeli son ziyaret edenler 
tı"'tl ~ tll Eraüreı Kar• Kar dagw ın yüksek kayala-
""'• ~· • "'' kibinde, 3·4 kilosu vücudu· S ~ .. ~il Mardin, Taran rıadan dökülüp ııelen Zet 
~~) lt.~•eri, Sababeddin muzdaki yağların ve uzuvla- ve Moraça nehirleri havası 
~ ~ S •bya, Ahmet Yi- rıD arasında nesiçlerin terki- ıon senelerde imar edilerek 
~ı "'·~~:~· Yaşar Ali Nu- binde, 12· 16 kilosu ad11lele- bir cennet haline getirilmiş 
~ ~ ır, Hüıeyin Ce· rin, 22-24 kilosu baıka uzuv· olduğunu h!yretle görmüş 
~ 'r,11~ıa .. Kars, M. Ke- laran terkibinde... ferdir. 

\ ı..ı lt,~2 Mardin, Sami Vilcudamuıa daima lüzumlu Burad incir, dut ve üzüm 
~'•-.1ı eli, Alımed Can· olan bu kadar ıuyu her ınn 16yle dursun, limon ve por-
~ı_ 11 ' Halit Esea lı- içmeğa mecbur olsaydık, iti· takal ve katt hurm• ğaç· 

dit, •iden tayin edil- miz haylıca güç olurdu. lan bile geniı mikyaıt ye· 

terrabhktlbouok ıstanb:ı
0

";o;;;klerı ti~;;;;;~;;Üüünd n 
~ ~~~ratkller atış müdürlüğün e kap lı 
\._" ~,. 1 terrah'ıtın ,.. f uı·ı t or \f'"1,,. •t lerakkiyabnı ve zar us 1 e .şya ı ıy 

ı' "-~: . Dıebaretini bir 
\~~İt d ••bat etmiıtir. 
~ ~t t 

0'•ıunasıaa men· 
~~iti '''•b, ıemist tor· 
~ ~ 11'•da gayet mil· 
\. "">'tı ~~~liyat yapmıı, 
~el •tırdikten ıonra 
\. ~i~d~ir tıbliıiye aan· 
l. •rırek kurtarmıı 

!\'~- b t\.. ~it ir lngiliz cerralıı 
~'-''illide ayağından 
tf... ~tllet~• lıa11 zehirlen
~ ~ eri 16ıteren bir 
~ ~.::. lllıam üzerine 
~ -~-~)etı11 •e ameliyat 
~ ~ ') 

10
e beticelenmlı· 

.ı ~ M, t. 11
'• ayağı ke

' ,, llı•nıi1le iyileı· 
tlıı p.._ilam ailui ............ -

~•. 
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Marka No. Ki. gr. Li. kr. Li. kr. Eşya ci i 
ANC 4174 B 1057 000 55039 13 4002 00 o/o 50 den faı.J 
AUNO 1/5 75 ten az ipekli p • 

muk men uc tı 

AHT 3576 2480 000 34011 22 2551 00 o/o 20 den az 
90 sun'i ipekli pa· 

muk m nsuc tı 
7-7-1941 Istanbulda Tan Ankatad Ulus lzmirde 

Halkın Sesi gaıete.lerile ılin edildiği iiıere yu arıda evsa· 
fı yazılı eşya 24· 7-941 günö s at 13,30 d Sir eci Reş di
ye caddeıi Halı Antrepoıu dahilinde i S tış müdürlUğiln
de 1549 saydı kanun mucibine ve 2490 sayılı kanun hn
kBmleri daireainde kapalı zarf uıulu ile satalacaktir. 

isteklilerin pey akçelerini ibale gOn ı;ğleye kad r vez
neye yatırmaları ve teklif mektuplariyle birlikte pey akç -
(erinin makbuzlarını ve 2490 Hyılı kanunda yazılı vesikala
rını ıaat 12 ye kadar Sahı mDdDılftiOae vermeleri 1 zım
dJr, 

Şartnamelu a .. lan flmrlkt•• paraııı vsrilir. 
Telefon 25219 (5480) 

Yazan: TE.VF}K PARS 
-36-

Salonu içi, sabceain kenarları kimilen · 
Am rikao '17e Türk bayraklariyle donan
mış, bir k ç dakika içinde sahneye yüz 
binlerce çiçek ve büket atılmııtı ..• 

Deli Memiş papaty t rlasında dolaıan 
ar lanlar gibi, ortada dolaşıyor, simsiyah 
gözleri, t th ç tık k şiarı, heybetli omuz-
1 rı, iri pazuları bütün gözleri alıyordu .. 

Hiç kimse bu kadar mükemmel tipli, 
bu kad r düzgün atlet vücutlu bir insanla 
karşılac klaranı akıllarına bile geti.rmemiı, 
hiç kimse bir arılanla boğuşacak kadar 
yırtıcı ol u bu Türk pehlivanın vecben ba 
kadar güzel olacaiınını düş6nmemiıti ... 

S lonu dolduran yüz binlerce iaıan bil· 
hassa ouun tesiri 11Jtında kaliyor, sahneni• 
etrafını boydan boyan alan büyilk bir or· 
kestra yavaş y \'aş birleşik Amerika mar
şını çalmağa hazırlanıyordu ... 

Aradan pek kısa bir zaman geçmiı, o 
tarihte Nevyorkun güreş meydaalarında 
suh yere gelmemiş meıhur (Klark Simson) 
sahnede arzı endam etmiıti. 

Klark'ın ortaya çıkmasiyle büyük orkes
tranın birdenbire Amerika martını çamaıı 

ve halkın coşkun alkışlarının, çılgın baykı· 

rışl rının birbirine karıımas1, saatlerden 
beri büyük k pıları zorlayan binlerce inıa· 
aın s 1 gibi içeri taşması bir oldu ! ... 

Ki rk, Deli Memişten bir baylı maa, 
ondan çok d ha iri, vücudn da ıoa derece 
atletik ve mevzandu ... 

Memiş, bumına henüz şöyle göı acilye 
olsun bamıyor, hırstan kızarmış gözlerini 
başka tar flarda dolaıhrıyordu ... 

lbtim l b lkın alkışlarını bile duymıyor, 

(Ki r ) y•pıl n tezahüratı kulaklara iıit
mez oluyordu ... 

O t ribio meşha1 hakemlerinden ve spor 
münek itlerinden (V. Vilsou) ortaya çıkı
yor, l ı 1 r, bağırışmalar bir kat daba 
ıızlanı yordu ... 

9 LUL 
ahaat 

deposu 
'Her ci s bah rat, TuV1.· 
Jet eşy ı, umaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, K ra 
boya, Z çyağı, FILIT ve 

-Sonu var-

diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. ....................................... 
:Hergün ilk se nsl rda Birinci (15) kuruıl 
:Bugün tineleriııd n itib e i ·i nefiı fmmı 

i SIHEMASINDll 
it - So 8 ste 1u~~1!i:t i 
ı Don Am ebe ı 

ı12 ':"A p ) Tllrkçe ı asy a as saııı ı 
ı Hazım, Vasfi Rıza ı 
ı Son Beste - 2.30-6-9.30 ı 
ı Akaıya Pal -4-7.30 ı .. ........................ " .......... " 



Atletizm birincilik 
müsab katarı b"tti 

--~--

Ankara -19 M yıs ıtadyomutıda yapılan 
T&rkiye Atletizm birincilikleri çok heye
canlı olmut veiyi dereceler elde edilmiıtir. 
Pavaa taınifinde 108 puvanla latanbul böl· 
lfHİ birinci, 64 puvanla Ankara ikinci, 39 
pavaala lçel iiçiiacü, 35 puvanla lzmir dör· 
dinci ve beı puvanla da Trabzon bölgeai 
bqiaci olmuılardır. 

Birinciliii kazanan latanbul bölgesine bir 
kapa ve derece alan atletlere de madal· 
yalar. verilmiıtir. _ .. __ 

Aydında ikizi r 
haftası 

Bu bdta içinde Aydın memleket basta· 
neainde ilç doiam vak'aıı olmuıtur. Köık· 
ten Rlıdll lrarııı LOtfiye Şea iki kız, yiae 
K&ıkla Davilya köyünden bir aıker iile" 
•i bi• kız bir otlan ve Nazillinin Turan 
mabaUuiaden Mehmet Ali karısı Fatma 
Ara bir kız bir oğJaa olmak ü.ıere her Ü· 

çl de birer ikiz çocuk dilayaya getirmit· 
lerdir. Analarına ve yavrularına ııbbat di
lerken kıymetli doktorlarımızla ıefkatli ebe 
ve difer bemıireleria baıarılarını ıükranla 
ananı. 

---o....:--
Gaziantepte sun'i ipek 

Sanaull ıntııaı ediuor 
Guantep ·- Viliyet dahilinde imal edi· 

lea ıua'i ipek mamalitını inkiıaf ettirmek 
ve kaçak kamaı ıiirümüae mini olmak 
makudlle Ticaret vekiletinden gelen emir 
&zerine Ticaret odasına bağlı bir sanayi 
blroıa teıkiliae baılanmııtır. 

o 

[HXLklM sısıı 

RAbYO·TELG AF-HA ERLE 
Taymis gaze-Anadoluajansı1 Alman· R! 
tesi diyor ki: harp muhabiri- harbinin dot-
lngiliz milleti TOrklerln ninbildirdikleri düncü ha~ 

1 t • • d Berlin ( a.a ) - Anadolu Londra (a.a) - 'o~ asa 8 f 8 S8GIU8Sln en ajanıının buıuıi muhabirin· Ruı muharebesini• ~ 

t • d• den: dörd&ncil baftaıı ~ 
amamın emın lr Cephenin ıimali ıarkisi &zeredir. Almanları• ~ 

Londra, (a.a.) _ Taymis en fail yer olmuştur. Geceli çıkarmak için u;rattl~ 
T gündüzlu tayyare, tank, top hep bo•a gitmittir. rSO ·:J& guetesi ürkiyeye tahıiı 7 ti P". 

ve piyadelerle harp olmak· ordusunun maae•iJ• .J ettiği bışmakaleıiade diyor .. rr 
tadır. yüksektir. Rus ordll ~ 

k : S ovyet kuv•etleri topraklarını tecbiz edilmiı batu•lll1 a9' 
- Türkiyenin tamamiyle d d d f t kt ı-1 " a ım a ım m a •• e me e d S t ıkerl• • .111 

bıtaraf ke.lmak hususundaki Şi d" h L · ır. ovye a ...-dirler. ım ı arp enıagra· hl kavvetlerial•._.a• 
azmi her türlü ıüpheden va- da yakın sabada cereyan man zır 1 

• akt•~..J 
reıtedir. Türkiyeye iltica ediyorsa da cephenın geri· leme1ine manı ol~ be~-· 
eden Franıız harp gemileri· ıinde Alman kuvvetleri arka· Bu vazizet HitlerıD /J" 
ne ve mürettebatına tatbik sında milbim Ruı miifreze· diği bir ıey olmaıt°ı:İç ~ 
edilen muamele ile sabit ol• leri vardır ve bunları birer mantar Ruılard•• ~-
muttur ki Türkiye tamamile birer temizlemek lazımdır. ıtok yiyecek alalll• 1 ~ 
bitaraf ve tamamiyle dürüst Bir bllcam ıabayı diyor dırlar, bunlar•• b•P' 
ve açık bir ıiyaıet takip et· ki: edilmektedir. 
mektedir. Suriyeye, Türkiye .. Harp çok •in geçmek· -•-- .... 

tarikiyle takviye kuvvetleri tedir. Büyük bt~khaztar At- ltalganlar 1ırsl•~, 
d b men kuvvetlen tarafından 111 

göndermek buıusua • ir dia•m. itlerle u .. u. ruımaktadır. IB Savva 11·1auıt devlet tarafından vuku bu· T 
Garnızonludakıler bemem 

lan hzyike Türkiye, kat'i- hemen ki1Iailen ölii ~ulun· 1ıgal Bd88Blf t4 
yen ehemmiyet vermemekle maktadır. Bu arada bır ka· V ~ 
bitaraf kalmak huıaıuadaki dıa cesedi de bulunmuıtur. Londra (a.a) - ~tlel' tt' 
azminin derecesini göster- Nihayet zırhlı kalelere yak- radyosuna göre, tl.J ..a ~ 
mektedir. ki ı ı 8J11P" ~ lııılmıf ve ağır !•n. ara Muuoliain 6D m ... ~. 

Taymiı, Türkiyf!nin Al· bunlara hücum edıhnıt, 3S kaç ıll• içiade Sre~ 
manya ile yaptığı anlaıma· saat bombardımandan ıonra baluıacaklanaı bildi . ..., I' 
da haklı olduğunu iıaret et- bunlar da havaya uçurulmaı· Ayni habere göre, tli~ 
tirdikten ıonra şöyle diyor: tur." MaHolini ara91ad• ~~~...., 

- lagiliz milleti TOrkiye· --•-- 1 111r-me1i muhteme 
nin bugünkil halihazır vaıi· Şiddetli muha araaında ıark ce~ 
yetini tamamiyle müdriktir. • vaziyeti, ve baıı 111••

11 
~ ~ 

Tilrklerin asalet ve seciye· b } d 1 ıo• r'~ 
ıinden tamamen emindir. re e er eV&m da Alman kıta ar·• i1s'-.w11 

h ltalyaa kuv•etlerio• d~~ 
ma • Şimal hattında ediyor ve ltalyaya Korıik• ,Ua~ Karaca beyde 

sul • • 
ıyt 

Karacabey, (a.a.) - Sa baskınlarına rağ· 
men ıerek kıt ve gerek yaz mahsulleri çok 
iyidir. Kıı mahıulü tamamile kaldırılmıı
hr. Yaz mıhıulleri de kaldarılmaktıdır. 
K&yll flattea memnundur. - .. __ 
TiCARET VEKiLi 
Ankara - Bir kıç ıDndenberi latanbul· 

da balaaan Ticaret Vekili Mümtaz Ôkmea 
b91la tren ile Ankaraya avdet etmiıtir. ---

Edirnede ~ıdde li sıcak 
Edirne - Bir kaç güodenberi · burada 

blkim ıllren ııcıklar ortalığı kasıp ka· 
varayor. ----'i'eni Neıriyat 

TOrk • ısıam Ansiklopedlsl 
16 ıacı ıayııı çıkm ıtır. Bu sayısında baı· 

laca .Ôaaer N ıuhi, Hıfzı Timur, Tabir 01-
ıaa, Ômer Riza Doirul. M. Şakir Üikü 
Taıır, profes&r Kimil Mi11a, profesör h· 
mail Hakkı lzmirli ile profesör doktor Se
bil Oa•er imzalı kıymettar yaıılar ibtifa 

S t k t 1 ıh Moıkova, (a.a ) - Beş mın· f ranıada Savva it ~ 
OIUB 1 a arı a. takada ıiddt!tli muharebeler iıgal etmek ba•0

'
00 t•'f.' 

t d·ı 1 devam etme~dedir. Dnımaa Hade veraceği de a e 1 m 1 motörlü kuvvetleri püskür- edilmektedir. 1 .. 
Berlin ( a.a ) _ B. N. D. tülmüt ve tayyartılerimiı diia· TAL ~ 

bildiriyor: Askeri vaziyet kü bava mubareT:>elerinde 71 8. S So~ 
hakkına• aıağıdaki teblii ~im~• tayyaresi düıürmiit· Moıko•a (a.•) _...ld,t~ 

d 'I . t' lerdır. k k ı r 
neıre ı mıı ır: • Moskova - Londra rad· ler birliii yll ·~ ,ıer *" 
Şark mıntakasında rıcat et· 8 10 S t .. t b va ı Halk kom.•• St•li,J ~ 

k d.. k" yo . ovye resmı e • .,. 
me te olan uıman ta ıp lıği: Jozef Viaaryaao'ıç~rlffl~MI' 
edilmektedir. Stalin hattın· Cephelerde milhlm deii· dafaa balk koıai• ..,ı•~ 
daki Rus kıtaları ihata edil· tiklik yoktur. Rus çeteleri yin etmfıtir. GarJ' · ı"~ 
mit bulunuyor. ihata edil· geride çok muvaffakıyetler Jara baıkamaad:~~f" JA' 
mit kıtalara yardım için ge· elde etmişlerdir. Düımanın Timoçenko da ~ lı~•• 
le Sovyet kıtaları tard edil- bir molörlü kuvveti püskilr· komiser muavı• ır 
mittir. Şimendıfer hatları tülmllı v~ mühim miktarda olunmuıtur. JI 
tayyare meydan!arı mütema· ganaim elde edilmiıtir. f.lod.P 
diyen bombardıman edilmek· Alınan ganaim arasında Bir ha -.,... ılf 
tedir. 189 Zil bh otomobil, 6 top, ,,pır~f 

Finlandiya cephesinde ıid- 2 tayy.,e 4 tank vardır. Ay· BatırılaD .. ~ 
detli batp devam ediyor. rıca 100 araba tahrip edil- Londra _ R~df,~1.,.t-.# Şimal deni:ıinde Ruılara yar· mittir. foı• '~ 

k · · ı 'I' ı bahriye nezare ı fa,.d' ~I 
dım etme ıatıyeu ogı ız ere 25 düıman tayyareıi dil· liği: Bir hafta ı•' to' ~ 
ağır zayiat verdirilmit ve tiirülmüı ve Baltık denizin· vercileria t2S b~tırl"'° 
116 logiliz tayyaresi düıü· de bi.- Alman mot6rbotu da O ur.,... ... 
rülmilştür. batuılmııtır. Bir Alman aı- minde 4 ••P alllr; 
Manı ı·hillerinde ıimdiye keri trenine yapılan btıcum· lnglltBrl 1!" ~~ 

kadar 420 tayyae düşürül· da 22 vagon havaya uçurul- ) ~ p· 

11 temmuzda çok fazla tay- topçu fırkaıı a§u zayiata riltere Bıerı• • il'' 
etmktedir. 

Milli • 
pıyango 

mütlilr. 18 ve :ı6 buiran ile muıtur. Düımanın iki ağır Loadra (~··ffstd/"' 

yare dllttlrillm&ıUlr. u;ıatılmııtır. faaliyeti oJıaallllf 

bl·ıet•erı·nı·zı· (Saadet) Kl•••lnden abısıı.. Çorakkapı Polis M•r~== 
• qııı No, 864 HllH• Talul• ONDER 1"el• ____ ....... _ 


