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Düşürü dü 

Londra (e. )-lngıliz bava 
nez r etinirı tebli~i : 

Avcılaı ımızın himayesinde 
bombardlmeo tayyarelerimiı 
pazar güttü şaf akt1.n biraz 
sonra şımrJI denjziode düt· 
mnn kcr kol gemilerine ta· 

rruz y pılmıf ve gemiler
den birisi batırılmış ve di
ğeri de hasara uğıatılmaı· 

tır. 

1,, fi~~tltria gerek milletlerin hayatı daimi bir mücadeleden ebedi bir boğuşmodan bıışka bir şey değildir, yaşamak 
""-ı,~11 Yalnız çalışmak da kifi gelmiyor, ayakl.r altında karıncalar gibi çekinmemek, eıilmemek, can vermemek 
' ~dev adımlar1 ile ilerlemek, aslan pençeleri ile silablinmak mecburiyetindedirler. 

Tayyarelerimiz şimali Fran· 
aada demiryolla riyle askeri 
hedefleri df\ bomba lamıılar 
ve 11 diişman tayyareıi dü
ıürülmüştür. 

Londra, (a.a) - Bıbriye 

neıaretinin tebliii: ı .ıa_i P faciaları da bir kerre daha isbat etmiştir ki ebedi ıulba inananlar, ve ona göre davrananlar ebedi bir 
"''ili b' ,, ır hicap ve bacalete mablc:umdurlu Bir gemi kaf ileaia e ta ar· 

ruz etmek istiyen bir Alman 
tayyaresi düıürülmüttür. '-ti,~~ı.11 • bir rünab, sulh ve milıalemet si yas tinin bir cinayet sayıldığı bir devirde y1tşıyoruı. Y aıunak ve ölme

"t ~D bu devrin icaplarına uymaktan baş a ç re k lmamışbr. 
.. "'--~Çlk , ---------,---------
~ -.~ Alman ve Ru-1 Besarabyada Yunan Kralı 

Gemiler hiç bir zarar sıör· 
memişlerdlr . 

-----
ls~Ier men harp· 

1 ş"ddetli muha-.cenubi Afrika- . Sovy~tler _ 
~ken.. ge.ınıleri rebeler oluyor• ya gıdiyor $1!1tal ~epbesınde llU 
~ ~- . Sofya (e.ll) - Alman ve Moskova, ( a.a ) - Basa- Kahire, ( a.a ) - Y .ınan kabıl taarruza 

' .. ~•hının gözleri Romen harp gemilerinin raby d şiddetli muharebeler kr•lı ikinci Jorj pek yakında ı·ı 
~'il~ •eren bir me- Karadenizde Bulgar liman- devam etmektedir. Düımana cenubi Afrikaya ziyaret ede- geç 1 er 

it. i~1 
b.atti bir teliş rıua iltica ettikleri hakkında ağır zayiat verdiren kıtaatı- cektir. Krala Yunan veliahdı Londra (R. 8.15) - Soa 

t' devlerin çar- k ı l d b' tt b k'I f k t d k d R k t •k· çı an an şayia ar tamamen mız anu ane ır sure e ve •ıve ı re a a e ece - Sovyet tebliğin e uı u•· 
' ~Qt~ ıp ediyor. Bu uydurmadır. muk.avemet etmektadir. Bü- tir. Veliahdın Cenubi Afri- vetlerinia şimal cephesinde 
~~~ \lııç boğazlaı· ---o--- tün gün tank hücumlarına kada kalmaları muhtemeldir. bir mukabil taarruza ıeç-
~ a.:1~dı Loadra, maruı kalan kıtalaumız dir. Kralın cenubi Afrikada tiklerini bildirmektedir. Bu 

Ot~ 111
' Vaıington AJmany&DlD taarruza geçmiolerdir. ne kadar kalaeağı malüm taarruz neticesinde Alma•-

\: ~,~, .. ti .. r•zeteıerini• y . B I . t ---o--- oım m•k'• ber•b~r burad:uı , , büyük ıayi•t vermiıl•r· 
~~~- Ve müaek- enı u uarıs an 1 ·ıı t Londraya gitmHİ muhte· dir. 'ıa::•lcılara, bazan 1 ft • ngı ere istihbara meldir. 

t.f•it •e eınellerine B ÇiSi f • d.. d .. 
l dit( Ve talılillere Sofya, (a.a) - Almanya- ıe 1 on u. 
""h.. er. 8 -., nın yeni olgaristan elçisi Lizbon, (a. )- logiltere-
t,,~ t''fhaları koca- kral tarafından kabul edil- nin Amerikadaki istihoarat 

~,:Prıldarı kanla miı ve elçi itimadnameıioi daireıi şefi tayyare ile dön· 
-, 

1 •iyaıi mlica· krala vermiştir. müıtür. 
tiddtt IQGtaılıraşalarda 
'dip·~ harareti ile 
f'-I' durmaktadır. 

\.'-•il j•tler •Hıında 
~"'• 0

lcYodan nok· 
'tt ''rıı. lı"' t . 1 12ıi ve açık 
' '•rıh .. ~ tt~İld ctmeııDı 
\ ~~'t e talep et· 
\ ı.,,bb~11•rını çeke· 

':-.ı~ 111 
•ddadebi· 

~ il, ı >, •lcl llgiltere Sov· 
~ l )'I>• e11 relen her 
~Qtı_C.lrlırını ilin 
~'""lı~ '· 
~· "' ~ > ti~i ' Ya Pılan harp 
.,ıl. '))al Yıldırıın ıü,._ ıaı,l 
~ 'h tt .11 bekleni· 
~''ıat ~111 

edemi ye· 
~~i · li~~ bile lllzum 
~ ~°lt 1•eleri11 rüz· 
\lt• tQf 

11i11. zelzele 
'".._ 

111 
gibi boi· 

\ ~"'-dı •~ılerin bir 
~~~ ~ ... a6re bu 
-~,, Jile iıi en 
>1-. So lıareketini 

'Jet Ru .. 

General Hüseyin Hüsnü Emir 
Erkiletin bir maka esi 

önilode ricat eden Sovyet 
ordularında inhilal alameti 
belirdiğini işaret ettikten ve 
bu müthiş çarpışmaların bir 
çok kanlı safbal rını tahlil 
ve te rib ettı ten sonr Al
man-Sovyet muhRrcbcsinin 
(son vaziyetini) şu suretle 
bülisa ediyor: 

Sovyet orduları, bütün 
c pbede müttefik orduların 
taarrüzunu dorduramıyarak 
bilikis kendi mukavemetle
rinin tamamiyle kırıldığını 
görünce umumi ricate baı· 
lamışlardır. Bu sebeple Al
mau orduları 3 Temmuzda 
ıiddetli bb takibe başl mış· 
)ardır. 

Ayni Z11manda bay Stalin 
ricat ederken dütmana yarı
> •cak her ıeyıa geriye oak-

-Dnamr 4 linet •ahiletl•-

-----
--•-. • denin Nutka 

japo~ harıcıye Hiç bir ıartla Hltlerlı 
Tokyo ?.:Zl~!pon ım· mazak8r8g8 girmı. 

ratoru hariciye nazıra Matsıı- eceg""'ı·z ded·ı 
okayı kabul etmiıtir. logiliz U 
büyiik elçisi olan M ıtsouka Londra, (a.a) - lngiltere 
ile ve bilahare hariciye na· hariciye nazırı Sir AntboDJ 
zıt muavini ile görüşmüştür. Eden umumi bir toplantıda 

_ __ söz •larak demiıtir ki: 

Has anelerı 
Bombalanması dolaislle 

Moskova (a.a) - Sovyet
ler birliği Kızılb ç ve Kt7.ıl y 
teşkilatları düşman t rafın· 

dan h stanelerin bomb rdı
man edilmesi dolayısiyle Cc
nevredeki enternasyonal Kı
zılhııç komitesi nezdinde pro
testo etmiıtir. 

--o---
Malta adası 
bombalandı 
Malta (a.n) - Dun Malta 

düman tayyareleri tarafından 
bombalanmııtır. Sivil halk 
arasında bir mikdar 610 ve 
yaralı vardır. 

"Hitlerle lieıhaagi biranda 
ve ne ıartlarla olursa olıun 
katiyen müzakereye girişmi
yeceğiz. Hitleri mağlüp edia· 
c ye kad r bugünkü yaıayıı 
arzu undadır. Bu vaziyet 
belki Almanyaaın dahili da· 
umu için lüzumlu olabilir. 

işte Hessin tayyare ile la· 
giltereye kadar uçma11 buaa 
bi ı mııaldir. Bu busuıta 

yakında daha bazı garip 
ıeyler de görebiliriz. 

Hitler yeni taarrazaada 
kızıl tehlikeyi bir yaaa bıra· 
karak keadiıine Hriıtiyanla
ğın hamisi vaziyetinde 10k
mak iıtiyor, esir kampla· 
rıada mahpus tutulan •• 
binbir işkence gören papaz· 
lar bunu tekzip içi• •• 

- D•uamı 4 nri ıalail.M -



Yap ğı fiat e
rinde d~ğ şik-

(HAWN Si!Sı) 

lı Y" oı mı- Ge 

Ankar , (a. ) - Ticar t 
vekaletinden tebliğ edilmiş-

ir: 29 ı yıh koordinasyon 
kararın tevfik n lkb t 
vekiletile müştereken, mem
Jeket dahilinde işlenmcmi 
yapağının 1941-942 mahsul 
mevsimi için tesbit edilerek 
JO Nisan 1941 t rihinde 

ı Aaadolu jansı, r dyo ve 
gazeteler v ıtasile il n edi
len azami fiatler dol yısile: 

1 - Bazı yerlerde hüku
metçe bu fi tleria yükselti

d 1eceği şayi farının çıkarıldığı, 

' fakat doğru olm dığı. 
2 - Bazı vil yetlerde, 

~ iat mür kabe komi yonla-
:rınca m b ili fiatlerin, Sü· 

ı:ıı merban mübayaa ekipleri 
1
·! tarafından il n olun n müı
~I tahsilden müb yaa fiatl rin-
•; 

den daha aıağı ol r k tes-
.bit edildiği ani ıılmaktadır. 

Müıt•bıilin zarar görmemesi 
için mahalli fi tlerin de Sü-

merbank miibayaa ekipleri• 
nfo fiatlerioe müsavi olm ı 

için fiat mür&kabe komis

yonların talimat verilmiştir. .... -o----
-~ Ankara kanalizasgon 
• 
1: in aatı için hazırlıklar 
2. 
' --1 

ı: 
ı' 

. 
)1 

'l 

1 

il 
" ır 

An ara kan liz syonunun 
in~ası için altı buçu milyon 

lira t hsis t verilmesi bak· 
kında:ki kanun layiy sının 

alik d r encümenlerde mü-
ereıi bıtmek üzer dir. Li-

yib umumi heyetçe müza
kere ve kabul olduktan 
ıonra d rh l fıı liyete geçi
lecektir. 

Nafıa v kiletinden bu bu
ıust v rilen m lumat n -
zaran Ankar k n liz yonu

oun in ı için her türlü pro
jeler hazırlanmııbr. 

Ba projeJer, BerJio kaua 
:ıasyon pro jesiui h zırhy u 
kanaziı syon milşaviri dok
tor ViJd davet olunar k tet
kik ettirilmiş, b zı uf ak te

fek tadilAtt n sonra son şek
lini almıştır. 

loşa t ait şarto&meler, 
maka.veleaameler Nafıa Ve-

kiletince h zırl amışhr. Tah

sisat Büyük Millet Meclisinco 
kabul edildikten sonr İD§ at 

münak say konul caktır. 

LAST K 
Mühür er 

En Sağlam En Z rif ve En Ucuz 
Listik MühürJeri aocak His r 

6aü Bakırbedest a No. 48 
N. l~ıldar Ately ıind 

yapdırabilini iı. 3-6 

tı • 
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• m asım açı ac -------
N fıa vekfıleti, memleke

tin muhtelif nuntak 1 nnd 
bir müddettenb ri dev m 
eden ·sol ma te isatının in
şasını ikm 1 etmiştir. Yapı
l n k nal, b raj ve regüla
törler vaııtasiyle binlerce 
dönüm arazinin ıulaaması 

imkanı ha ıl olmuş bulun
m ktadır. 

Gediz havzasınd ki Me
nemen ov sın it tesisatla 
Büyük Mendresteki Hor un
lu ve Kuyucak kısımlarından 
başk Nazilliye kad r olan 
kısmın d t si tı bitmiıtir. 

Önümüzdeki h fta içinde 
bu mınt k l rda büyük me
rasim yapılacık ve buradaki 
tar) lara istenildiği kad r 
u vermek mümkün olacak

tır. 

Menderesin ıol tarafında 
Pirlebey tesmiye oluuan kıı
muı da tesi ata ikm l edil
mi tir. Bol suya kavuş cak 
olan mıntakolar araıında 

burası d buhıomakt dır. 

Gediz üzeriode i Susığır
hk h•vz sındnki Kem lp.ı!f , 
K r dere, M nyaa ve K ra· 
cab y ov 1 rıaa d derh l 
su v rilebilmcsi için büyük 
bir gayr t s rf dilmE' tedir. 

NİGDEDE 
Diğer t raftan Niğdede 

y pıJmış olan u bar jı io
ş h d t mamlaomış v 
bur d bulun n elm bahçe-

A 

e 
s r 

v 
ad 

o omati 
Posta telgr f ve 

umum müdürlüğü, memle
kete otom tik telefon tesi · 
s b y pmak: ve mevcut 
şebekeleri tevsi etmek ba· 
kımınd n b zırJadığı proje 
mucibince ç lışm \Arına mun· 
t z man dev m etmektedir. 

H len f aliyettc bulun n 
otomatik tesi ata ilaveten 
Adann, Merıia, Kayseri, 
Afyonkarabis r, 8 hk sir, 
Bursa, Zonguldak, Ad pa.
z rı, Çe irge, Kozlu ve 
lımitte otomatik telefon 
tesisab yapmıy kaırar v r
miş ve bunl~r it planları 
hazari mıştır. Bu on bir mın· 
tok da yapılacak telefon 
şebe eleri o mn~t k 1 rın 
ihtiyacını rşıhyacak bir 
halde bulunac ktır. 

Bu tesis tı vücude getir
me için 1 zım olan malze
me, 1 t ve d v t acariı

ta a eipari ciilmi tir. Ô ti-

l\!rİae su tevziati baıl mış
br. 
MERSiN VE T ARSUST A 

vnümüzdeld ıene içinde 
T r ust n Mersine kadar 
ol n kıımın tam mıaa u 
verilecektir. Te is tın birk ç 
ay içinde ihm liae intizar 
olunmaktadtı-. 

BtRINC. 5 SENELiK 
PROGRAM 

Nafıa v kaleti"in 50 mil· 
yon lira ı rfetmek suretiyle 
5 sene içinde büyük. su te
islcri yepmak için baz11Jığı 

kaaua lôyihası B. M. Mecli-
indeki likadar encümen

lerde tetkik olunmaktadır. 
Bu p ra ile bilbass orta 
Anadoluda büyük tesısalın 
inıatına baılanacakbr. 

Veriletı mliim ta nazaran 
bu 50 milyon lira ile 1 mil
yon 536,000 dek r razi fe· 
yczaod D mazun buluoduru
lacaktız. 

5,733 OOQ dekar razi de 
tamamen suya kavuıaıu' ola
caktır. 

iKiNCi 5 SENELiK 
PROGRAM 

ikinci 5 senelik p•ogr m 
1947 senesinde t mamlanmış 
ol c ktır. Binlerce dönüm 
bat klık kurutalm k sur~.ile 
:ıir te elvirı li ar ıi kaz nı-
1 c k v mıntakal rd ki köy· 
lüler sıtma b talığnıd o 
kurtulmuş ol akh1'. 

müzdeki •ylar içinde yeni 
şrbekeler r it m kin lerin 
memleketimize getirileceii 
ve derhal faaliyete geçilerek 
şebekcleJ in eo kıs bir 
m ad tesisine çah§ıl cağı 

bildirilmekttdir. 
Diğer t r ft n lıt nbul

Aukara telefou ebekesinin 
tevsii ve diğer vilayetlerden 

b zılaruun bu şebekeye 
ibele etmek jçin 1 zım olao 

m lzeme de logiltereye ipa
riş edilmiştir. Bu m lzcme-

me::niD de gclm ine intiz r 
oluamakt dır. 

----- - ----- -
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Muğl (a.a)-Dün öğlede 
sonra ıaat 17 45 Muğl da 
iddetli bir J r ııı randısı ol
muştur. Ha r yoktur. 

PARS/ 

=========================~~ 
-24-

- Ha di Ça of ! 
d• 1 fı - ay ı arsa •••• 

T ' .. k ' B - t... e r r tu .•• a 
mmmuı ! 

-·ıd• ... 
lbtim 1 bir z sonrz ka la ı cek vaziyette degı ıerd 

göz r sınd bu vaziyette Bir n içinde gti? ot 
balkın rasınn alacaklar, ib- b ri beklenen güreŞ~re' 
tim 1, Deli M _mişi yüz elli cesi kendi ini g~51 pe 
okkalık Ç lmofun ltıad n biranda (Müthiş Tu'~ .. ,o 
sırtı yerde ol rak ktııldır .• \: nı) namile kasıp re 
caklardı... Deli Memişi11 ırtJ ye 
Aıbk g•ydalar durm d n ğecekti! .. ,e 

çalıyor, Bulıarları ıa ıırad işte Ç•lmof, sao 10,, 
ıonıuz bir şevk ve neıe mühim kozunu. 0Y:ı~oJO 
alıyordu... kikalardan berı}k 

1 
tJJ•Y'' 

Vaziyet bekikaten kor· tında kıllaırıo • 'ııışt• 
kuoçtu... O giine kadar kudret sarfile 

51 
01 

bihün baaıml rnu, davul: Deli Memiıin kafa•'otbif 
.. Dumf,, derken yenmiı, o bütün ııluyor, 9e oı r,ıe 
güae kadar nice baba yiğit- çelme vurarak ko~bİ 1 
leri bağırta b ğırta altında iri bir ç m aracı 
ezmiş, Deli Memiş, artık vuruyordu!... N 511 ' 
birdeuhire parlayan şöhretin- 1 te bu an!... 

1 
1d• 

b • bir Of 1 
d~n s~yrıl c~k, belki de !a~ı~, 'sız: rootbif 
bır z sonra bırdeabire p r· ıdınıı: de, bu 01 o,. 

d w d - beyec• il" 1 mış ol.o yıldızı eb diyen ogur ugu N•''' ~ol 
k rarac kta!... duy ydıo~ı! .... ı· atı "' 4 

N • • • yım yer gok nı •Y •·l•tJ 
etelnm Ç lmof Memııı 1 ' f d kul•., 

- .. h lk _ . arın erya ı sure sure ın uzerıne d ı 
w yor a... i" 

dogru yürümü§, birbirini Türklerin duyd"ıs» ıe 
çıgnercesine kaçış nl rdan mukabil Bofc:'J' rl•' 110t: , • oı•ı 
ikiaci bir meydan husule cine p yan bolo0 ~·· 
gelmişti... Haydı· çatoı0, 

- • ltP···· (O 
Şimdi bu ikinci meydond - Haydı rs 1 

d b 1 f etır• son erece v im vaxiyet er - Tut! ... 
olacak, mohnkkak Çalmof Bır ma!. .. 
Deli Memişi ba brac ktı!... - Vur!... tıl • ~ 

H k mlflf. hemen koşuş- Av zelerile 0
' 

muılar, bır k z y meyd n rioe giriyordu··· jçİll ı9 
verilm sin diye iskemleleri Çalmof, bir•

0

1. ~et 
dü - dfi w - ve 1 ı:ıJ e 

topl thrmışl r, güreşi bile şur gu bii'" 
durdurmeğ lüzum görme- hemen üzerine 1ı0Jt1' 
den ayni yerde dev mına tein kaf sı~ ,efef 
müsa dek r d vr nmışlardı.. alba Juak \,i ~ti' 

ık ık oefeıı yele 
Çünkü . Çalmof hasmını ve iri omuzlarıP1 fe 

iyice kavr mış bulunuyor, L du · 
mea; istiyor 'iıır•f bl~ 

nerede i e yere vur c k, H lkın c•ll f )1Jot
01

, 
ıırbPlı toprak! re yapı hm- r~ ıada Çalırı~ iO 
caktı!.. cuduou McoJ ş ,od' 

Bu rada Çalmofun kuru fırlatıyor, v~ :ıdutıl•; 
sıkı top s slerini audırrn lerce seyıırcı ı. t d' 11 

. b' ,...• et" bit ıı r sı duyuluyor, ve lerınden ır )' iP 
Memişi ol nce: kuvvetile yere v ya k lkıyorl•~eı:ıli~ ~ 
vurmak için üzerine m6.thiı üstü otar•P d• ıı 
bir s vletle ab oıyordu.. vaziyet k rşıs•~,rcl•···ııi 

c ğın bakıyor 6~ e ' 
H lk cıyak cıyak b ykırıyor, Deli Meaıiş. ııf' '~o 
çocukl r, an 1 rımu b bal - k hk Ç hnof&ıO ;ıı~ 1 
flDID kucak) rUlB Çl mağa, ibi tekrar iitCt IJlf {' 

omuılar.a brmanm•i ça- !ttiğiui görOı>':110';;~ 
lıııyorl r, gür şi dab, ıyı k nhhğıoı boJeı•"ıe 
görmek, bu en heyecanlı bütüaı fevkali ıi1'b~Ji 
anını gözleriude yırt et- kler ç•"" •P. bil' 0 

k 
'"I d oııt ,._,., 

meme için ne:: yap c ıs rnıı rinde v e 1rr,~ 
aşırıyor} r, ğhyorlu, ııl - rinde' tophY0

'' ol''tıld' 
1 d • ed• ' şıyor ar ı... vaııy .11e -

Fa - t kim ldms . in. ıo üı: r• ~ 4 

derdini dinliyecek, kimı Uyordd··· .S"' 
kim ni llfına kul ere· 



ADE~ tSK 
~ ın n bü ~ Ü v is 
Oloııyanın büyük vlidı 

Bakka h ö ·ren hırsız \A ~ 
otuz seu e m h- hı. a ı n 

ÜZ ga. Ziraat makine ve alt
e i r 

ediligo 
tı ı ın işletilmesi için 

~ ~'ID Nevyork sı·ua .. f ı· ı· 
" . teırraf zam:. S 1 aa IUB 1 
~61'ik pty DlSlİ Siyasi fudiy .. tlcrdeo dai 

P'd lı vat1ıopa:rveri ma uu.k kal o P.ıdc.evski 
~'tttcvalrınin 81 ya· umumi hup esnasında poli 
~ita~& bildirmittir. tika ile uğraşmağa başl mıı· 't il .•efatile yal· tır. _ 

'•b~ •1111 değil, bü- Buy.ük san~tk~r 1915 te 
~ ~)bt •11 kıymetli ev· Amerıkaya gıtmış, cumhur-
~,,~~iıtir. reisi ViJson ıle temaa ede-tt.,, 1 1860 aeneıiu- rek Leh davasını anlatmış 
L.. ... ~·•b Knrylovke tu. ViJson, Polonyalı sanat· 
'"' huııhar. Varıo- kin çok sevmiş, kendisile 

''t' k a. '•ruıda oku- çaba dost olmuştur. Pade· 
•ta b" k' · d ~ ır müddet revs ı aynı zaman a Ame· 

,..._ 'ttrııı ve 1878 de rika şehirlerinde de dolaıa 
' ~ "''•r h k p J '~tt • oca olmuı· ra o oııya lehinde propıı· 

~~•ki bir taraftan ganda yapmıştır. Sana.iki· 
._ ~lak yaparkeD rıu ileri sürdüğü fıkir şu . •11,, "d" 

111, AvrupanıD 1 1 : 

~ llllelıetlerini do- "Polol>y.a müstaUl olma-
"-erler vermeie h, denize mahreci bulunma-

~" koaıerlerde hdar." 
•t ' ~ Leh beato- Bu faaliyetin neticesi o la-

l "-tlt,~P•r.eri Obo· rak Vil1on 1917 de 14 mad-
~- ,:•i çalıyordu. delik meHjını neşrettiği z.a-

_, 'tikçe Padere· man müttehit ve m&stakil 
~:.~ tti .,tını• bü- bir Polonya teıisi lüı:umun-
~~ d' ... , 
~ı._ lalemek için dan da bahsetmiştir. Sanat-
' 

111 .t.teller baıla- kiran Amerikadaki faaliyeti 
,'~e..~· zafere kadar devam etmiş-
·~ •1e bir ıece tir· 
~ o-•-iı iicrat veri- Paderev~ki zaferden l'OD· 

i"'tct '-11ıı11a kadar ra Avrupayn dönmüş ve 
, .. tt-ı ' 'letilen en bü· derhal Polooyaya gitmiştir. 
~ı.._ .._,lhar muganni- Poloayada halk kendiıinl 
..... ~el Pıttiain aldığı em1alıiz tezahüratla karşı-
ııt.~• ;· Leh piyaaidi la mıştır. Yeni Polonya bü· 
, ~!._ •ıı., 7000 dolar kumetioin ilk kabioeaini bü-
~ tıine baılanmıı yiik sanatkir kurmuıtur. 
'd•~ Paderevıld b~riciye neıare-
ı... '"''-.it ,._ ~ .. -' bir koaıeri tini de deruhte etmiştir. Bo 

L .._, bzı ııfatla ıulh konferansına 
L ~ld, '-Yük ücret 
~"" b, · . gitmiı, konferansın müzake-
"' ı.1 r gıttıii yer· 

~
't "f tri · . relerine iıtirak etmiştir. Fa-
._N.ı •çın bir kon-
~·· ldet edinmiıti. kat devlet reisi vaziyetini 
'-'•le 1ı1laa mareşal Pilaudaki ile 

t.ı d • b yır işlerine oralarnıdil çıkan . ibtiliflar 
"''ti...._' Para vermek-·•-..eıct· üzerine o seoenin ıoıiunda 
l'a ı. ıiyaai hayattan çekilmiş, ye· 

~~ "'' cııabı niden aanat bayatın& dön· 
~ '''talc müıtür. 
\_, ~'tteı·i. b~y&k bir Leh [ 1 1 b• .. ""'- ''Yı~~ •dı, Şihr.ti her msa s z ır comartlik 
~- ~,11 ~~ Ruı Çaıı Polanya hükumeti kurul-
~~ p d1111ai dinlemek duğu 2am a haıinede bcı 
fl.''ı:dere~ıkiyi Sen paraları yoktu. Yapılacak 
~· ~G dt•et etmiıti. iıler ise pek çoktu. Biyik 
~ t )lik p· . . ıuıatkir bu vaziyet kaı şı-
L ~'iı Sı&) ıyanııtin ••· ııada biç teıeddüd etmeden 
• \.~i oıılannda ver· 
~~ b&yük bir zevk· uzun seneler ıüren ıanat 
\..~ te11 hayatı unuında biriktirdiği 

d·, ıoıua Pade- t t• b- k A t• • 
~ .. et el serve ı u ume. ıo emnDe 
ll. d, e_erek iltifat 

111 •ozleri ıöyle· veı miı, Polonyanın ilk ibti· 
~ yaçları bu para ile temin 

~ lt-.111 edilmiştir. -, s.ı,. il bu kadar 
~ --~ .. : 110 çaldıf1adan --o 

"~~ 11111~. oldum. Nasıl Bir çif Jik köylü. 

küm oldu istimlak --o----
Miıli koruma kanununa• 

39 uucu madde i mucibince 
gerek ZiraaHvekiletini, doi· 
ı uda doğrud u doğruya iş· 

leteceği arazide kullanılmak 
ve gE:?r k bu kanunua 42 inci 
maddesinde yazıla yardımlar• 
da bulun bilmek üzere ıaba 
alınan ziraat makine ve ali· 
tıaıo işletilmeıi için Ziraat 
vekiicti emrhıe 600 bio lira· 
ya kadar bir mütedavil aer· 
maye verilmiştir. 

--o---
fııtanbul - Üsküd rda 

bakkallık yapaa Kero lin 
başına bir luloluk dirben le 
vur rnk ölümüoe sebebiyet 
veren Şa.danın mahkemesi 

birinci ağır cez mabk mc
sinde bıtti. Mabkemı , Şada· 
nın hırsızlık maksadıle gir· 

diği dükkanda bu cioayeti 
işlediği neticesine vardı ve 

suçluyu ölüm cezasına m~b· 
~um etti. Anc k bafıfletici 

sebepler dolayisile ccz ıı 30 
sene indirildi ve imme biz· 

metlerinden mahrumiyetine 
knrar verdi. 

---o--
Eskişehirde feci bir 

boğulma 
Eık.işehir' - Porsuk ça· 

yında feci bir boğulma hi
disesi olmuştur. 

Hadise şudur: 

Bir sandalla çayda gezin· 
tiye çıkan altı arkadaş \'İŞ· 

nelik civarına geldikleri za-

man çaya atlamışlar ve yüı:
meğe başlamışlardır. Dereye 

dalan gençlerden biri bir 
müddet görünmemiş, bunu 

gören Ahmet adındaki genç 
arkadaşını kurtarmak iste
miştir. 

Ahmet, arkadaşını batak
tan kı.ntaı mağa muvaffak 

olmuş, fak at kendisini bata· 
ğa kıphrmışbr. iki saat 

sonra Abmedin cesedi çay 
dan çıkarılmıştır. Müddeiu· 
milik hitii~e etrafında tah
kikat yapm ktadır. 

,--o--..... 

iki dOkkln gandı 
lıtanbul - Sarayerd çeş· 

me caddesind.J iki dukkin 
ycndı 

Baha
r t 

deposu 
Her cins baharat, Tuvli

let eşyası kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

lstanbul - Bd di} e Sir
kecı od r Avr'1p tıreni 
güz rg hı da bulu n tene· 
ke vleriu istimli ine karar 
ver. işttr. Bu maksatla t b
s sat cyralmışbr. Bu işin ·s
timl5K bedelinin 20 bin li
rayı aşc.oıyacağı tahmin edil
mektedir. istimlakten &Qnra 

buralarda yeşil s balar vü
cuda getirilecektir. 

--.. -- --o--
Bu sada yağ- Muğlada çocuk 

mahsüle yuvası açıldı mur 
Muğla, ( a.a ) - Çocuk 

esirgeme kurumu tarafıadaa 
te5is edilen çocuk yuvaııaıa 
açılış merasimi bugiin yapıl· 
mı~tır. Törende vali, bele· 
diye reisi, halkevi mümea1il· 
leri ve diğer bir çok ı.evat 

zarar verdi· 
--11111--

Buraa (Hususi) - Üç güıı
den beri vilayetin her tara~ 
fanda fasıla ile yağan yağ 

mur düo geceden beri ıid· 
detli bir hal almış ve ıokak-
lar sellere dolmuştur. Kaza· 
larde.n •hnaa haberler yağ

murların oralarda da şiddetli 
olduğunu bildirmektedir. 

Hasat mevaimi olan bu 
mevsimde mahsul zarar gör
müştür. __ ... __ 
Akbisarda 37 
vatandaşa ma
dalya verildi ----

Akhisar {a.a)-Tiirk bava 
kurumuna yüwsek yardımlar· 

da bulun11n 37 vatandaşa 
madalyalar tevzii münasebe· 

tiyle dün balkevinde bir tö· 
ren yap•lmış ve heyecanlı 

vtdonseverlik tez bürlerine 
\•esile olan bu toplautıda 

kurumun brışardığı işler tak
dirle anılmıştır. 

lzm ültü 

ba11rdı. Y ava da balen kimae· 
siz dört çocuk vardır. Yava 
on yataklıdır. 

HALKIN SESi ::~~:11 
Vernikçiler 

--o--
Aldığımız bir mektup: 
"lımirde ve Karşıyalıada 

bazı seyyar Justfacılar 6ace 
kundraları boyıyorlar •e 
ıonra sonra kendilerine bet 
kuruı uzataldıi• zaman 11bea 
onu kuta boyası ile bo1•
dım, on koruı verecekıiais .• 
Diyorlar, bazıları da katma 
beş afta kuruı olan adi •• 
pis bir boya sürerek ltem 
pıbuç)arımızın deriıiai bo· 
r.uyorlar ve hem de kuta 
boyası diye yalan ıöyllyor· 
lar, bunlar ayiptir. Bir ••ft 
ıbtikir ve dolaadırıcıbkbr .• 

HALKIN SESi ::~:g~ 

Lisesi Müdir-
üiünden: 
1- Lisemizde 16 Temmuz: 1941 den itıbaren ikmal 

kurslarına baılanacaktır. 
2-Bu ur tara gerek lisemiıırı orta ve lise ıınıflarıacla 

ve gerel.. diğer resmi e bu•uıi l" se ve ortaokllarda biti•· 
lemeye lan tal b devam edebilecektir. 

3-Kurslsr lzmirin en kıymetli öğretmenleri taraha• 
dan idare edilir. 

4-Leyli talebe m ktepte it labilirler. 
5-Kaydolo~mak istiyeı:ılerin pazarteıi, çartamba, cama 

, günleri öğleden onrtıları liıey müracaatları lüzuma illa 
. olunur. 2-4 
'ı Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruı 
ı Bugün matinelerinden itibare~ iki nr.fiı filim 

MRA Sınemasında l \'t.t. •ye kadar bun· ) d ..., t l 
' ·~ 1 t olmadım. . ere 82'1 1 ıyor -... ~ 'le ~h vatanperveri ---o--- I 

~'"'"' . ''ile hiç tereddüt Edirne-Zireat velrlletin-

Cilt ve Zührevi Haat hkiarı ı 
Miitebassısı • 1 A D ""' k Nelson Eddy ve 

DOK T O R ı - Y Og.ar en Janet Mac Donalt 
t . 

-.,· d.ı.~t b ce iıtimlik edilen Taykadın 
~~-."lili11:1 •t11:1etmeap ben çıftliiinin meaabası tamam· 
."ta,' "'lllaİ Lelıliyim!. Ce- lanmıı, çiftlık Trakyaıun 
\.:~. ~'t iti. Bu cevap kö1liUerine her aileye aek· 
~t ~-· l'İbnedijinden aen dekar olarak tevzi edil· 
~~~ 1.5,. ''Yd•n uı•klaı· meje beılanmııbr. Hiküme· 

"'lllt, dalaa davet edil.. tiD bu bareketiadea k6yll
ler M.t•ç lçladedirler. 

Salib Sonad ı 2 L k ı· K d 
ikinci Beyler So. No. 79 , ı e e 1 8 10 TÜRKÇE SÖZLO 

Dr. Fahri Işık 
b.mlr Memleket ha.ta.neal 

Roat\ren m tehaa1111 
Ro•tlren •e Rlekbfk tednyhf 
,apll••· lldnel &erler S"1ra11 

'I' ""c nu tr:or u -ı 

ı Yusuf Vehbi ve Leyli Murat 
ı Seaa.ılar : Ay doğark u 3· 7 
1 L keli Kadın 5 9 
1 Cumartesi v~ Pazar günleri 11 de batlar 
ı Y aı fiatleri : Birinci 25. Balkoa 30. Koltuk 40. ilk ... 
ı ılarda Biriuci 15. Balkon 20 Koltuk 2S kur111tar. 
ı Camarteu Talf!be aean.ıan 10 kar111tm. 



11GILIZ TAYYARELERi O G -! Kazım 
ıııanua va işgal altın- RADY • JEL ı ızmlrlil~ri~. 
da k 1 hedefleri şiddet il ---~--İİllİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiaaaiiiiWiiiiim.._.** ve ı zmı rı 
surette bombaladılar RUSLARA BAKILIR~~ Stali hat~nda Sur-y de harp nunda 

•• h b 1 b•t• ? General Kiıı ---o---
Londra (a a)- logiliz ha· 

va nezaretinin tebliği: Dün 
gece garbi Almanyanın bir 
çok şehirleri İogıliz bom
bardıman tayyareletinin ta
arruzlarına hed f olmuştur. 

Bu bombardıman tayy rele
rimiz güzel bir h•vada ve 
ay ııığından iatifade ederek 
Muaıter, Aınabruk, Biele
peld ve Magdeburgtaki he
deflere ıiddetle taarruz et
mitler ve biitün bu ıebirler
cle pe!l ağır basarlar müş -
bede edilmiştir. Tayyareler 
dönd&ğii vakit büyük yan
ıaalar çıkmıı bulunayotdu. 
Maaaterde yangınlar bilhas· 
ıa çok geni olmuştur. Gar
bi Alma.ayanın Rbeine de 
dahil olmak üzere diğer ıe· 
lairlerine de taarruz edilmiı · 
tir. Hollandada Rotterdam 
•• Deabelder doklarına hü
cam edilmiıtir. Şimali Fran
aada Caen civarında bir tay· 
Jare meydanı av tayyarele
rimlzia taarruz keıif uçuı
ları esnaııada bombardıman 
eclilmiıtir .• Bu g~ce hareket
lerinden üç lagiliz bombar· 
clımaa tıyyareai dönmemit· 
tir. 

• Güpe gündüz Blenbeim ti
piDde lngilız bombardıman 
t•yyareleri Hollanda 1ahil-
leri açıklarında düıman tica
ret gemiluini afaıtırarak bir 
bava dafi gemisinin refaka
tinde giden bir romorköre 

I; taarruz: etmiılerdir. Hava 
dafi gemiıi tam isabetle tah

~ rip oluamuı ve romorkör ha-
aara uğratılmıştır. Bombardı
man tayyarelerimiz dönme· 
elen diiıman avcılarının bir 
taarruzunu tardetmiılerdir .. 
G&Ddiz yapılan bu bareket-
l•dea bütün tayyarelerimiz 
clöam&ltür. 

--... ~-

ır vatistanda
ki Ukranyalı-

• lar ve harp 
Zaırep (a.a)-Hırvatiıtan· 

• .,.,, .... -a Bolıevik tedbiıinden 
enci geçenlerde kaçıp ge· 
len OD binlerce Ukranyalı 
ltalaamaktadır. Eli ıilib tu-
tan hemen hemen bütün 

.Ukraayablar deı hal Bolş • 
rlkliie karşı harp etmek 
~in göaiUlü kaydedilmişler
Ur. Ba suretle Hrrvatistan

t ki Ukranyalılardan mn
••kkep bir gönüllü heyeti 
f'.lferiyeıi teıkili diitünül-
1ılft8r. 

.~ ... -.. .ıııaçta komünistler 
teıkif edildi 

Stokbolm, {a.a) - lsveçte 
r miktar komüailt tevkif 

Almanp raşut- mu are e er ı ıyor mu velki gün göz , 

çülerı yaptığı devam ediyor Mütareke için temas- ~:::ı·0:~~~:ğj:t~: 
şkiy ık ve 15JellUZ& kadar _!IUS- larda bUIUOUIUgOr.. :~ ~::;,nı.;;1::, 
CaSUSIUk ! ıarda~300~00 esiraıındı Loud:-(a.: )=.-Müstakil ~::.ür ve ele111 iç 

--o- - - Fran s ı z ejaounın Ankaradan Saat tam 13 __ ,, __ 
Moıkova ( .a) - lzvesti· 

.y-a gazet si "Paraütçülere 
kafİı ilk müc d ele tecrübe-~ 
leri,. -başlığı ltıoda. yaı:dığı 
bir makalede d iyor ki; 

"Mubasam t t snusında düş 
manın indir diği pınıütçüle•· 
biç bir yerde te bır hed .. fi 
taarruzla işgala muvaff a 
olamamışl rdır. Hiçbir yerde 
kıtalanmızJa açıkca mubare· 
beye C«! 111ret etmemiş olan 
düoman paraşütçülerinin ht_ 
bik ettikleri mücadele usul
leri eşldyahk v~~lu~t~n 
ibaret kalmıştır. 

Bunlardan bir kısmı yiloız 
olarak yakalanmıı ve tamamile 
imha edilmiştir.• Panaşütçüler 
a cak müdafaa muharebe· 
!erini kabul ediyor ve ekse
riya ıelim ti kaçmakta bu
luyorlar ve indikleri yerler· 
de gizlenmeğe muvaffak ola· 
mıyorlarsa ellerıni havaya 
haldırıp teslim oluyorlar." -----

Milli küme 
maçla ı bitti 

lstanbul - Dün yapılan 
maçlarla milli küme nihayet 
bulmuıtur. Geçen günde 
yaıdığımız gibi Beıiktaş bi
rinci, Galata1aray ikinci. 
F enerbahçe üçüncü olmuş· 
tardır, Dün ilk maç Gala· 
tasuay ve M askespor ara
ıı .ı da yapıl::ı11~tır. Meskeıpor· 
)ular 1-0 Galatasaray•, Har 
biyehler d e 4-1 Fencrb•b
çeye yeoilmiılerdir, 

Altın parkta 
Tiyatro 

lzmir sanat meftunlarınca 
çok iyi tanınmış ve Türkiye· 
mizin her şehrinde vermit 
olduğu temsillerle büyük 
muvaffakiyet kazanan meı· 

bur ve kudretli tiyatro sa· 
natkirlarıudan Bıy Hayri 
Akıoy, Mehmet Ozan ve 
Hulusi Özcan dün Ankara 
ekspresiyle' ıehrimize gelmiı 
ler ve Altınpark ile Asri 
Sinemada temsiller veren 
Ankara tiyatrosuna iltihak 
etmiılerdir. Saaatk "rlar bu 
akşam ( um Banyosu) 
namındaki üç perdelik vod · 
vHi temsil edeci!klerdir. 

lzmirli!eria bu çok değer
li saaatkirları alkıılamağa 

koıacakları muhakk•ktır. 

Bedin, ( a. a ) - Resmi aldığı bir habere göre mü 
bl. Ş-k- - KiZlm Dırih'in le ığ: ar cephesinde mu- şahitler bir h fıaya kadar 

harebeler Stalin hattında Suriyed e bir mütareke imza muzlar üzerinde 
d -t--kt · -22 H · kaldırılmı•tar. Ce evam e me edtr. azı- edilir e bunu h yretle kar- Y 

randan 5 Temmuza kadar şılamamak ica p edeceği mü- Ji muavini Ekredl 
düşmandan 300 bin esir taleasında bulunuyorlar Da- ya, Orgeneral Ab 
alınmıştır. ba fazla kan dökülmesine Nafiz, Tüm gene 

Hava kuvvetlerimiz kıha· c:ıani olmak için Suriyede Ako?uz, Hava g 
t\mızın h rekatına mühim ve daha başka yerlerde nok- fik Çakmak, Bel 

' ıurette müzaheret etmekte 
olup attıkları bombalarla 
500 kamyon, 18 trea ve bir 
çok iltisak noktalarını hh
rip etmişlerdir. 

Dün yerd~ ve havada 
olmak üzere 281 düşman 
hyyaresi imha edilmiıtir. 

Z•yiatımız 11 tayyaredir. 
--........ -

Edenin Nutku 
-8 ştarafı 1 nci sahifede -
büyük delil olarak ileri sü· 
rülebilir. Göbelsi . ristiyan 
hamisi sanmak ayrıca bir 
safdiilik teşkil eder. Harp 
gelec~k aylarda daha şid 
detlenecek ve hızlanacaktır, 
bu böyle olmalıdır. 

Rus orduları büyük kıh· 
ram nhklarla vatanlarını mü
dafaa ediyorlar, logi!tc re 
Ruayaya kayıtsız şartsız bü
tün yardımları yapacaktır. 
Müıterek gayretler netice
sinde her ne pahasına o!ursa 
Hitleri yenmtğe çahıacığız. 
Bu neticeyi almaddı:ça dur-
mı yacı ğız: . 

Sözü hava kuvvetlerhıe 

nakleden B"y Eden, Hitlu 
hava kuvvetleramizin kudre-
tioi anlamağa başlamııtır. 
Simdi Londra yerıne Alman 
~ebirleri geçen sene bizim 
çektiğimiz sıkıntıyı çekmek
t edirler, ga yıctlerimizi azalt
mıyor gittikçe arttmyoruzu: 

Eden şu cümlelerle nib;:
yet verdj: "Hitler bizzat 
kendi hareketleri ile sözünde 
durmaz bir adam olduiuou 
gösterdi. Yeni nizama ge· 
lince, bo yeni bir usul değil · 
çok eskr bir şeydir. Kuv
vetle Jünyaya hikim olmak 
Hitleria icadı değildir. ,, ---ALMAN 

tai nazar teatileri olmakta- Behçet Uz, C. ti 
dır. tiıi Galip BahtiY. 

General Hüse
yin Hü nü Emir 
Erkiletin bir 

makalesi 
-Baıtarafı 1 inci aahilede
ledllemediği takdirde, imha
sını emretmiştir. 

Almao-Fia orduları timdi 
bütün Fin· Rus bu dudu bo-

konıoloılar, eına• 
rü, general Kazı 
oğla Orbaa, kar 
biobaııaı Salih •• 
raba ve yakınları 
keder içinde cell 
ediyorlardı. Kelll 
inde namazı kıh• 
ra Aoaf artalar 
takiben kııla öal 
mit, cenaı:f: oto 
nalmuıtur. 

Ceneral Kiı• 
yuoca taarruz: ediyorlar. mezarı baıuıd• 
Murmansk bö:ieıindea iler- 1 
liyea Alman kolordusu bu iıi birnutuk söy e 
mevkiir.ı 200 km. kadar ce- cümle demiıtir ki 
nubundaki Kandalakcba var· - Aziz beıDf' 
mııhr. Onun hedefi takri- lzmir çok ı•• 
ben 800 kilometre kadar Kizım Dirik'ia 
dlıha cenupta bulunan Le- haber aldığı zalll 
ningradın şarkıdır. ıehir baıtan bat•d 

Letooya- Sovyet hududu· sif hadise kartıD 
nu aşan şimali Almaıı ordu ler içiade kalıD•I• 
)arı geniş cephe ile Leniag· k t t'6 ları a ıtmıf ır. 
rat- Kalenin cephesine doğ büyük Türk ihtill 
ru ilerlemektedirler. Minık 

· d k keri sabada bir ç üzerıa en fat a doğru yü-
rüyen ve Berezina nehrini ler gördükten 
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müteaddit zırhlı ve motörlü valiliğine tayio e 
taarruzlarına geçen Almaa yük bir enerjiyle 
orduları da şu itıda Diuyes- için çırpınan ba 
teri geç rek Moskova üzeri- aerali tanımıyall . 
ne yürümektedirler. Bu Al- d bı·,.bı bir fer i ve .,. 
m•n ordularının öaiinde ri- Dir 
cat eden Sovyet ordulınnda yoktur. Kiıılll 
teslimler ve dolayııiyle inhi- derdiyle yakıod• 
lil alametleri ziyadedir. dı. . ı 

Galiçyada da Macarlar lzmiri ve lı:1111' .. 
Lembergin cenubunda Sta- dan sevdi. Ebed• 
niılava ile Kolomyavı ala· gihını lzmire ol•' 
rak ilerliyorlar. Almacların side, (zmir • 1 • 

hedefi bittabi Sovyct ordu· karıı duyduğu ·~ i 
lar1na hiç bir ha\ta durm1tk 1 ır 
imkanı vermiyecek surette nitanesidir. 

1111 

zırhlı ve ıcri taarruzlaranı toprağında bO 
bir kama halinde daima 011· yatsın. BütiiD 
)arın aralarına sokmaktadır. hitsiyatına terc&OI 

Bu zırhlı tümen gıupları, ooların en içli .1 
b k k 1 .•• 

ıimdilik Pripict ata lı la- burada keder ı 

R 
""' T bJ• • rının şimalindea Miask-Mos taziyet ederiıD· 

es m I e l il kovaya doğru ve cenuptan kiP 
Lutak - Kiev istikametinde Bunu mite• Berlio (a.a) - Resmi teb 

liğ: Atlantikle denizaltıları

mız 33800 tonluk 6 gemi 
batırrıııılardır. Hava kuv
vetlerimiz de ayrıca 11000 
t<?nluk vapur batırmışlardır. 

Tayyarelerimiz zayiata uğ· 
ramakıızın Manı üzerinde 4 
Ioııliz av tayyaresi dliıiir

müılerdir. 

· • • d bir 
0 

ıiddetli takip ve tazyiklerini vını~ız e ıcııılll 
yapmaktadırlar. etmış, G . . k• 

Alman taarruz: ve takip- iylliklerini bır 
leri şimdiye kadar ki hızla bahrlatmııtar. sırd 
devam ettiği takdirde, Moı· 'htiram sükötil• d 
kovanın ve Leningradın bu 

1 
keri kıt'a tarafı• 

hafta içinde düımeleri ve bul aı k ı 
suretle Sovyet ordularının 3el ateı edilme. d• 
tam bir iohizamı beklenebi· ihtiram re•ID1 

lir. l miıtir. 
pı--~------~----~-------

D T) Kl9nlnden alnuı. . Çorakkapı Polil 
e b.rt11ı tıla, 164 Hua• 1'Rbtia OWER LI PiYANGO BILeTLeRINIZI (SA 


