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JSINCI YIL No.t346 (Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILlllŞTIR 

~- bir dikkat •• 1•1ret adeıeıi7le, tetkike ko711laalar. orada olap bltealer, 
lr '-••. •• Jakıada plflrlllp lrotanlacaldar kar1111•da laa11et •• debf9t i~iade 

"':"dUerlal alamadar. 811aa11la beraber, ba clelafetli ah•al öalDde btr bldlı&• 
..;.._.. karp blylk bir Hiak kaaldık •e dalla bl1lk tedbirler ahaarak o• ti· 
......_~lelllb •• tam muul1le b111r balaamaktaa &qb bir çare Hl•-.. it• 
· ·~ ilamdır. Ne matla ıafil a•laamamaja karar •vmlı deYlet we 
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Vafla,toa, (a.a.)- Ame· 
rlka Harbl1• uan B. Stim
ıoa gaıehcUer toplaabaaa· 
daki be,.aahada demiftlr 
ki: 

A,.adaa 8. Ulller ordu 
ıabay ve aıkerlerlae kart 
poıtallar ıladererek Ame· 
rika••• barbe ıirmHine ma· 
al olmalanm iıtemlıtir. Fik· 
rimce bu tqebbllı bir iba· 
aet dejilıe de ı•ael kar• 
ma1 uıkaaı Mar .. ba dedi· 
il ıibi boıpaca faali1ete 
temu eelea bir lıuekettiı. 
Ba kart poıtaJlara pal Ja· 
plfbnlmamıı, 1alaıı Ulllerla 
markalara koam11fhar. Ba bir 
mil1oa kart poatal devlete 
ait matbaalarda deyJet be· 
ıabı•a huılmamııbr. ibare· 
ıiai de baYldlr. Gıaeral Mar• 
talla dedlii fiW ba bir boı
ıaacalak Uıeketldlr. Çla· 
ki Geaenl 11.,.aı zabit Ye 
ulrerlırl biımet mlddetlaia 
azablma11aa itiraza dawet 
ede• tqebblalerla boıraa
calak addıclileceiiai ılyle

mifllr. 

f Leylei Regaipl 
ı llllMrı k Reıaibia lal· ı 
ı mildeki Perıeabe 11111 ı 
ı akf&ID• ,aal Cama ı•c'-· ı 
ı il•• radh,.cala•• aeclp 1 
ı mWıtlmll• bllcllrlrha. ı 
S lsmlr Mlftlll S 
1 it. Çelebiolla 1 
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INGILIZLERE 
GÖRE 

ıııanıar S111ıaııktı 
ııblaıııııar! 

Moıkova (a.a) - Royteı 
ajaa11aıa Moıkovadaki laa· 
ıaal muhabiri bildlri1or: 

Almaa kawvetlerlala lloa
kova llerlacleki mlteadcllt 
uçaflan halka bı1ecu Yer· 
mımiıtir. Almaalar attıkları 
bombalarla bir ~ok evleri 
baıara ajratmıılar1a de ea
clllatrl merkezlerine ve demir• 
yollaraaa biç ltir i11bet yok· 
bar. 

&Yelce Atmanlar Moıko· 
••J• almak kararıaı vermiı· 
lerdi. Buaa muvaffak olama• 
1ıaca •uıeçmifler ve timdi 
iıe bayatla• tabrlbı çalııı· 
yorlar. 
MoıkoYa mldafaa11aıa mi· 

eNiri7etl ve IOD zamaalarcla 
Almaalaraa ha•acıbkta uira· 
dıkları ıayiat onlara daba 
7lkıektea açmaiı mecbar 
bırakmıtbr. Almanlar ılmdi 
Smoleaak aa&ade mıblaamıı 
darayorlar. 

Baaa lrarıı Alman balkı· 
aıa maae•iyahna teılr için 
Moıko•• bombardımanlaraaı 
parlak teblitlerle ılıleyerek 
halkl oyalamata çalaımakta· 
dırlar • 

--oı--

Tıkattı ilk bua-au 
ııbıııı 

Tokat. ( •·•· ) - ilk 
bafdaJ malaaall barh Ka•· 
eliz iata9J0a1111cle Toprak 
llalanllerl Offal•• m•r•ılm· 
I• atalmafbr. 

iKiNCi KAGIT 
FABRKAMIZ 

lıtanbal - lımitte karalaa ikinci kljat 
fabrikaıı ,.kında faaliyete ıeçecektir. Ba 
fabrika da iılemeie bııladıktaa ~ıoara 
memleketimlıia kijıt ibtiyacıD1 tamamiJle 
dahilden temla eylemek kabil olacakbr.I 

Y eai fabrlkamıııa iıUyeceti iptidai mad· 
de hariçte• temia eclilmiıtir. 

IZMIR FUARINDAKI 
MAARiF PAVYONU 
. llaarif Veklleti ba 111 lmair faanada a
pcait maarif pu1oa1111u çok ze•ıl• •• 
mlkemmel olmuı içia çalqmaktadu. Ba •· 
aekl maarif paYJ•uada Gul terbi1e Eati
tld relim it pbui de clallU olarak orta o· 
kallula kaz eutltll~rl •• ltr•tm•• okallaı ı 
... relim Ye J&ll dersleri faaliyetill• ait fi· 
kirler ••HllMli mak .. cliyle talebe resimleri 
•• el 1ualan da teıbir olaa•cakt11. Baalar 
okallana bitin maıf •e ıabeleriatlea Mti
lecek •e bar okal bapaa muhtelif taleM
J• ait ölmak lzere 25 • 30 reılml• 10 -15 
parça ya11claa topluacakbr. 

Çimento ihtikin 
111111 biri ıı-llı • 

Akkiprlde çlmouto depom W.u llt
ublmla 158 11111111 olan bir torha çlmeato
)'D 200 karaıa aatmata teıebb• ettijl 
teabit olaamuı ve· kendiai lbtlklr ıaçifle 
mahkemeye verilmiıti. Mahkeme çim•tD 
izeriade lbtikirı Abit ılrmlı •• lbraW· 
mia 7 ıl• bakıiae, SO Ura para c ...... 
çarpbrılma11na, 1 S g&a dlkklamm kapa· 
blmaııaa, 60 torba çimentoaua da mlla• 
dereıiae karar vermiıtir. ---o---
ıımlakatiıizden transit 1111-

cık pamuklar 
Memleketimizden transit ıuretiyle ıeç· 

mek tlıere relen ve gelecek ola• pamak· 
laraa ba 111 için Gürbulak ı&mrlll•de• 
ithali kararlaıtaralmıı ve alikadarlara tela
lii olunmaıtur. 

----~-

Ticaret ofisi 
Ankara, - Ticaret ofiıi teıklllb kacl· 

roıuna bazı iliveler yapılmaııaa dair koor· 
dinuyoa heyeti kararı bağilll aepedUdl. 

--!1111-'-
• • Meclis re ısı 

ADkaıa, - Bir mlddetteaberi lıtaabal• 
da &aluaan Mecliı reİli Abclalhabk Rea .. 
ıebrimiıe cllamllftlr. 

--···----Hakim ıa ılddılııııllarııız 
Aakara -Terfi mlcldetial dolclara• lal· 

kim ve mllddelamamilerclea terfiJ• ll11k 
olaalarıa liateıi adll1ede ba11rlaacla. Lld•· 
1• takriltea 250 bakim •• mlddeiamaml 
daldlcllr . 
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MANiSA YE AHSUL ı Bu ıeoe tıbbiye, Veleri· ı ı :--•-SIRRI SA~ 
ı ner eczacı diıçi ve kim· • ~ - 6- Tercume ed@a: ~ 

2ç 1 
e llllllllllll _h___ k• r ya ~kullan~ı bitirenler ve i ·-BıT yedek neferin_ hatıra de~ 

uva ye 1 m su çe ır- : bus:alarla muameleye tabi ı ,,ı" 

d k • •• •• • •ıd• ı buluna daha evvelki sene· ( ... ) Yanıma geldiği zaman ıöslcld ... e SIZ UZUM ge 1 1 1 : ler mezonları yedek ıobay-: içindeydi. YomenHerin de ıılak ol 
ı lık için 1 ağostoı 941 de ı ıöylemiye bilmem Hizam var mı? ... 

Maai1ada tüccardan Dur

muı Akıı Manisa bağcıları 

tarafından yetiştirilen yeni 

rekolt~ çekirdeksiz üı.ümün-

den iki çuval m bsulü mü 
ıayede ile birisini 57 kuru 

ıa, d!ğerini 46 uruşa olm k 

üzere mübay a etmiş ve iz 
mirde tüccu M b t Ku
ıakçıoiluna gö oermi~tir. 

Bugün boruya rzedilecek 
olan bu yeni m hıul üzümün 
piy sanın h nüz çılmamış 

bulunmaaı dolayi iyle satışı 
y pılmıyncıktır. 

Y c i mah ulü ilk idrak 
ed n M İsa b ğcıl rı şaya

nı teb ıktar. Bu s< ne de b ğ 

cıl rı ıı için iyi fı tler v 
b yırh s tışl temen i de· 
rız. 

ı a keri kılmiklere sevk ı • * • 
ı edileceklerinden muamele· ı (28 Mayıs günü ... ) kl'f. 
ı lerioi ikm l ettirmek üxe- 1 Köprüye doğru ihtiyatla ilerledi;,..~ 
: re 28 7 941 pazartesi günü: Kimseler yek. Bütün haımetiyle d - ,, 
ı s bahleyin behemeh 1 ıu· ı beton yapıauı birinde, en çok yar• 
ı beye mürac atlara ilin : sonra yeller esecek •.• 
ı olunur. : Arkada,a dedim ki: 0,~ 

••••-.. •• .......... -.... - Öoce ben ileriden gideyİıD··· I~ 
O TORUN KÖŞ[Sİ tedkik edip vaziyette bir tehlik:

1
; , 

.. - ; ~ - - - - - ğıoı anları m, aava ııhk çalaC•• 

e k dar SU men geU.. •ry_.t 

Mehmet 
ler 15 

Eğin- 1Yol v 
ne er ta 

köprü 
Süratle yürüdüm ve k&prBJI ~.,-_ 

içmeli ? Şimdi sürüne sürüoe dol•ııyor •• rJ• $ 
ün yaklarını muayene ediyoralll• dt 

Bu kad.ır çok suyun vü ı~n var .. Ne giden .. Vaziyet de 111 ,., s 
mahkum old 

l"iç t ut-lı te Düud.r o 

li•iında 12 sc111:dt oberı bf'· 
raber )'atadığı m treai ha i 
feyi 14 yerinden yaralıyar k 
öldiben Ali oğlu 37 yeşıoda 
Mehmet Eginl rin duruşm ı 

d&n •an ccz da bit m buf
muı ve mahkem b y ti; 
katilin kııkançuk ıa kaaiyle 
metrui banif yi 14 yeri elen 
vurmrak öldürdüğünü ı bit 
iÖ?miif, 18 ıene müdd tle 
ajır hıpıine karar vermiş, 
fakat maktulenin Mthmedin 
batına yumrukla vafmHını 
bir tahkir addetmiı ve bu 

ıebeple CCZHIDID altıd bi-
rini indirmiıtir. Binuetic 
katilin 15 sene müddeti 
atı: bapıe konulması karar· 
laıtmlmıştır. 

---.:--
Takdir • z 

Tırban vapuru tibinin 
yolculara karşı DRzikine 

muamele ettiğini bir okuyu· 
cumuz Haber v riyor. Böy· 
le halkçı memurl rı t kdir 
ederiz. 

BASMAHANE 
Ali uıvı Ai e Bahçesi 

YAZLll( TiYATRO 
K. Kemal ve aüldürücü sab

ri ve arkadaşları temsil 
gurubu tarafından 

Bu • şam 

Hain ah 
Komedı 3 P rde 

Yarın aafiş 

Şarlok Ho 
Komedi 3 Perde 

Cilt ve Zubrevi Hutahkl rı 
Müteb•s11sı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiad Beyler So. No. 79 

a ı 

N f mü u ğu vıl etı 

o.ıı<ı yoı " ., upt u " ı c 

lı bır uı dl hı wır t:'lıİ • 

t dir. M&bİ a v f y ... tı lb 

bu ut ıs ı d 25 • 28 i cı 
k om treler şo e t mıratı 
bıtmış yol ı y i ef r içio 
çok mun i h le ge· 
tirilmiştır. 

45 m tr uzun•uğond bu· 
luua Ç ğlı öprüıüaü ta 
m ratı itm uz r dir .. S • 
lıhli yol oun teıviy i i de 
vam etme tedir. Y nide e-

cu UıUUZ ta gördüğü işler aittir. Parm klarımı dudaklarılll~ altı 1 
p. ço tu G ye k• ıştk 8 ş-
oi kımy ıa or tuv.uı d~- dÜnı ve uzun bir ıslık çaldım. e •jidl 

me olan vücu 1umuıuo b"' kika sonra rk datım iıaret etti 
ışı ıu ile o u,. En .:>n~mlısı, re geldi... • Ç•~t·~., 
vücudun iç udr. ı tahıl bue· Artık vazifemiz: muayyendı: 9',,.v-~ 
ıetı, dışard~ki muhittin ba- mızd ki di amit kalıplarını çı ~t• 
reret dt: ğitmeleı iı e lrarıı O luı ~ öprünün ç n alacak 

00 ,~, 
müd f sı, soiuğa kuşı yağ yerle ıtır ecek ve ateşlemeyi aıtlt• 
yakar k ı ur.nası, sıcat• karşı ratle uıakl•ş caktık. al•" 
ter dö er,.k f zl hareret Nehrin oldukça hızlı akaD 1 ,dl• 
çık rması hep su ile kabil· ve genişliği de 300 metre kad• t 
dir. Hazırlığımızı yapmak &ıere, ç•• 1f1 

Olgun y şta bir insanın 11 btnüz •çmııtık ki, u:uktaD ~' 
her gün içm i lüzumlu au- sesleri işittik. y avaıca kalkıp ... ..,,,. 
yunmikt nnı, vücudun ağır· düşman neferi, ıiliblarıoı bo!a,•

81
, 

ash bir rette t mir we İs· lığının her kilosu için 35 mıt giiıültülü adımlarla koP ~ 
1 b dilmel.t olan Hu"seyı'o gr m s yarlar. Demek ki alt- l d ,. .rJ gr iyorlar ı. t lıİ, , 

g- a öprüıü ü t mirctı de· mış kilo ağırhğıoda, orta Hemeo yere yattık Bereke 111 
boylu bir iusauın güode İ"e· • b01 

v m dme te ve temell rin· "' kenarında bizi aaldıyacık 
ceği su iki litred n biraz 

de tadil~t yapılmakt dır. f 1 çoktu. 
2. a .. 
Fak t bu ncak v ı ti bir Arkad•şım: . •sJ 

reisi 
gitti 

Bel dıy r isi Do tor Beb
ç t Uz, bu aı b h ı tr J 
A k r y har k t etmi tir. 

Doktor Belıç t Uz, Fuar 

ve B lediye işi ri h• ı d 
lakadar Vek 1 tler ı zdio· 

de tema1I rd bulun ceık 

ve yı.rı a ş m sa t 19 25 

de Ankar r dyosu d "iz· 
ir E ternuyonal Fu rı" 

mevzulu bir koof r na vere· 
cektir. 

Urlada Loz n günü 
U la - L z a r ah de 

hes ptır. Yazı\I sıcaklarda - Şu herifleri temizlemehY
1 

terle çıkarı U) un ve her va· Dedi.. di-· 
kit idrar rttıran gıd•lardan - Acele dm•I Cevabını •er •' 
dol yi kaybedilen suyun ye· Neferler, her şeyden b•Y1'

111 

rr ı doldurmak için ıçılmesi başına gelmiılerdi ki, ıazlıkl•'111 .ttl: 
üzumlu suyun uııktarıoı öo- tüfeklerimizi doğıulttıık ve at'!t I'", 

ceden hes p dm ek im n- lkiıi de dalından dBşea arbdl •1,,.11 
ısız dem mek içı pek kü- d E d' iı O 
çü tür. re yuyarlan ılar, a ışem İ oP ~~ 

D ha önemli mes le, ço· sinde b ıka ıkerlerin bu 
00 

Is J,,JI 
cu J ra lüzum u olın suyun ma&ıydı. işimizi çabuk bitir~~o• ~ 
mi t rıdır. Çocuk nekad r Dıolimit paketlerini y~r er ald•· 
küçük o.ursa, ağırlığı ın b r Ar adaş gözetlemeyi üıerıD•NeJslf 
kı 0 uıı isb ti 0 d r derb l fıtilleri ateılediaı· 1,dı"-·_,-. 
ç uy 'htıy cı lur. Ol- bDtün hızımızla koımıya b•~., ,O 

gun ,;ücatta 35 gr m k ,.. Tahminen beı dakika ~· bit 
şıh , çocuğu un her ilosu gürültüsünü andıran müdb•I 
içi ihtiy cı 180 gr mdan köprü, uçuverdi. • "'tfl 

1 r Büyüdü çe bu ibti· Fakat aksiliğe bakıaıı kı, 111eJ 
y ç bır z düşers de olgun t epeden uzun bir düıaı•• ,._, 
y şa gelınc ye kadar çocuk- hyordu. bit• L.ı 
luı suy ihtiy cı d im bü- Yapılacak yegine ıey: Ne p,rr"' 
yüktür. Yaşım k IU ife oJ- yakaya Çlkm•ktaD ibaretti• I' .~·-
duğa gibi, vücudu b6yilme· larımızı verdik ve deli d• 

1 

ıi de g ne çok ıu iledir o· sularına kendimizi bırak~ıktoa_.a~ 
nun iç ı .. çocu 1 r daima çok Bıze, paraıiitçilliljll &ır• tı~ ~ 
ıu iç k isterler. Fakat pek atlamayı, ytiımeyi, ağac• bO .,ııtw 
1' üçük y ştaki çocuk auıuz· di 
luğunu haber veremediai i- rdmiılerdi. Ve iıte fİID 'f•llljll ~ 

tebarüz • tımızı kurtarmıya, vas• 
çin, annesi ona - bilhuıa d r''JJI 

m1 tr 
İçhm , Milli Ş fe b ğhğı 

v onun t afı d birlik ve 
topluğu bir erre dahı to· 
yide vesile olmuıtur. 

yaz m vsimiade - arada sı· hizmet ediyor a. titl• d'- 1 
rada su içirmekte ihmal e- Sular, biıi, b6tila kav

9
• ı•t";;-' 

derse çocuğun ateıt yfikse.. rüklemck iıtiyorda. Uıa kt•• / 
lir, h stalanır ve nihayet ıa· bir hayli tehlikeler atlattı ,1 
v lh çocuk telef olur. ııya ıeçtik. . ,.,,, 

·-SON - _, 



satış 
' beratif leri 
Lbazı yeni 
"llrarlar 
~'--o--
htu 111•bıullerimiıin en 
-tt'' d•lailhıde toplaaa

''••ııt eliadea kur-. ' 't~ti e dış plyaaalara 
ı. :•la.ıına satılması 
''tı Qr1ılmuı buluaan 
~G : lcooperatifJerinia 

~-~~ ••liyet ve durum
)"1 •1ad, Ticaret V t.ki-
V,~~·~ı kararlar almıı

b etııa alakadar dai
•t il bQıuıta yapılan 
'fı •oa, ermiı ve ko· 

~ l~t:'• dair temennile
~'' •den rapor Ye• 

y , •lllı1aca taHİp ohıa• 
·~ıl 

,~'~ıa, karar verilen 
-.,,, •tııada Iıtanbul 

Fuar hazırlık· 1 

ları hızlanıyor 
ır--.. -

ovyetlerin 
altı f losu 

--o---
Açılması yaklaıan fuar Times gazetesinden nık1en 

hazarhklarıaa hız verilmiıtir. bildirilen bir makaleye uaza-
Pavyon aabipleri pavyonlıı-;.. ran, Leningradı t hdid eden 
rıaı tamir ve ıılih etmekte- tehlike tahakkuk ettij'i tak-
:dirleı.; r' ff. !. dirde, Baltıkta Rus doaan-

Lunaparktaki oyun ve -eğ- ması ÜllÜZ kalıceğından fa-
lence mahalleri de yeni bat· aliyete de9am edemez bir 
tan tamir edilmiı ve tecril- bale gelecektir. 
beleriae baştanmiıtlr .--Bu 

- _Bu h•rbı·n baılaaaıcında sene Lonıpark yeni!egv lence • - f oeıredilea bir fransız ista
ve oyun vaııtalariyle çok• -

•tiıtiğiae göre, Sovyetlerin 
zengin birlekil alacliktar:-

Belediye reiıi-o;:··B~hçet'- bu denizdeki ku9vctleri ıun-
lardan ibarettir: Uz diln Kültürparka giderek 

yapılan bazulak iıleriyle ya- -:~ 1936 da iuşacdilen bebe
kından meşgul olmuı ve f~ ri 5895 tonluk iki torbido 
arın ıtık tecrübelerinde hazır , muhribi (Mias ve Leningrad) 
bqluamuştur. ~bÜ~lar· 130 kilometrelik be-

Muhtelif dlllerde tabetti- ıeı~topla mücehhezdir. 
rilen fuar afiıleri memleke
ketimizin her tarafına ve bil· 

ha11a Avrupaaın muhtelif 
ıehirlerine göaderilmiıtir. ~" '' sebze tanm 

P•ratif leri birli,.iain 
t•ItQ 5 ,~~~ ~ ~-

'~ •ktedir. Filhaki- n ZABITA HABERLERi' 

... Gordy tipinde beheri 2600 
~tonluk 9 torpido. Bunlar 1-
talyan plinlarıaa göre yapı
;;.,t;;:-130 kilometrelik alb

pr topla mücehhezdirler. 

ht 'li lıtanbulda bulu- K Ti 
--~ 111

'1•a ve sebze ta· •& ... l!!l;tS:a::t;sa:.t::a ıı::ta .. 
~tı' "0oP•ratif ıeri bir- Yangın bB'langıcı ~~ 

1 
••bepler doleyııiyle y 

~ f, '~• Zarfında pek Meyaakökiı fabrikaıı ya· 
~ 11et göıtermiıtir. aıada fabrikaaıa yaaıadaam=-

~ t iti mevıularının )anan ve denize doğru imti· 
;rfııada bozalabili.!_ dat eden nala ar1&daki otla

\ ~'o •11 olmaıı, birliğe 
\ ~ hratif ferin birbiri

~' 111•~kezJerde bulun· 
~" , 11•ıy(, bu koope
, L'4.~'11ıda ltbirliği ba-
"1~~~'t1'1ilat çekiJmeai 
~'l t il daralmaaıaa ıe· 

a. °" • ''llllttir " ,,, . 
!'~!~t kırıııında Rl· 
tflt,i tlrim ıataı koo· 
~ ~~ bi~liii iıtigal mev· 
~ dırı tebdili karar

~ ~ ~· bu birlik Gi
ı ·~ ı.~1•ı1111ıtar. Diier 
~ ltftt ••but Birliği eıaı· 
~· ~· '• m&rakebeye 
~~ı_, 'c:ılc. teıekklil&n 
\ " .. Yrua bir muha
\. 4nıt' ilcıme edilecek· 
~ı,: b~ birliie 1940 
~· 1941 ''~ olmak üzere 
~ \~ •enkıiae ait ol· 
~. ~te de 3000, cemaa 
~ 1trdım tabıiıab 
~'1 it~ ~6t&n bunlardan 
L' bıı.. Ja li .. DI& tlbi tu

rın tutoşmasile yangın çık
bğı haber alınmış ve derhal 

yetiıen itf alye ile birlikte 
ateıia etrafa şirayetine mey-
dan bırakılmadan ıöndürül
milı ve hadisede bir kast ol-
madığı ve zarar ziyanda ol
madığı anlaıılmııtır. 

§lkiçeımelikte Ali oilu 
Mobmet 12 ıeneden beri bir 
arada yaıadıkları Salih kızı 

Hanifeain kendiıiaden ayrıl
dığından muğber olarak ıar· 

hoıluk ıaikaııle mağdara 
karnıadaa ve bacağından 

bıçaklı hafif ıurette yara· 
ladıiıadın 1akalanmııtır. 

§ lkiçeımelikte Numan oğ· 
lu Adem ve Kadri oğlu 

Mehmet eve iirmek mesele
ıiaden aralarından çıkan 

ka•gada Adem Mehmeti it

mek ıuretile yere düıerek 

baııadan yaraladıj'ladan ya
kalanmıştır. 

Norvik sınıfından 12 tıne 
eski torpido. 

1 

1933 - 1937 senelerinde iıı· 
şa edilmiı 700 er tonluk 14 

kılavuz gemiıi. 

Denizaltılar: 

15 adet büylik denizaltı. 
BÜÜJÜdan ilçü-SÖkra, p;;;::
dı, Svoıda'dır, 1936 da tez
gahtan indirilmişlerdir. 1900 
toalaktarlar. 102 milimetre
lik iki topla iki mitralyözle 

ıekiz torpil atıcı ile müceh
hezdirler. 
Ruı baltak filoıunda be

heri 600 tonluk 25 deniHI· 

ta daha vardır. En yenileri 

11930 da denize indirilmiştir. 
Schtsuka tipindekiler, 27 mi

limetrelik bir topla, bir tay· 
yareye. dört torpil atıcı ile 
m&cebbezdirler. 

"Bebek,, denizaltılar 21 
tanedir. 1930 le 1938 ara
ıında yapılmııtır. ..... 

Bunlardan maada, 1941 
don evvel yapılmış gemiler
de vardır. 

- --
Havacı) k ve 

i d 
ilk Türk P hliv nı 

DELi 
MEMiŞ 

1
t 

Yazan: TEVFiK PARS \' 
-41-

Sahneye çıkbdığı zamıa, alenen halka 
dönerek, ilk defa bir boks maçına çıktı
ğını ve buna r1ğmen hasmı olan ni mağ· 
lup Franıız boksörünü mağlup edeceğini 
kuvvetle söyliyor 9C halkın arasından boks
tan anlayan birioisahneye istiyerek, kendi· 
sine hemen oracıkta bir kcç oyun göıter• 
mesini, daha doğrusu boksun umumi hat
larını hemen oracıkta öğretmesini rica edi
yordu .. 

Bunun üzerine halk araııadan birisi çıkı
yor ve Cemal pehlivana orada Franıaz bok· 
ıörüııün hayretle bakan gözleri öninde 
boks oyunları, daha doğruın kavaldi göı
terilyor, nizam şekilleri öğretiliyordu ..• 

Cemal pehlivanın bu pervasız ve kendi
ne çok güven oldağunu!fgösteren bu hali 
Fransız bokıörline o kadar teıir etmiıti ki, 
koca Franki Marten maç baılar baılamaz, 
o kadar ambale olmuştu ki, ne yapacağını 
ıaıırıyor, Cemal pehlivanın olu orta ıaldı· 
rııları karı111nda adeti bütün bildikle
rini de unutuyor, kendisine mahıuı olan 
oyunlardan hiç biriai tatbik• imkin bala· 
mı yordu. 

Halbuki Franki Martenia diğer bütün 
maçlarını biızıt seyretmiştim.. Ve o, haki
katen hayatımda o güne kadar iÖrmedi
ğim mlithiş yumruklariyle bütün hasımlarını 
nakavut ederek mağlup etmiştı.. Ve Her 
vurduğu yumruğunda muhakkak ıure :te 
basımlarını yarı cnnsız yere seriyor, bayıl
tıyordu .. 

rlalbuki Cemal pehlivanla karşılaıtıiı 
zaman, o yumruklarından bir tanaıin haı· 
mına savurmım k, Cemal pehlivanı sersem 
edebilecek hiç bir muvaffakıyetli hareket· 

lerde bulunmamıştı. 
Buna sebep de so::ı derece kuvtei mane· 

viyesiuin kırılmış olm sı, 1liç bir bokı oyu
oo bilmediği h ide pervasızca k rıı11na 
çıkan bu Türk p hliv nıa cesareti karıı· 
ıında deti şaşırmıl olması idi ... 

-Sonu var-

9 

~011 
'-d lllıhıulliae ait 
· ec:e bu birliğe 

----mı-- spor mecmuası ...... ...... "~ ...... .. ........ 
1 et l ~ltd '•fııada tetkikat 

~~), b ''· 
~~-el aıreılndekl Oz&m 

Bıçak taşımak 
Kireçlikayada Sıit oğlu 

Ahmedia Uzeriade bir bıçak 
buhınarak alıamııtır. ~ t k i6r&lea inldraf. 

'\'' "~ olteıaia ıeaeden 
\~ .._ "••ı ijzerine Mil· &zere Trak1a1a göaderilmiı· 

' 

tııı.. ''•110 lı&m olan t' 
~~ "t ır. 

\ ~~ 1
1 kooperatifi- Ayrıca Eregli, Tav~ancıl 

\.~~~1'1111• karar veril· ve 11paaca b61geıladeki ti· 
~,, it lb&dGr mua•iD· z&m rekoltesiaia yilzde alt-
~' ı. .. ti Erkua mı· mıpnın blrliie bailaamaıı 

tlııtı,ttı bulaamık k11ar altına alıamııtar. 

Havacılık ve spor mecmu- :Hergün il e D 1 rd Birinci (15) kuruıı 
:Bugün m tinelerind n itibaren iki nefis filim: 

aııaın 290 111DCI sayısı pek ı: L sı•EMASINDAı: 
zngia ve herkesi yakınd D 0 
alikar edec k ıekilde çık- ı TABU RENGLI ı 

mışbr. Bn berkesin mecmua- ı 1 M • k lngilizce ı 
llDJ herkese fa91iye ederiz. ı • avı uş Sözlü ı 

: (Blue Bird) Shirley temple : 

Işık i 2-Kraliçe in EL lSLARli 
fımb Memleket haataneıl ı E>an Ameche ve 3 pılavracdar ı 

Rontken miltehaHııı S I K ı· • 1 1 2 S 8 ı 
Rontkea •• Elektrik teda•lıf ı ens ar: ra ıçenın mas trı - -
J•pıbr. ikinci Beyler Sokak ı Mavi kut 3,30-6,30-9,30 ı 
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ihracat vergisi hak
kında yen nizamname 

M liye Veki eti ihracat ve,gisinin tatbi
katındaki tereddütleri izale içıo yeni bir 
izabname tanzim etmittir. Bu izabnameye 
göre yerJi ve yahut gümrük resmi ödene
rek veya kati muaflık tatbik edilerek Tür· 
kiyeye kati ıurette edilmiı olan eıy•, hay· 
vaa v6 maddelerin icra Vekilleri boyetiace 
ilin olunacaklarından maadHı, yabancı 
memleketlere ihraçlarında ihracat vergiıiae 
tabi olacaktır. 

ihracat vergiıinin matrahı, eşyanın ihraç 
mevkilerindeki yani yabancı memleketlea e 
göaderilmek üzere ibrac t beyannamesi 
ibraz adilea gümrüğüa bulunduğu mahal
deki fab kıymetioir. 

Fob Hbflardı, satış bedeli m•lın gemi
ye yükleninceye aradar yapılm 11 laum ge
len b6tün masrafları ihtiva edecek, takas 
limitet titkati vaya sair t c:ş ck ldi tlcrce veya 
doğrudan doğruya dcvletç verilen prim 
ler d~ matoh• ithal oluoac ... br. 

Sıf ıabtlarda '"IY•DID Tühıycdckı ihraç 
m .. bılliaden teılim mı. halıeriucı kadar oJaa 
ıiıorta ve navJUil kıymdiod n i o dıril erek 
eıy•nıa fob kıymeti tayin c luoac khr. 

lhr•cat Vcrgİ•İ kakkmd1tki bu yeni bİ
ıamliame matrahın tevıiki, ikinci iıkele 
tuikiyle y•pılacak ihrecat bir aı•mı ihraç 
edilmiyea etya, muameleyi yapacak güm· 
r&lder beyannamelere ekJeuecek veaikalar 
ve bv meyzua mütealliğ diğer buıuılar 
h-.ldranda da etrafh hükümleri ihtiva eyle
mektedir. 

---o--
Sa i hayvan hastalık

ları ile mücadele 
Soa ıene içinde memleketim zin mahte· 

lif yerlerinde görülen salgın hayvaıı haıta
lıkl•rı mühim zararlara ıebebiy~t vermiştir. 
Bu hidiıeyi teabit eden bükü111et bu hu
ıuıta yeni tedditler almağa lüzum görmüt· 
tor. 

Bu cilmledea olarak Gümrük ve inhisar
lar Vekileti de tedbiıleriai oiddetleudirmiş 
bllyilk mikyaata tahribat y•pao aalgın bay· 
van hastalıklarının önüae gc= çilaıesi ve bu 
haıt•hklar1n bariçtea gelecek hayvanlar va
ııtaıiyle airayetine meydan verilmesi için 
hayvaDlarua kanuni ve nizami bir tekilde 
veteriaer(ere mu yene ettirilmesini ve ya
Kal•aan kaçık hayvanların, aağhk zabıtası 
kanuDu11a tabi tutulmuıaı alikadarlara bil
dirmiıtir. 

--o--- . 
lapani zade ailesinden Bn. Na

ciuenin vasigeti 
lstaobul, - Bir kaç gün evvel vt f.t eden 

Kapu\i ıade ailuiodeo lzrnirJi bıay .. n Na 
ciye y11rım milyon lirafık servetini lıt••hul 
Ha .. ki kadın hutaneaiauı profesör Akil 
Muhtar bavyoau ile lzmir memlıekel bu· 
bDeıine terk va vasiyet etmiştir. Bu bu
ıuıta al6kadarJarca icap eyliyea muamele 
yap,Jmakt-dır. 

Feci 1 tren kazası oldu 
lıtanbul, - Ha vdarpaıada feci bir tren 

kaıaaı olmU4, ff,ydupııf• oemhyollırı 
mai•zaaı ameleıiodeo Vahap toplu Pen
srelea treDİn altıada kalmıf parçaları arait 61-
m&ttür. 

RADYO· TELG F HABERLEJ! 
lngiliz hava 

ve kara 
tebliğleri 

--o--
Kahire (a.a.) - Ortııark 

lngiliz tebliği: 

Tobruk garnizor. umura 
mensup müfrezeler 23 - 24 
temmuz. gecesi düşman mev· 
ziltrine taarruz etmi şlerdir. 

Bu müfrnelerimizden biri 
düşman müdaf.ı lbln Skilo
mdre içer iıine k•dar nufuz 
etmtğe muv ffak olmuılar 

v e l bombaları kullanmak 
ıureble düşmao11 bir b•skın 
ya pmıtlardır. 

Hava tebliği: Bombardı

man t .. yyarelerimiı 23 - ~ 4 

temmuz Trapapide, dfitm• a 
d niı nli!kliy t kuvvetlerine 
ta rruı: etaıişlerdir. Bir düş· 
man vapuru bombalarımız 
altında alevler içinde bı ra
kılmıştır. Diğer 300 .... tonluk 
bir vapurun battığı tahmin 
edilmektedir. 

Akdeniıde üç düıman 

Mevzii kesme1 

şeker sıkıntısı 
artık sona erdi 

--o--
lstanbul - Ticaret ofisi

nin ıeker limited tirketine 
d vretmiı olduğu beş bin 
ton keıme ıeker şe-brimiu 
tam men getirilmiı ve ali
kadarlar tarafından teıellüm 
alınarak depolara konmuştur. 
Şeker limited şirketi diin· 
den itibaren şeker satışına 
başl mış ve küp şeker ıipa· 
rişlerini de kabul etmiştir.' 
Son ıamaul rda piyasada 
göı 6leo keame teker ııkın

tlıı bu ıuretle aona ermek
tedir. 

Dığer tar ftao ahnaa ha· 
berlere göre Alpuılu fabri
kası başta olmak üzere yerli 
teker fabrikaları da yeni 
imalat mevaimioe girmit bu 
lunmak tadır lar. 

Bu 1ene gerek Trakyada, 
gerek· Anadolu şeker mı ata• 
kalannda pancar mıhanlü 
çok iyi olmuotur. 

----o----
tayy resi t bıip ve bir düş
man torpidosu bir gemi ka- 1 
fde~iz:c y•klaımsğ• teşeb~üs Ru~g~ ve Fransanın 
etmışse de b tırı!mışhr. Bu- 1 1 il 

tün .bu h~rekau~n 2 t.ayy•· sefiri eri TOrkigede ... 
ı emıı üssuae do memışbr. J 

--o--
Fransız - J pon 

anlaşması , 
-o--

Viıı (•.•)- D.N.B. ajınıı 
bildiriyor: 

Selahiyettar mahfillerde 
söylendiğine göre Fransız -

J•pou konuıtnaları yakında 
nihayete er ct:ktir. 

24 S ate kadar bir anlaş
m aın imza edilmesine in
tizar edilmektedir. 

' 'METE,, 
Nas il muvaff akıuet 

kazandı? 
Altınpark ta bin beş yüze 

yakın mila•vver seyiıci hu· 
zurunda Ankara tiyatroıu

nun kudretli san'atlıirları 
"METE,, yl t mıil ettiler. 
Parkta bir ıüküt., halk he· 
yecanla METE'yi ı yrediyor· 
laıdı. Tiyatro Rt jh ödl Hay
ri Akı(ly harikalar ya,.byor, 
üatadı halk alkıohyordu Ha· 
kan rolücde Mebmed Ozan, 
18D'atkir Bay AdoaD Seı t, 
Bayan Nadide Metc'de mu
vaffak olmutlar ve alkıştan
mıılar. San'ı.tkirl rı tebrik 
ederiz. 

Vııı, (ı.a.) - iyi malumat 
alaa mahfıllerden öj'renildi
ğıne göre Fransann Mosko
vada ıu büyük elçisi B. Ber
jeri büyük elçilik memurla· 
riyle bırlikte bugjn Sovyet· 
Türk hududuna varmıı bu
lunacaktır. Söylendiğine gö· 
re Sovyetler birHii hük ôme
tinia Viıideki büyük elçiıi 
B. Buganolof da hemen he
men ayni zamanda Türkiye· 
ye gelmiş olacaktır. 

---o---
Yarın urlada müsaba

kalar gapılacak 
Urla - Halkevi apor kolu 

tarafından tertip edilen bi
sitİdet yarışı, koıular, yüzme 
ve futbol müsabakalarıp azar 
günü Urla iskelesinde yapı
lacaklar. 

--111----
Hindiçininin 
işgaline başlandı 
Haııoy, (a.a.) - Gayri res · 

mi bir tebliie nazaran Ja
ponlar cenubt Hindiçlnide 
tayyare meydanlatını ve de
niz üılerini işgal etmeie ve 
garnizonlar teaiıine baılamıı· 
lardır. lıgal muhtemel ola· · 
rak filen 29 temmuzda ya· 
pılacaktır. 

-Amerıka 
Japongaua karıı 
tedblrler aıaoır 
Vaşia~~(..:) - Jl~-

cumbur B. Ruıvelt, J•P~~ 
nın IOD günlerdeki f•• 1 .~ 
tiae mükabeleibilmiıil 01111

11,1 
üzere cwmarteıi ıiioÜ b°',d,
bir hattı hareket ittib•' 
ceğini bildirmiıtir.f 

--o--
ln2ilterede -

mahsul pek b ~t' 
Loadra (a.a) - A••:,r 

marHında ziraat naıırı 
11
,,., 

liz çiftçilerinin bu ıeDek dl" 
ret derecesi 15 eyl&le 

1 .~
mübalağalı bir şekild~ ~,.r 
ıelmediği takdirde bı~ _.~ 
dan beri göı ölmedik bil ıtı'' 
ıul a lıcaklarını ı&yleJllJ ,"'1 
Çiftçilerden iki JDiJyo•.,t,,.. 
f• ı la arazi ekmeleri ettiİ 
miıti. Harp def~IJI bel I'"' 
takdirde lngiltereDıD ,,.-
rafında ekilen toprak ~ti'· 
bası muutaıamaa art•" 

Bul2~r ;kuıe
ri . döndiiJet 

------- . 
Roma (a.a) - D· rJ. 

a janıı bildiriyor: S fil" 
Bulgar Başvekili ·, fi' 

ve hariciye nazırı "',a•I~ 
pof Venedikte bir b°'r' 
ikametten sonra dl:aııt· 
trenle Sofyaya d60 ~' 

Bu akşam ınaarı .~ 
gatrosu san'at~~ 

IZMIRll CEI tıa 
Al tın r ar ~.,.,_ı: 
lzmiria müne•''' eri ol~, 

yeğine eğlence : r• tlf' ,_ 
"Alhnparkta,, AD :ıs .. ~~ 
roıu aan'atkirlı~ı lbllırtp1~ 
muharrir ve ed•P •ı> ~ 
Ahmet Nuriaİll ırP•' ' 
ERKEKLEŞINCdE".~•l " 
3 perdelik fO ~ı l1f 
aabne edeceklerd•'· ılll'' 
IOıtOrparl A01 

Tiuatrosun~~, ...... 
Ankara tiyatro ıtJ '~ 

ları yana ıaat ::,, ~ 
Knltürpark Açık 1 "'';~" 
roıunda mük~111~;1• " ~ı' 
müzikanın iıtırık _.11PJ-' 
efendi aileal,. o• ;od 
perdelik ıabel'~ 1 
temil cdeceklerd t• ~· 

Milli • 
pıyango bilet1erinizi (Saadet) Çorakkapı Po!iı Merefk•:! ~ 

• lala l• ONDER Ff el 0 
Klt••lnden ahmı •• 
k rıııı o, 864 H ---------


