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~ Son Dakika 
" :zafer 
ti11ısali 

~ ".....____ 
~ ~.. •eaızi yavıı ya
~"•ddiıa hocanın mavi 
~L "' benıedi. 

q ..... 
~ aı ve namı ölmez 
l. 't ~ lc~dualarına "Ma
~ .~ .. lcınıde iıe, gön· 
~tl ~lldadır." diyerek 

~1, '' ••11ttuğu gibi 
~,,,' tarafından b&tüo 

~ ~n Y•11lan bu iıaret 
~'ı_t~ l\laıanlar ve ta· 

'dil tırıfından da ka-
''•lc .. v . b. ~ , • remzı ız-

~ ~ ,:fe., de bizimdir,, di
\ ,, ~ dı lagiliıler gi· 
~ ~, ~t '' köıe ve mahal
' t.h .ta Eyfel kuleainia 

~~~ 81111
' kocaman bir 

\ ~I ::~li~de aıarak mis· 
~· ~lıııı ''1 teı'id ediyor
\ ~'~ı e1a garip tarafı ıu 
~ ,_tı zaferi eld• eden· 
.. ~. bıııı~ı zaferlerinin bay· 
~~,1 'rtaden, burllnkn ., ''• . 'l'ttlc 11

• da teı 'id ettir· 
lırdırl. 

llRRI SANLI 

Bu sabahki 
Sovyet tebliği 

...--o---

Moıkova (a.a) - Sovyet 
radyosu tarafıadaa bu 1abah 

( Salı ) erkenden neırettiği 
reımi tebliğ: 

Poleaık. Kiel Neograd ve 
Simoleaık'de ıiddetli. muha
rebeler ve mnhim askeri ha· 

rek!t vuku bulmaktadır. 

Hava kuvvetleri dOşman 

bava ve zirhfı kuvvetlerine 

karşı giriıtiği mücadeleye 
devam etmiıtir. 

20, 21 temmuz günü düş· 

man bava kuvvetlerinin Le

niagrada karşı teıebbüı et· 

tiği hawa akını bava birlik
lerimiz tarafından 6nleumiş

tir. Diiımao t•yJarelcri şe· 
bir üzerine gelmeğe muvaf-

fak olamamıılardır. ilk bG· 
cumda 11 ve ikiaci hncum· 
da dnıman 10 tayyare kay· 
betmlıtlr. Bu aoa rakam 

kal'i detlldir. 4 tsyyaremiı 
kayıptır. 

Hollanda da 
iman 

aleyhtarlığı 
---o--

Moskova, (ı.a.) - Tass 
ajansı Nevyorktaa aldığı 

bir habere Hollandadaki bir 

telsiz fabrikasında çalışan 

4 bin amele ellerinde Hol· 
landa bayrağı olduğu halde 

Almaaya aleyhinde nümayiı· 
)er yapmıılardır. 

Geniş mikyaıt 
yapılmııtır.• 

--........ -
tevkif at 

V Mücade
lesinde 

Amerikalılar 
-.........o--

Buenosaires ( .a)- Alınan 

malümıta göre limanda bu 

lanan 7 Almaa vapuruna 

me~hut eller tarafından V 
harf' resm edilmiştir. 

Meıbur sinema artiıti 
Game Stavart ın babası 

pırlak bir 7 liufı yaptıra· 
rak ıpklaadırmııtır. 

Montrö zaferi lstan
bulda nasıl tes'it edildi 

----o---
lstanbul, - Moatrö Boğazlar maahede

nameıinin imı:ası yıldöaümü mii11asebetiyle 
dün şehrimiz ~ lkevlerinde merasim yapıl
mıştır. lrad edilen nutuklarda. Moutrö za· 
ferinin ehemmiyeti herkesin aahyacağı bir 
şekilde izah olunmuştur. _ .. __ 

Tek t•u ·ekmek 
Ankara, - Koordinasyon heyetinin ka· 

rariyle tek tip ekmekte kullanılan yüzde 
.30 arpa, yüzde yirmi çavdar ve yüzde elli 
buğday unu h lib•ıı değiıtirilmiştir. 

Yeni karara göre. band11n sonraki tek 
tip ekmeklere yüzde altmış buğday ve • 
yüzde kırk arpa k rıştııılacak, çavdar kon
mıyacakbr. 

Koord uasyon heyetinin bu kararı yakıa-
d t tblk edilecektir. (Anadola) 

----~---

--=---
lıtanbul, - Aralarında Atlaı kundura 

mağazası-glbi-bazır iskarpin ıatu m•i•_.
zalar, ayakkabılardaki kir nisbetlerinia 
tayininde şu esasın kabul edilmesini fiat 
mürakabe ko "Disyonuadan istemişlerdi. Ka
dın ay<11kkab1ları içın yüzd" 50, erkek ay4k· 
kabdarı için yiiıde 25 ve çocuk ayakka-
bılar ve terlikler içio yüzde 35 kir niıbe· 
ti kabulünii istemiılerdi. Bu teklif ayakka· 
bıcılar cemiyeti ve koopperatifi tarafından 
muvafık görülmemiştir. Bu gün cemiyet ve 
kooperatif fiat mOrakabe komisyonuna 7a
zılı yeni bir teklif yapacak ve bu yeai 

teklif bu g&nkü komisyon toplanbuada 
· müzakere edilecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
lmtısa e örnek bir 

ha eket 
---::::!---

lzmirli H. T. imzalı _bir vatandaıımız ya
zıyor: 

- "Geçenlerde oğlumu lıtanbul Deniz lin· 
ıine kaydettirmek üzere Kasımpaşada bu
lunan Kedikli babriy okuluna mllracaat 
ettim. Bur da kayıt ve kabul itlerini görea 
yüzb ŞI B. Hüseyin Arz adındaki öiretm•D 
y lnız bana d ğil, biliistisna her milracaat 
ede e karıı o kadar nazikiae ve aıillne 
muemele diyor ki hayran olmamak kabil 
değildir. Öğle tatili geldiği ve teneffüs için 
bahçeye çıktığı halde bile yine bir çokla .. 
rının kiğıtlarıaa bak rak tatlı bir ifade ile 
herkese yapacığını öğreten bu faziletli za· 
tın bu halk severliğine hayran ve meftu11 
olduğumu bildirmekte vicdani bir borç 
duydum ... 

Halkıu Sesi - V arolsun böyle balina 
memnuniyet ve minnetini çeken memurla-
rımız. Biz de kendilerini takdir etmıeği va· 
zife bildik. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Şehir Haber • er 

Kahve tevzia- · · ont ö muahe
tına yak nda desi in • 

ımzası 

ba~lanacak yı dö •• •• 
U.lllU 

Sehrimizin iki aylık ihti· Montrö muahedesiııin im-
yaanı karşılamak üzerrı tıh- zalr.ınm· sının yıldöoümü mü· 
si• edilen 752 çuval kahve naHbetiyle c ün Halkevinde 
düa ı.tanbuldan şehrijmize merasim yıpılmııtır. 
getirilmiş ve Ziraat Bankası Merasime saat 18 30 d 
depolarına yerle1tirilmiıtir. askeri b ndo t rıfınd n 

Ticaret Vekaleti tarafın· çalınan 1 tiklal marşiyle baş-
dan gönderilen talimat ame- ı nmışbr. 

de kahvelerin 250 şer gram- Toplantıda v li B. Fuıd 
lık paketler b linde k vrul- Tuks 1, belediye reisi Dr. 
mut ve öğütülmüş olar k Behçet Uı, Halkevi doktor 
tevzi edilmesi bildirilmiştir. Hüseyin Hu! d Cura ve mü-
Tevzi•ta yakında b şlaoa oevver bir b Ik kitlesi bulur .. 
caktar. 

-----
Fiat 
be 

müraka
komisyonu 

Viii)• t fiat b Ü akabe ko 
miıyonu bueüa vali u:ıuavioi 
B Ekrem Y 1ıtlçıok yaııın re
ialiğiade toplanacak, 752 ça· 
val kab~eoia tevzi ftklinden 
başka dağ.tılmaıı t karıür 
eden vilayet emr-i d ki çivi
lere ait Uateyi müzakere ve 
tatciik edecektir. 

---o---. 

Yamanla suyu 
Belediy.;, reisi doktor Bııh· 

çet Uz Yamanlara gitmiş, 
Y •manlar ıuyu menbalarıada 
belediye tarafından yaptırı-
1&11 inıaab ve geçen seneki 
heyelandan buıule gelera bo
zuklukların ııl~hını tetkik 
ve teftiı etmiştır. 

--o---
Karşıyakada 
Deniz müsabakaları 
Karııyaka Halk evi deniz 

ıporunu t.:şvik için 27/7/941 
pazar güuü y pılmak üzere 
Karııyakada mükafatlı deniz 
müıabakaları tertip etmiştir. 

Hırsızlık 
lkiç tmelikte M~bmet oğ

lu Aıi Hüteyio oğlu Mehm~
dia eviae garerek bir kadın 
entarisi bir ... m c.to çaldığın
daa yakal«amıştır. 

muıtur. 

--o---
dl·y de yaz 

t tili baş iıdı 
Ş h icniı ad İye daire İüdc 

y z to1tıtioe oüaden ıtib ıeo 
b ş ' n ruışhr. S ey ii e k d r 
dev m edecek olan tatil es 
n ıınd ağır cez , sliye 
ikinci ceza, birinci ve ikinci 
su h ceza, bcaret asliye 
Huoci hukuk, i inci sulh hu· 
kuk e ıkincr hk"'mı şab
f ıye m hkeme) riyle icra hi· 
kimleri nöbetçi olacaklardır. 

--o·--
Yangı 

başla eıcı 
Çorak~• pı 966 ı cı sokak· 

ta kundur•c• ttas nın kain 
validesi 68 yaşında Huriye 
yattığı odada bulunan gaz 
lamb sıoın ani olar k p rl • 
maaiyle ol minderin üzerin
d bulut n kibrit kutusuna 
sir yelle kibritıa ateş ima· 

ıınd yatak ve yorg nın 
yandığı gôrülerek 'tr ftan 
yetişen kocnşul rı tarafından 

aÖtJdürülmüş ve tahkik ta 
bıaılanmtfbr. 

--o--
Zir at müdürü 

Vılayet Ziraat müdüıü 8. 
Rdet Diker, dun Torbalıya 
gitmi~tır. Oıada çeltik vazi
yeti b kkında tehiklerde 
bulunacakbr. 

iz mir halkı h yr le içinde 
Dün alışanı bini mütec viz müııevver seyirci buzurund 

Ankara Tıyatrosu san'atk-rl rı Altın P rpta ( NEDlM) i 
temsil etmişle dir. 

s~rı'.tkirlar Bay Hayri Alrıoy, M b net Oz , Hulüıi 
Arı1.ygıa, Adııan Sert ve Vaafi Küçü" Sertoğlu rollerinde 
çok munffakıyet kaz amı,lardar. Gözyaşı, öktürmilt1erdir.~ 

Baıy•n N•dideaia muv•ff4iuyeb büyii tül'. Halk, s D'at
kitları çok lkışlamıt 9C!ı Parln balkın allı:ııı çınlatmıştır. 
San'atkirları tebrik ederiz. Altın P•rkt bu akıam "Ha· 
hibe Mollaına Horozu,, namındaki 3 perdelik vodvili leJ· 
retme)erlal ta'llİ)'• ederiz. 

Lil bombıdandı'fTankl ~ın Boğllf 
1 

Lond:-~:.)-Iogi iz ha- i Ve Paraşütçiilef 
va nezaretinin) tebliği: Bu· ı --•- ı\~ 
güa lngiliz bombardıman • -2- T1trcürne eden: SIR~. 
tayyarderi kuvvetli avcı te- Jeftef' 

kk-ıı · · f k t• d J •-Bır yed.:k neferin hatıra -""' ıl 
ıe u erının '' a a ın e o a· -- -- -- - . ff'' 
rak Lilde bir fab:ikıya ve Ne oluyor? .• Koca bir teavır 'ttı~ 
Fransa sebili açıklarında talığı ışığa boğdu. Hemen yere rti~tt 
dl şman gemilerine taarruz- I uyur, düşman uyuaıaı!,, derler. e ,.• 
larda bulunmuşl rdır. Bir luamak lizım ... Etraf siyah koıtB~ 
mikdar düşman av tayyare• rar giyince yolumuza devaın etti ;fff 
sirıe tesadüf edilmiı V-e bun- Oldukça düz bir arazideyiı. C 
laı dan yedisi tahrip olun- bat veriyor: 0~ 
muıtur. - Düıman tanklarının zarbı ~ 

Bızhn z yintıınız üç av dır. Toplar, isabete rağ'(DeD te•'', 
t yyare idir. yorlar. Bizi, homurdana bomord•0ıı 

--o-- ran bu çelik devlerden kurtar•c;,. 

Rusta 1 
• şey, kazacağımız derin çukurlır 

yare erı çocuklar, gayrtt... ,J 
Hemen faaliyete geçtik. fC•Jdl 

gürühüleriodea başka ıealer yok··· 
iç1Dek yasak tabii. .. 

H l•inki, ( a .a ) - Reseni 
Ftnlandiy aj lllı döşınan 
tayyareluinin düo Lovisu Ü· 

zerine bombalar attığını, fa. 
kat bnar olın•dığuı bildir
m~kt~dir .. po vovuu bombar· 
dımanıoda. · iki ev b .. ara uğ 

ramııtır. 

Flolandıya hava daıfi ha· 
taryaları üç düşmau tayya· 
resioi düşü müştür. 

--o--

Ab bu tiryakilik... k.S;) 
Tank çukurlarını çaprazlaDI• r1ıe11 

yız. Her zaman au çıkması teb ~,ıır 
cııddur. Böyle aksiliklerde tuluıJI ~·' 
li iş görüyor amma, bazen b•f1 ~~ 
Yerde açılan çukurlan matkel~IP 
fe•i var ki çok zor ve mübi111dıf· fi 

Bir feryad: "Aman yand11ı>!,, ıır' 
sındaa ailab sesleri, derhal çu"1

11~, • 

dik. 8ağ11şmalar çoğaldı. Töf4'k e IJİI 
Amerikada bir sirayetle t.kudad•, durd11

• 

N k d . .1 .1 t baskıoıdı bu •.• · k•t 
8 a ar sıvı Pi o var Mücadele uzun sürmedi.. f'• •'" 
Vaşington ( a.a ) - Sivil öğrendik ki, bu zıfıri gece b••":

0 ,,il 
bavecıhk murahhuı izaaı öıü, yirmi kadar yaralı ve on Ilı 

mişiı:. .• S bl.,, genral Da.nolinin raporundan 
aolaııldığına göre son aylar
Amerıkada sivil pilot adedi 
iki miıli arımittır. 1 tem· 
muz 1940 ta 41 bin olan 
sivil pilot adedi 1 temmuz 
194 t de 82277 ye baUğ ol· 
muştur. 

--o---

Ş.tfak söküaco geri döndik· :ır ; 
ışıkları bulutluı aydıolatırkell 1dt 

bO 
btla!,, - arkadaşlar tayyareye i b'f 

d b. · ·· - ı cak k ' Al1 
mıııar ı - ızı gormuı o a Bit r 
ğı dikiverdi. Kaçan kaçaP•··· ~o-
ğınmıya vakit buJmaJan tayyare , 

rını üzerimize savurdo. .,ıtt"' 
1 filili gürültülerinden ıe~st pef 

Kendime geldiğim zaman b•h:.fl ~o 
Şark Soıuma baktım: Oabışımıııo 

vücudu, upuzun yatıyordu •.• 

Ce~ he inde •·• .. _,; .. J 
Be lin, ( .a.) _ Şuk cep.. ( 14 Nisan akıam ti~ pdl 

besinde Alman ve Fin kı- Ne gapagım? Arkadaşımı k8 a 
::!·~.d:ü:::i,,:;ı.;;;~fakıyet- ıe öldürmek mecburıuatın~•b~~ 

Ric'at eden Ruı kıtaları fi ~ 
ormanları atete vermitlerse 
de Alman kıtalara · yürüyüş · 
)erine devam etmişlerdir. 

Yollana bozuk olmasına rağ
men ileri yürüyüş sayesinde 

kuvvetlerimiz Sovyet i..tib· 
kimlarmı yazmışlardır. ---

•ve rtaa ruz 
1 içetmelik caddesinde 

Mushfa oğlu hayri Hasan · 
kızı 22 yaoınd• dul F.tm•· 

anın evine taorru.z ve pe11çe
reden içeri girdiği şikiyet 

e.:lilmit ve suçlu yakalaomıı· 
tır. 

Cilt ve Zubrevi Haıtaııkları 
Mütehassısı _ 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaci Beyler So. No. 79 

Bizim Deli tayyareci, göı801e ,oi , 
sakınan bir adam değildir. ~y -'ti' ~ 
lan ve süz.ülüşleri vardır kh., OJI' ~o 
ha gidiyoruı!,, diye telişlaod•l1 

muştur. d lıt•' .-
Yüksek bir bulutu t1r1J1•11 1 b•''~ 

sesi hali kulaklarımda akiılet 
rioci zili çaldı! i 

- Paraıüt gey! . ·ıı. C•~1~ 
Emri derhal ye~ine g~tırd• d•"-~ 

se itaat etme... Zıra bır k~Jİ oP- ~ 
meden, küfe boşaltır gibi, ~eJİfeO 
cakıız feyzanıa bahta g6ıe 
ğıaa fırlatacak.. dı: 

ikinci zil, daha uzun çıal• d".1-
- Haıırol! ,d• 
Hep tetikteyiz. Bakışlat11111 11ıb··· ., ' .. . ~·~ yedaıo konuıamıyan mao• arsıae d 

de gelmemek var, gelip de g • " 
Birine ıunlan mırıldanıyoraOI· 4t1t' 

"Dilımeden de 61Daı ' 1
'' / 

611lm ••rl" ,1 
- So"' 



irY~;;;~sü 
~lterlik Şubei 
'ilden: i 

ve 
r 

sütlü 
bi talım 

23 temmuz 941 çar· : 
' r&n&ndea itibaren ı 
._:.~llı•ra aıraıile 337 ı 

1 ''•rın ıon yoklama- ı 
\._' tttelki ilin muci· ı 

... 6"1 ol 1 tdea evvel meı- ı 
~lih~iuıdan aıbabı ı 

~·'il diier itler hak- ı 
.' llı&racaatleri (Cu· ı 
~ ~e Pazar g&nleri ı 

'd'l lleden sonra ka- ı 
-.•.:c~ii ilin olunur. : ................. 
• , ıye veki-

l teşkilitın
l'eni nakil 

~~ terfiler 
~'--o--

1 lalaa iılerl daireai 
'-ta.~•ltalli ııhhat iı· 
t, 1 nı&tehaa11sı Dr. 

\ ~•t&ık Konya ııhat 
"- 1 llıGavenet m&dllr-

, 1)' ltırldareli müd6ıfl 
'tti ., 

l. ._ 1 "'utman Ç•nak-
l'"-'41rllliüae, içtimai 

., t itleri dairesi ma· 
~ içtimai hizmetler 

~ ::lebaı1111 Dr. Bilil 

1""" liıfuııbha itleri 
'•lı . li ... "-...,. "la muavın ııne, 

ta,.~ laat ve içtimai ma-

"'' '-~cllr& Dr. Ham•a 
~ ~ 8•1ecik mlld&rlüğ&· 
~ ~-~rı· llıldthB Dr. Ma
l~ tha Aydın midir-

"'· '-kle11 tayia edilmiı-

~~ "•ıf nı&fettiılerdeo 
~ ~ Y •r11cı 90 lira 
t"'lt ~. 1 llı&fettlıliie, Ye· 

~) kGautt tabibi Dr. 
,,~••t dCSrdDncn ıı-
~ ~I i(ırldareli ııhhat 
~ llı11aveaet m&diir

• tıtfi 
~ •• tayla edilmiı· 

~ ~•ıı ıılıhat n iç· 
~~ ıt_lc •ıaet mDdllrll Dr. 
~,, lcı Arkunaa ııaıfı 
\...~~be lnaaıı 70 lira· 
""' •lcır müdirü Dr. 
~), • Oıt&nt&rkiia 11nıfı 
~ ~ •e lllaaıı 70 lira

\...~.~ 11•ıf mlifettiıler .. 
~il· 1111•• Teomaa'ıa 
~·.,_ oıqllt• 
~ ı l' 1

1• •e maaıı 70 
)' ı.a '"teli aıbhat ve iç
\.· b:••ıaet midilrll Dr. 
~ -, . •ı&a'ın 11nıfı açtın-
~:"·· 70 Jira711 ÇI• 

n 
----mumun 

Sıhhat ve içtimai Mnave· Muht lif cias h yva 1 rı 
n~t vekiletince sütlerin ne- sfitleri biribirioe karıştırı l • 
vileri ve vasıflarını süt ma· rak sablamıyac ktır. 
mulihaın istihsaline \;e satı- Süt veren ve sütl ri s tı -
şını mahsus mahıullerin ve lığ çıkarılan h yvanların 
levazımın ııhbi şartlarını bulundukları abırler her tür· 
göıteren yeni bir talimata•- lü sıhhi şartları haiz olac k· 
me tanzim olunmuştur. 1 rdır. Ahırları b 1 diyeler 

Bu talimatname hükümle- t r fından ııbh t zabıt ı 
rine göre bıtk• bir vasıf ııiz m mesiyle t sbit edilen 
ilive etmekıiıin yalnız (sOt) ,şartlara uygun olmıyan hay· 
tibiri ile inek sütü anlatıla- vanların ıütl ri sattuılmıy • 
cakhr. Fena kokan ve rengi caktır. 
değişmiş veya boyanm11 süt- Pastöri~e süt b zırhyara1ı 
)er, içinde ka11 veya bayva· satan miiesseseler bütünmüş· 
nın diğer ifraz ve ifrağları temilitiyle beraber teftişe 
bulunan sütler, tadı acı veya tabi t"tulmuşl rdır. Bu mü-
ekıi ~olan sütler, iyi beslen· esseseler kifi derecede ı:iy 
memek yüıünden kaıetik ve hava alacak ıurette in-
balinde olan ve yıbut çürük tibap olunacaklardır. 
ııdalarla beslenmiı, çok yor• Yoğurt muhafaza11aa m~h-
gun ve yahut ta ateıJi bir ıuı kapların üzerine yoğur· 
hastalıia, herhangi bir me- dun nevini göıteren etiket-
me haatahğ,na tutulmuı bay- ler bapıştmlması mecburidir 
vanlardan sağılan s6tler in-

i ve yoğurt yapılan yerler her ıan gıdası olarak ku11anı • 
zaman teftiş ve mürakabeye 

mıyacaklardır. tibidirler. 
Sütlere su veya muhafaza 

için kimya mcddeleri, buz 
veya kar ve yahut herhangi 
diğer bir madde katılmaıt 
mea.edilmiıtir. Süt nakleden· 
lerle seyyar satıcılar yanla
rında suyu havi kaplar bu
landurmıyacaklardır. 

Süt nakli ve muhafazasına 
mabıuı kapların üzerine sü
tün nevini gösteren etiket
ler yapııurılacak~r ve ıü~ler 
hayvanın memesı kAmılen 
sağıhp boıaltılarak bir kap 
içinde karııtırıld~ktan !onra 
ıatıhğa çıkarılabılecektar. 

Bulgar başve
kili Romada ----

Roma, (a.a.) - bulgar 
baıvekili Filof •e harlciy e 
vekili Pokof bu aabab bu·· 
raya varmışlardır. htasyon· 

daMussolini, Hariciye nazırı 
Kont Ciano ve diğer birçok 

ltalyaD ıahıiyetleri tarafın
dan istikbal edılmiılerdir. 

--o--
Napoli 
Bombalandı __ .. ._._._ 

R ( ) Reımi oma, a.a. -
tebliğ:. 

lnıiliz tayyareleri Napo· 
liyi bombardımaa etmiıler· 

dir. 15 kiti ölmüı ve yara~ 

lanmııtır. 

Halk intiaamı ve ıtıkthıeti 
muhafaza etmiılerdir. 

Sırf hastaların tedaviıioe 
tahsis edilmiş olarak buıuıi 
maksatlar) hazırlanmış ıilt-

ler münhasıran czah ne ve 
ecza licarethıneıerinde H· 

tıl bilecektir. 

Bu hükümlere muhalif ha
reket edenler ilk defaaın.da 

belediye ceza hllkümlerine 
tekerıürü halinde umumi 

,;hıfzısıhha kanunu ve Türk:. 
"" - -
ceza ka ununu • hükllmleriaıı 
dairesinde c zalandırılacak-
lardır. 

Gardenparti 
hazırlıkları 

-..--o--
16 Ağustosta Knltiirpuk

t a verılecek otan ~gardenp.i7" 
ti buırlıklan b ıia mı tır . 

Bu suretle k cdilerin Fu.' 
r için yapılan h zı lıklarla 

lzmırin imar faa iyetioi VQ. 
kınd n gör p tedl.dk et me-

leri imkinı v rilmiş olac -
tır. 

Gardenparti om"t i bu
gü aa t 18 d Bel diyede 
Vali B. Fuad T akaahn rei • 

liğiode topJanaca , garden
parti içi tertip edil ce eğ-

lenco ve mliı merele hak
kında tAli komitcl r t ar fı • 

22 Temmuz '' 
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c b se b st 
ten maksa n 

•• 
gureş-

idi? ••• 
Halkı sükfıte davet eden gonk seslerini 

birbir ardın çalmeğa baılıyor, bcaca hınç 
dolu olan salon, gittikçe kaynaşıyordu .•. 

V. Vılsoaun son düdüğü öttüğü zaman, 
artık b ğnışmal r durmağı, Hlonu sadece 
derir bir vızıltı almağa bılamııtı ... 

Bilhassa sahneye yakın yerlerde olaa 
altıu yaldızlı localarda morkun en tanıa .. 
mıı devlet adamlar1, milyoner madamlara, 
en zengia insanları bulunuyor, onlar bile 
heyecanlarından yerlerinde oturamıyorlar· 
dı ... 

Nevyork gibi değil Amerikanın, dlinyaaıa 
en büyük ve kRlabalık ıebrinde anlaala 
boğuş.bilen bir Tiirk peblivaaiyle, : o de•· 
rin en değerli bir Amerikan pehlivaaıma 
güreşmesinin ne kadar mühim ... bir hidiae 
olabileceğini o zamanın güreılere olan me .. 
rakını göz ön&ne ge irerek olursanız, der· 
hal kavrayabileceksiniz ! 
Nıh yet hakem V. Vilıon elindeki bil· 

yiik m•denl megafonu ağzına götürüyor, 
bütün salonu ıüküte boğan keskin sesiyle: 

- Alo! Alo!. .. Bayanlar, baylar!.. 
Diyor, ve evveli Deli Memiıi, ıoara 

Klerk Simpıonu halka takdim ediyor, gl· 
reşin şeklihıkkıoda uzun uzun izahat veri
yor. 

O arada sahneye gelen ermeni de hake· 
min lngilizce söylediklerini Türkçe olarak 
Deli Memiıe tercüme ediyordu... · 
Mamişin bakemia verdiği güreı hak.kin· 

daki tafsilit araıınd anlayamadığı bir aokta 
vardı: 

"Acaba serbest güreşten makaat ne 
idi? ... " 

Hemen Erme iye dönüp sordu: 
- B a bak Artin aia.. Bu adam ne 

demek istiyor? Serbest güreşten muradı 
ne? ... 

Her cin b b rat, Tuva
let eşyası, umaş ve mobıl· 
ya boy 1 rı, Karpit, ' ra 

oy , Z çy ğı, FIL IT v 
'.lığ r ıitl r fi tler norm 1 

lite ekıt adır. 

-Sonu var· 

.............. " .................. .. 
: He gün ilk n rd Birinci (15) kuruıı 
ısugüıı matin lerind ıtib r n iki ncfiı filim: 

:...-- SINEMASINDli 
! 1 l gilizce ı 
• • S Sözll1 ı 
t meche ı '-!ahri Işık Acelesatılık ev 

~,~ltket laaatanell Allancalrta ıatikam ıoka· 
"· •• lt .. lteJaaum tında 9 11yıh ev ıatıhktır. 

=2 -A as Palas T~ö~y: i 
d n hazırlanmıı olan progr - : Ha:ım, Va fı Rıza ı 
mıa eıaslarıaı tcdkik eyli- ı Son Beıt - 2.30- 6-9 30 ı 

li ıt~oı •~k t.<l••l•I Talipleri• •• içiadeki ıabi• 'tit• leı Sokak 
,. N. 1542 blae mlracıatları. 5-2 

yec k, lllzıımlu kararları it· ı Ak ıya Pal ı -4-7.30 ı 
tllaız edecektir. .... .................................... .. 
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lstanbul a bir 
liral k defi a 

lstanbul, - Bu sabahtan itibaren Sürpa
gop mezarlığınd bir milyon liralık bir de· 
finea.in areıtudmasına baş]anmışbr. Eski 
bir ermeni ailesinin mez rhğında yapılan 
hafriyata Talrsim ııabiye nıüdürü ile Def
terdarlik, belediye ve müzeler DJüdUrlüğü 
namlanna birer memur nezaret etmektedir. 
Hafriyıb y~paular, iki kardeş ile bunlar 
namına teşe büste bulunan Osman ismin
de biridir. Söyle~diğine göre mevruubabiı 
define 1293 senesinde Sürpagop'taad me-
~arhğa gölllülmüştür. Serveti gömen zatın 
varisleri buuu yeni öğteomiflıı!r ve ar•thr-

ma müsaade i almışl rdır. Maam fib. bir 
ıey bulu aması 8midi zayıf br. __ .. __ 
Kara denizdeki 

seferleri 
vapur 

Münalralit Vekaleti, Karadenizde yapı 
lan seyri11ef :tin em. iyt"tini temin müliba
ıaaiyle devl~tıa ve hususi şahıslar aıt bu· 
hroan bilumum vapur sıfı!rlerinin gü düı 
y1; pılm ıı ve gP.celer i bir lim11nda kaldık ban 

ıonr•, gündüz ba .. eket(ete .ıdevam edilmesi 
bakkındııt verdiği karara alakadarlara t~ bliğ 
•tmiı ve bu kararın tatbikine geçilmişhr. --··-----

Orduda faydalı 

yağmurlar 
Ordu-Son sıünlerde yığan hol y•ğmur• 

lar mısır ve f•sulya ıeriyata için çok fay· 

dalı olmuttur. Şımdiye kadar yağmur,uz
lukt•n endişede bulua•n köy:ülerimiz böy-

lece kurakfak .. tehlikesini atlattıaları için 
derin bir memnuniyet içindedir. Buod•n 
ıonra havalar normal şartlar içinde devam 

ederse mııır ve fasulya mahıulüoun geçen 

yıldan 1 misli fazla olacağı tahmin edil· 
mektedir. __ .. ___ 

Gazete sayfaları 
Büyük gazeteluia dört sayfaya, daha 

küçükleriohı de altı s11yfaya indirilmeleri 
hakkındaki koordinııyon kararı V &:killer 
Heyetiııin tasvibine arzedilmiıtir. Kararna
menin bu hafta ıonunda neşredilmesi muh· 
temeldir. 

-.--o--

Muğlada z zele 
Muğla, (a.a - Bugün biri 11,30 ve onu 

takip eden dakik Jaıd• 6 yer s rsıntııı ol• 
maıtur. Sı nnıı tıJ rın üçü şiddetli olmıı şıa 
da batar yoktur. 

---o--
Dah liye Vekilı 

lıtanbul - Dahiliye Vekili B. Failı Ôıt
Hk istirahat etmek izere Y alovaya gitmiı· 
tir. 

--o--
Emniyet u. üdü Ü 

ldanbul, - Emniyet umum müdürü B. 
Oıman Sabri Adal Aukaradan şehrimize 

~clmittir. Bir kaç gün kal c tır. 

• 

ırvat ve 
Boşnaklar 

Zanrep (._tt)I - Hırvat ve 
Boşnı ki rdan müteşekkil bir 
grup Uı.akşarktaki harp ere 
iştirak için Sarayboso dan 

• ayrthmfhr. 
G r up binat Hırvat devlet 

teiti bay Poveliç tar fıadan 
teıyi edil mittir. __ .. __ 
Rus kuvvet
leri taarruza 

geçtiler 
Moskova - Loodra r d· 

yosu S 81 ,5 rsemi t 1: bliğ: 

Alnıan Ve "Sovyet orduları 
arHıoda şiddetli mub .amat 
devam etmektedir. Rus kuv· 
v tJcri taarı uz gc-çerek Al 
ınanlara a gır zayiat vcrdir
miflerdir. 

Alman t•yyarelori dün 
Leoiugrada iki defa taarruz 
etmişlerse de Soyyt.t tayya· 
rderi bunları durdurarak 
püskürtmiııerdir. 

B!Aincide 11, ikincide 8 
A~man tayyaresi düşüı ülmüş

tür. Bizim ise 4 t J'yaremiz 
üıleı•ine döomemi~lerdir. 

o~ gün üç gegedir vazi
yetta hiç bir deği~iklik ol
m mı(ıhr. Alman kuvvetleri 
Mos\covaya 350 kilometre 
uzaktaı durduruJmuıtut. 

Rus tayyareleri Alman 
müoak,1lit yollariyle akaeri 
bedefleJe taarruz. etmişler

dir. Ç eh-lerimiz geriden Al
manlara mühim :zararlar ika 
ederek arkad n vurmakta
dırlar. 

---o-----
Al11n tebliği 

Berlio, (a •. ) - Mübım 
bir yürüyüf yapmakta olan 
Sovyet motısrlü kuvvetlerine 
Alman Savaş tayyareleri hü· 
cum ede.rek 120 tayyare ve 
10 tank tahrip ıetmışlerdir. 

AOA 1 

harp nan 
i,tonigor 

--o--
Vaşington, (ı.a) - Ame

rikanın en büyü< gazetele· 
rinden biri yazdığt bir ya

zıda. Amerik xun Almanya
ya derhal harp ilia etmesi 

lüzumunu miidaf~a etmek
tedir. 

Bu g zde Hitleria yıldı· 
rım harbi timdiye kadar 
bir çok ıeyler başudığnıı, 
fa kat bu uıulüo Hitlerin eıir 

ettiğini tebarilz ettirmek· 
tedir. 

--o--
Alman - Rus 

muharebesinin 
'ilk auı bugon bitti 

--o·--
Berlin, (a.a.) - Sovyet 

Raıyn ile yapılmakta olan 

muharebenin ilk ayı bugün 

bitmektedir. Alman orduları 
şimdi eski Sovyet hududla· 

rıadan 600 kilometre içeri

de buluomaktadnlar. Şimdi 

bir imha muhue!.>eıi devam 

etmektedir. 

Stalin hattının arkasında 

devam eden bu meydan mu· 

h rebesinde Sovyetlerin ih

tiyat kuvvetleri de imha edi· 
lc.cektir. 

Sovyet cephesi Fransa cep· 

besinde olduğundan d ha 

dütüktür. Kııdordu telifiıi 

kabil olmıyan vaziyıde diit· 
müştür. Sovyet ordusunda 

ciddi bir1buhraa 1ıöıülmek· 
tedir. Alman barekitı man· 

tazam bir ıckilde ilerlemek· 
tedir. Almanya şimdiye ka

dar bütüo düımanlarını na· 
sıl yeomiı iıe Rusyayı da 

yenecek ve Şark tehlikeıini 
izale edecektar. 

Uzakcar1'tıı 
'$ d. e 

yeni· ha ıs 
ler Jlli? -----o- ~o1 

Londra ( a.a ) _.t•~I 
ajaoğının Uzak şark 
muharriri bildirıyor: 00 f' ..... J ı pon kabiaeııot sı fi 

linden ve görülen b• f ı• 
yellere göre yak'od:di•el 
Hiodiçioide bası b f' 
intizar edilmek liJ':, Ç 

cektir. 811 bapte ıoo 
emarele miişabede 0 

tadır. 
--0----

ALMA~ 
Taggareıerı Mosıo ~ 
taarruz etmak ıstı 

-o--" r 
L 0 dt• 

Moıkova - 0 bliJ• 
ı te 

yoıu S. 8,15 relP • ~ 
ıer• Alman tayyare , e 

va üzerine ta•''
11
• es• 

d febtf ı 
iatemiılersa:. e dedildl' 
ıokulmadaa tard _ _. ..... .-" 

Finii°ndiY6~ 
Mosko'Va e __ o__, fi' 

Helaeuki (ı.•) ..,,,.. Jçl• 
• e diyanın MoıkoV .,,,ı 

akibeti bakkırıd• 11et 
so~, 1 

abnmadJğınd•~ elçiıi1 
yanın Helıell~1 fçİ'iO 
ıivil memur f ıll e g-idlll 
nf bir mnmlekete 11•~ k·de 
kadar HelıeD 1 

cakur. 

Yaraıaoı" 
olı' 

·ı0 • ~· Kemer Se•• ııı:ıset 
Hasan oğlu Mc fıtdl' 
nıı 30 yaııod•lb''bi~1 
meaeleıindeıı 1ı0 

Mustafayı tat •' 1'~ 
d•" yaraladıklarıD 

mııtardır. ~ ---0 t 

SUR YEDE 
Fİ İDARE Ege Lisesi mü· 

d.. •. ,,,, .. d 

Takdir"~ 
.k edil•i. 

rı .,,;1•'1 

JıO 'tİ
ÇorakkapU deftl1 

Berlio (a. )-Dün Londra Ur 02°00 en: 
Nıhad BOyiik•~,bl 11' .. ş radyosu general Valıooua 

Suı iyede ö fi id. re ilin et 
tiğioi bildirmektedir. 

--.... o---

Karantina köpdl mevLiin- k" •'" ı.81" tokası ad• 1 j&J " ' 
deki lisemiz bina1n:da yapı gısaterDJİf 00l~:yıılıt'~,i~ lacak tamirat işi 24/Vll/941 amele ve k d'lli ı .. 

k p 1 
tarihinde ıaat 14de açık ek· ora halkı e bd 
siltmcye çıkaulm thr. mektt dir. ife11Ji 1' 

Kahire (ıa.a) - Hor Fran· Şartname ve projeıi her Biz de 11111~: .. ~o~' 
General Degol 
ıızlar Hderi g eDeral Dt ıol jÜD mektepte ıörülf'bilir. ıife1inaıhl1~ ,cJeri-~ 
dün Kahireye gelmittit. 2826 dir ye tebfl i 

--~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~----------------------;;__....~~-
(saadet) IUteslnaen ahcıı... Çora kapı Poll• 1Mİ~fotJ: arı• ı o. 864 H•ı T.:a ahıı ONDER e • 

pıyango -----.::=-- bilet1erin ~ zi Milli 


