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• .. 
' ,-::._ ~hınun yapmadığı, y1.pamıy~cığı bir şey yoktur vesselam ... Göklerde kartallara meydan okur, deaizlerde küçü_. 

9' ••it r ıeıdirir gibi kocaman vapurlar dritaavutlar dolaştırır, deryalaran dibiade balıklar gibi yüzer, kualarda dağla-
1 ' ıeçer! d •ha neler 1apmaz, neler? . . 

~· 0 i1anua e1 büyük kııdretinden biri de t . lim ve terbiye sıbu1nda yaphğı harikalardır : Ağaçları büyültür, kü· 
""' :..ı lria bir tiri& çiçek ve nebat yetiıtirir, bir pençe darbesi ile bir boğayı parçalayan aılanlan terbiyeli bir maymun, 

l-. •I bir kedi lıaline sokar ... 
••~laire •e yetiıtirme basu,unda elde edilen bu mucizeden sonra iyi metodlar, güzel ve ııetice verici uıul ve kaideler 
~ • .. :• ıeaçlere her ıeyi öğretmek, onluı çalıık ı o, fedaklr, vatanperver iyi ab\iklı, aağlam seciyeli, içkiden, kumar-
t.e; 'laat •e avarelikten uzak bir halde yetiştirmek ned(D mümkün olmasıu? . 

tt ,, 1İlarımıı, rcaçlerimize vereceğimiz terbiye meselesi devlet ve miiletin en nazik, en mühim ve en ciddi bir düıün
~ ••ıı .. liy4:tİ olmalıd1r. Çünkü bir devlet ve milletin istikbali onlardau ibarettir ... 

~ ~ l?giltere üze- !"General • Şan - Sovy.et t:'YY.a: 
L.ı '-~rıka har- 1rınde bava fa- .Kay-Şekın te- relerıhelsınkıgı 
:"tl ll?İfesinde! aliyeti olmadı 1 şekkür telgrafı bombaladılar 

I ---o Londra (•.•)-Düa saat Çuog Kiog, (A.A.) - Ja· Helsinki (a.a)-Dftımanın 
rltıik Auaerlka b6ku- un aeldze kadar lngiltere ponya ile Çin arasındaki nakliye gemileriyle bir mü-

~,:•tltti Cumhurreisi B. üzerinde hiç bir diiım•u harbin dördüocu aenei d v~ himmat depoıu obüslerimi· 
L~ ,, la 'baıkumaadan sı- tayyare1i uçmadıiı gibi bom- riyesi münasebetiyle general zin tesiriyle berhava edil-
~ d .. lllai1eti ile Ameri· ba da ahlmamııtar. Kale ci· Şan·Kay·Şek, lngUtere Ame- miştir. Ayrıca iki bolıevik 
•tt,~ :la•amaıına emir ve- vanada aabil teıkilitıaa rika hükümetlerine teşek- vapuru batırılmıştır. Düşma-
~'ltl tle.dayı iırale karar meaıup tayyarelerimiz tara- kür telgrafları çekmiştir. nın yaptığı hücumlar püı-
~~ t6at'er111iıtir ki yeni hadan 3 bombardıman tay- Şan·Kay Şek, bütün dün-,,. ,,._ kürtülmüı ve 400 tankları 

..a .. 11i11leri, llendileriai, yareai düılirlilmDıtür. yayı saran ateşin başi Aıya ••.,. t Lı da tahrip edilmiıtir. 
111_ •111ikeai karıııında --•-- olduğunu da söylemiştir . 

._, tt._ 11larıa1 kabul 98 iti- D N B • --•-- Bir miktar düşm•n firari-

._ 1a.ı.;:-~kJea baıka bir ça- . • • • 8J8DSI S &. T hl• v • si bize iltihak etmiştir. Kü-
.. ~~IDı 1 d 1 b•td• • ovye '\ e tgl çllk Rus tayyareleri Fiolan-

4..."""' J 'ar ır. 1 ırıyor e· d.. t ._,....k' ti11 ıon beyanatı, U diyaaın bir çok şehirlerine 
'~:· r•ıeteleriain bu ---o--- ır şman a- bomba atmışlardır. Üç düı-
~''•tı'••ta allnılıyan son BorliD, (a.a) - D. N. B. buru İmha man tayyaresi diin n elsin-

.. ' Amerikanın bir bildiriyor: Stalin hattına gi· kiye hücum ederek mütead-
'- "lf . Al . d k l edı•(dı• ,, u1ı"•ıde bafaaduga· reD maD pıya e ıta arı dit bombalar atmış ve sivil 

..; 
fıraatta harp ilin yer altı mahzealcriadcki ki- M k (A binalar üzerinde zarar ol-

lld ı· ı· 20 k d k b 1 os ova, .A.) - Sov-.a. ... •·• e hiıo bir fiipbe ıt ı a ar as er u muş-~ .. yet istihbara.t dairesinin teb· duğu gibi 3 kişi ö lmüş ve 
• 

11 
•1ttaı! , lar ve banlar teslim olmut· 

~--
1 

.Çolr ıeven, ıullı ve lardır. Askerlerin arasında liği: Podos istikametinde ıid - 21 kişi yaralanmıştır. 
"' ~ı d detti muharebeler olmakta --•--... !" . la t ticaret ve aa· dörtte kadın bulunmakta· 
~ bı'lalıiııf ettirmekten dır. cepheııio şimal bölgesinde 

161c b arazimize girmiş olan düş-
~ ~'I ir zevk duyan ---o--- mana ağır kayıplar. verditile-
..__-. l&i ılır teslim etmiı· IZLA-NDAYA rek püskürtülmüşl~rdir. Anu· 

'-~1ı_ ·•~ L•. •ıılbu devam et· k ,._ qıı dane mu Hemetimiz saye· 
~~ calı ··~a iki dev~et~D Gönderllın Amerikan ıiade düşmanın şimali ,.,. 

~~la- a bır ıey değaldır. k•ye doğru ileri barekib 
~~-·--.... devamı, artık ıulh kuııatl çok fazladır durdurulmuştur. 

GARP C P 
H S DE 

7 Düş t y
af esi düşürül~ü 

---o---"1, 91 a ı&ıeJ, tatlı ve Kıtalarımız mevzilerini sı· 
~· lcapt •e Jaııları ile de· -o-- kı ve anudane bir surette Londra, (A.A.) - hıgiliz 
'~, ~ tıaJr, bomba, re- Vaıington (•.•)-Kanada muhıfAl• etmektedir. hava nezaretinin .. tebliği: lo-
~~ la 1Jıre fabrikat&rle- baıvekili beyanatta buluna- Dinyeper nehrini geçmek giliz hava kuvvetleri garp 
~-' :' llD biraı, biraz rak ezclimle demiıtir ki : iıtiyeu düıman kuvvetlerini cepbeıinde taarruzlarına de-
~b •;c çok artacak iı· lzlandaya gönderilen Ame· durdurmığı, ateşimiz altın- vam etmektedirler. Ağar 

ltt, le m&mk&ll ola- rikan kun·eti pek biiyllktir. da aerı· '"""kı·lmı·ye mecbur b b d t 1 • T" om u ıman ayyare erimiz 
~ ''rilı Bu hareketi bir hafta evveİ olduğu gibi mühim miktar- avcılarımızın bima) esinde 
,, •lalarıa da artık bilmekte idim. da motörlü kuvvetleri de Alber ve Betun civarinda 
~ ~ff'• liraaiıtı'r '-ı·.· SalL· durdurulmuştur. el•kt·ı·k ve •- · f b "k I 
ta:.~ :de eclebil:ek i~~D A"sl takdirde devletler,~ Düımanın ric'at etmekte rı;ı ~bombaı::;,:, a :~ a.,:: 
L,_ ... •ticeJenecek dere- 1••ıi•leria mlrl•vet ve in- otan bir taburun anfl kesil- y&k ya112ın çıkmııtır. Ha· 

' lllldafaa •e ma· ••niyet •99erlifha• bel baj· miı Y6 lrlmilen imha edil· reklt eanasıada 7 dG-'man 
~.:. dtiil, icabı,da h1arak ·~ kalaa faldrlerla mlftir. tayyaresi d&ı6r61mOı, 3 aY-

Başv ki imizi 
nutku 
- -o---

Tü k-Alman muahedı . 
sinin teatisi ıı 

Almanlar·~ 
Berlin, (A,,....) - A'm• 

matbuata D oktor Refik SaJ 
damın Büyük Millet Mt 
sindeki nutkuna ve Alma• 
Türlı::-muabedenameıiaiD m 
ıaddak nüıbalarını.n teatia 
ne nit tafsilatı ilk sahif•I 
rinde neşretmektedir. 

--.. --
Sovyet isti 
barat şefi L 
dofskinin m 
him beyana ---o--
Hitlerıe Napoıuaı ı 
sın da bügük fark ıa 

- - o---
Moskova (•.•) - So•J 

istihbsrat ıefi Loclobki 
yanatta bulanarak ezciim 
demiştir ki: 

"Bir Alm•n motörlii kol 
nn hücum edilmiş, bu m 
törlü kuvvet benzinle kim 
len yakılmşhr. 

Almanların 22 ard•• 
verdikleri zayiat Sovye tla 
başladıktan sonra çok m 
him bir yeküaa balii olm 
tur • 

Almanların 300 bıa ka 
bı şimdi 900 bine çıkmı 
Ay11ca 4500 tayyara i 
2500 tank taht ip edilm' 

Sovyet Rusyanıa ae ka 
ııaker seferber ettiiiai 1 
edemem. Yaralılarımııın 
kısmı ufık şehirlere ve 
kısmı da Moıkovad 
ha!tanelere yatmlmııtır. 

dın t bu!l'la ı ının tetkil 
ş imdilik lüzum yoktur, Y 
nı z kadıol rımuı yar•• 
işlerde kullanıyoruz. 

Mo kovadaki çocakl 
teh liyesi mecburi ·dejil 

Gönderilenlerin ebeveyn 
rin in riz iyle gönderil 

t ir. 1 t eyenler Mosko• 
kaloaktadır. 

Yeraltı demiryullarımız 
ğınak vazifesi görmeld 
Moskovada çok mik 

s ığuıak vardır. Hitlerle 
polyon arazında çok 
vardır. N polyon MoıkoY 
gelmiştir. Hitler ise Kr 
sarayrnm fotografra1 gör 
kifayet edecektir. 

Almanlar 12 g&adı 
bin kiti telefat verdljl 
de timdi bu mikdar 
daha ılyade Htma 
Ru insaa lran•tl •• taarrvı içi• aklltetlae atrarl•r.. Dit••••• t•nare m•y· cımız lraybolmupı da pilot 

........................... i.llm ......... __ ,_,_ ....... 



l&llfFI J 

Sivastailkbui
day mahsulü 

-Şehir Haberleri_ 

Fiat mür. ka-
besi işlerini 
takviye için 

Vali gelivor 
Vilayete ait işler hakkın

da vekiletlerle temaelaada 
bulunmak 6zere bir m6ddet 
evvel Ankaraya giden ve 
oradan mezunen lataııbula 
geçen valimiz B. Fuad Tuk· 
uhn çarşamba günü ştbri
mize relmesi beklenmekte
dir. 

MllilKAli 
HK TÜRK PfHl[VAN\ 

PfiRY 
,J 

ıw=:·:::::::=::::::=::::::::::::=:::::ı::::::==========-=~ 

~rcl~~(tl . 
ll'Jl_( ll;; .... TfVFIX 

Sivas ( •·• ) - Kerzenin 
Kayadibi nahiyesine bağlı 

Aaiacıiaiı köyünden bir 
çiftçi bu seneaia mahsulünü 
ıchrimize getirerek Toprak 
mabsiUleri ofisioe satmışhr. 

Aynı zamaoda Yıldızeli ka· 
zatının Akviraa köylüleri de 
ilk bui•Y mabıulünil kazay 
retirerek ofise Htmıılardır. 
Ba milnasebetle kaza memur 
ve halkını iıtirakiyle bir tö
re• yapılmııtır. Gazibire vi · 
liyetçe 15 kilo yonna tubu
mu, Akveren köylerine de 
pulluk hediye edilmiştir. 

Fi t m6r kabe komisyonu 
bugün vali muavini 8. Ekrem 
Y alçınkaya'nın rt.iıliiinde 
toplanacaktır. Toplantıda ko
miıyoaun buadan ıo~raki 
çahşmalanndan daha verimli 
ve m6ıbet neticeler elde 
edebilmesi iç in mesai tarzına 
baıka bir ft kil verilmesi gö· 
tülecek ve keyfiyet bir ra
por halinde vekilete arzedi· 
lecektir. 

·-2s.- . Sf 
Sahipsiz, s';nBrı kedi- Buna kuvvetm1 dayanır!· 111 

ıer imha edlleoek nun Önünd~ deiil Ça~ t 
Taşof bilei zor durabıht __ .. _ 

Istanbulda bir ı 
' kadın gövdesi~ 

bulundu 

--81----
Ihkakı hak 
Karentin 96 an cı ıokakt* 

Mitbat kar111 Melab't Nuri 
karısı Nerimaın evine gire
rek variı olduiundan bu evi 
iıı,al ettiii iddia ve ibkakı 
bak ettiği ı• kiyet edilmit ve 
suçlu yakalanmııhr. 

Belediyet son zamanlarda 
faılalaıan sahipsiz kedilerle 
~iddetli mücadeleye giriımiı 
tir. lzmirde mevcut olduğu 

tahmin edilen 3500 seueri 
ve 1abipsiz kedinin kııa bir 

zamanda imhası için lizım 

ı: 
ıt 

., 

lıtanbul-Abırkapı aahi· 
linde Gülbane parkı civa· 
rıada kolıuz, bacaksız ve 
baııız bir ceaet bulundu. 
Ceaedin bir kadına a\t ol· 
dutu aalaıılmaaitadır. lUzun 
zamaadaaberi denizde kal
dı;. için ceaet tanınmaz 
bir haıe gelmiıtir. Zabıta 
muhtelif ihtimaller liıeriade 
durarak tahkikat yapmak
tadar. . ------

Yaralamak 
Keçeciler caddesinde yeni 

ıokakta Emin oğlu Hakkı ve 
Mehmet oğlu Fikri kadıa 

yüzünden bir eğlenti ııra

sıada Mautaf a oilu Hasaaı 
bıçakla kulaiJadan yarala .. 
dıklarıadan yakalanmıtlardır. 

- .. -
Boğulmak 

Al•ybey S libp1ı1.sa cadde
sinde Zekeriya oğlu 1 O ya· 
ııada Kemal adındaki çocuk 
deniz kenarında oynamakta 

ikea müvazeneaini kaybede· 
rek denize düımüı ve boğu· 
larak ölmüıtür. Yapılan tah
kikatta bidiae bir kazadan 
ibaret olduğa anlaıılmııtır. ---
Bıçak taşımak 

Bayrakla ııtasyonunda Ab· 
dallab oğlu Ha1anın &zerin
de bir bıçak bulunarak alın
mııtır. 

-o,--

Hakaret 
lkiç• ımelik Turna sokağın

da lbrah!m oğlu Kadir Halil 
kızı Fatmaya hakaret etti 
ğinden yakalanmıthr. 

§ Keçicile r Gardenbard 
Yusuf oğla Hamidin &zerin
de bir bıçak bulunarak alın· 
mııbr. 

§ Fuarda Ali otlu yuıuf 
Must faaın özerinde bir bı

çak bir tabanca bulunarak 

alanmıştır. 

§ lkiçefmelikte Mehmet 
Emin oğlu Oamaa tarlada 
bağh bulunan Salih oğlu 
Alinin hayvanını çelmaia 
teşebbüs ettiği sırada yaka
lanmııtır . 

ıelea tedbirler ahnmııtır. 

--o--
Gelenler, Gidenler 
Aydın mebuıu B. Şallir 

Şe:ner Sökedent mülkiye mü· 

fcttitletindeo B. Mustafa 
Bursadao, 1>afıa müf ~ ttı şi B. 

Şert f Solu Denizlidf'D ıehri
mııe g.:lmıı ıcdir. 

Ezine kaymakamı B. Ali 
Cemal Edneye lzmir ziraat 

bank sı müd6rii 8. Tarık 
lıtaa bula gitmiılerdir. ----
8. Mithat Oral 

Göz doktoru B. Mithat 
Oral yaz latilini geçirmek 
üzere on bet gün ıehrimiz
dea ayrılmııbr. 

Avdetinde yine hastalarını 
moayenehanesin ..ı e kabul ede· 
cektir. 

Vilayet 
den: 

Daimi Encü.ıııenin-

ld ' ei Hususiyc:i vil&yd.- ait olup her türlü ııhlıi tertiba" 
h hı vi Bergama kazasında kian otel ve gazino demirbaı 

euası ile birlikte ve senevi 200 lira kira bedeli üzerinden 
bir yal müddetle kiraya verilmek üzere 29/6/941 tarihinden 

itib ren 15 gün müddetle illa edilmittir. Kira ıartlarını 
öğrenmek istiyenlerin her glia muh11ebei huıaıiye müdüri-

yeti varidat kalemine ve kira ıaa talip olanların ihale tari
hi ol n 14· 7. 941 t ribine müsadif pazarteıi güoil saat 11 

de yüzde 7.5 depozito makbuzları ile birlikte viliyet daimi 
encümenine müracaatları 2554 

lstanbul 2ümrükleri başmüdürlüiüoden: 
SATlŞ MÜDÜRLOGÜNDE KAPALI Z~RF USULILE EŞYA SATILIYOR: 
ihale gün6: 24-7-941 

M. K. N. Marka No. 
Miktarı 

Kilo Gram 
Değeri 

Lira Kr. 
Teminatı 

Lira Kr. E1Ya cinsi Anb•rı --- .... ____ _ 
--- -~ -----~-----

6735 AMC 4173 B 1057 000 35039 13 4002 00 Yiiıdo 50 den faıla 75 dea 

3062 
AUNO l ·S ipekl ı pımuk mensucat 1 
AHT 3576 2480 000 34011 22 2551 00 Yiizde 20 dea a:ı: ıunti 

90 ipekli pamuk me,u~ucat 3 
Yukarıd• evsafı yazılı eıy 24·7 941 ırünü 1aat 13.30 da Sirkeci Rcıadlye eaddeıi 

Halı antreposu dahilindeki S ıbş mftdOrlüiuode 1549 sayılı kanun macibiace ve 2490 sa-
1111 kanan .hDkihnleri dairesiııde k pah zarf uıaliyle sahlacakhr. 

lateklilerın P,.Y ıkçelerini ı bale gün& öğleye kadar vezneye yatırmaları ve teklif mek· 
taplariyle birlikte pey akçelerinin makbuzlarını ve 2490 ıayılı kanunda yazılı vesikalarını 
Aat 12 ye kadar Sattı Ml\diirltiğline vermeleri liıımdır. 

Şarhaameler andaa ıltmrOkteD pı,.ııı verilir. Telefon: 23219 (5481) 2373 

umnmu----

Ve Çalmofuo tizeriae atıl · - T aşof! . . . ' J 
maaile, Deli Memişia demir - Taşof!... . k•rıf' 
bilekli ellerinin basmıoıa S esleri birbirıoe _J 

paçalarına sarıldığı görülii· yükseliyordu... 11 -"j 
yor, ve ola~c• kuvvetile yilz · Bulgarl•r, bu 1~ r.l'"İ 
elli okkalık vücudu baıınıo pehlivanlarının ~e i ~·"Af 
üzerinden havalandırarak albnda ba11ğı i1~1f ff'j 
öbür tarafa farlatıyort ken- m-ğ•, 11ğa ıol~ 'fi'~ r,, 
diıi de mütbiş niralarındaa bu demir bilekh tl"lııt''. 
birini atarak hemen ayaj'a livanının eliudeo "

0
0111 ~ 

kalkıyordu... • çahştığıaı görilaceİ,ir f,, 
Halk heyecandan heye· ret vermek, oou .,,,,,~ 

cana giriyort kati• göz dabı harekete ıetı 11,ıf°' 
arasında dcğııea bu vaziyet De yap.caklarıoı t~,1~ır'~ 
karı111oda oe yapacaklarını türlü ıeılerle biri•' 
bilmiyorlardı... gtlreı meydanıoı 

Deli M~mif, baıının üae- tıyorlardı •.. # ot•••' 
rinden aıırarak bir kıç Memiı, artık b•• · 
metre ileri ~fulathiı Çalmo- damarından tataı':ı'ııti' 
fun 6zeriae bücum ediyor, fun ni . koluoU b 
daha o yerden kalkmadaD ıımııkı kapallft::te• • ı 
bastırıyordu.. . &zerine doğı 0 .,_~ 

Şimdi T6rkler, Bulgulara tile kaaırtaı>•i•1 . 
nazara daha a:z oldukları Artık MeıDİI il· ,, 

- Ohoyda1.. ııoı' 
halde bütün gayretlerile ba- _ Oboydı bre 
ğır1yorlart Deli Memiıe hız f ı 

mo 1.. ;ral•' ~ 
vermeie çalıt•yorlardı... Diye attığı " b•lı~' 

1 Memiı, artak açıtmaııt koca }eri tutuyor, f ~:,,fd~ 
Çalmofut m&tbit kolları ara- b6tüa ÇalıDO re'''·~ 
ııaa almış, kaldmp kaldmp biraz sonra ıö•t~.,ı 
yere vurarak, çocuk gibi mağlübiyetiD t•

1
, 011, 

oynamağa baılamıştı... ıimdidea tattı~OJp,t•dl1f 
Şimdi halk arasında şöyle Çalmoft Deh ,,1ı.ı• 

konuım•lara ş1tbit oluııu· lik kilitlerdeD f aıdtt,ı 
yurdu: rinden kolo00 geflç ~; 

- Ulaa, şimdiye kadar bir hamlede ~~10~•" ~ 
ıuta yer görmemiı bu Türk pehlivanının ' tliO l'w,J 
pehlivanını bu k rt Çalmofa mak için b: t o ",I' 
mağl6p edecek! •.• Bu kırk aarfediyort f•.;. ,t'I' 
betlik herifi mi yenecek?.. Memişin taıyı 

1 

d' '~ 
yordu.: erteri•

1 
,ı'J. 

- Delikanlıdaki bu pa· Bulgatlar, y ef"' fıl 
zulara bakın be yahu!.. mıyorlar bira:ı 1'1.Jf 

' "10 ~ 
- Buaa kuvvetmi daya- yaygaraya bi!ro• ~ fı 

nul.. Bunun öaüııde değil sesi kıııhıu~ . ll 
Çılmof, Taıof biie zor du· andırıyorlarf 1~i·eri"'lı'' , 
rabılit !... Türkler, e ,uyo' Jf 

Artık, biraz evvel ortalığı rını hav•I•~• ·1ıçe1 ~o l 
Çalmofua lehine ol rak bir- Memiıin i1Jtı,,,I .·· ,.fİ' 
birine katanlar, birdenbire - OboY 

1 
d• ,ı" Ları karıı•ıo cl~I' /. 

ümitsizliğe düşmüıler, Deli rinden ne y•P' 
1 

ı~'J 
Memııın ba fevkelide vazi- tf () 

Yetlefi karı&aında, artak rıyorlardı . li lı•0 •' .ır.., 
Yüzü g6ı eıdl ''I. 

kendi pehlivanlarından ümit · kalan Meaıifİ:ıoto''ti'& 
)erini bile ktıımiılerdi. . kıpkıruuzı 

0 
f.11 11 ıf p 

Memif, gittikçe artan gözlerine k!'i~ ,t•1'1~ o1unıarue ç.ımofu yerden na• silmek 1
' 8,cıı / 

kaldırtmıyoıt üstelik kııbe- mendillerdell 1 e1f~ 
tİDİD kHnakJarına dayana· luyordU; öt1eril9~i,)" 
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IGNACE PADE 
4-runızın en büyü 1' 
Potonyanın büyük 

VSK 
i Yt. r.~ is ti 
vladı l 

~r~derevıki aiyaıi hayattan 
ti ıldiktea aonra iptida Pa
.:: rellbi,, burada bir kon
' -eraııı~ir. Bu konserde 
l l~lbın cumburreiıi olall 
~. illerabd da bulunmuı· 

~S•••tkar üzerinde siyah 
--~ 'tdingot olduğu halde 
\a,:•1~ çıkarak ıheı keai şa
laeta lur vakarla selaml•mıt 
._ • halk büyük sanatkira 
•l~,';••nperveri dakikalarca 

p 1 •aıııbr. 
-'ıaa •derevıld bundan sonra 
~tdtrilrıya giderek 80 ıe-

P 'd 80 konıer vermiştir. 
~. 1 • trevaki yalnız biıy Ok 
._. P•Y•niıt değil ayni za-
11.t~da b&ylik bir besteklr· 

ı.18,ir~olr ufak parçalar bea-
lllıır 

~••r-. 1~ • ~undan baı~a 
"it ••aunde 3 perdehk 

'' ~~"-•• vard1r. Ba ope· 
~•ıt 1 de Almanyanıa 
'' 111 '

11 l•hriade oyaaamıı 
~.. 11•• ffakiyet kazaamıı-

ı.. ııarıte~ı f aaııuetı 
lla · 

~ol Y&lr ••natkir 1939 da 0'1• . il .. '•d, I ~at lya utradıjı 
'-h ••ıçrede h11ta bulu· 
~ •du. 

"-rı 'b'rilcadı verdiği kon· l ,, . 

~'ildi~· ~&temadi çalııma 
~lld 1111 çok yormuı, kal
~llti~ bir i111a baıgöıter-

Tiyatroyu dolduran ve sn · 
nıtkino m li vaziyetinin pek 
parlak olmadığını bilen beş 
bin kitidt.n hiç birisi biJeti11 

bedelini geri alma mıı, bu 
ıuretle bfiyük musikiıina1a 
yardımda bulunmuştur. 

. Paderevıki bu krizi ge
çirdilden sonra ısvıçreye 
gitmiş, burada Ceoevre gö
IÜ saıhılinde eski servetinden 
elinde yegine kalan Morgoı 
villasında yerleşmiıtir. Fa
kat burada uzun müddet 
istirahat ede"Dcmiş, harp 

çıkarak Polonya iıtiliyıı uğ
rayınca tekrar vat•nı ıçıu 

çahşıDağa başlamıştır. Fran-

sada teşekkül eden Polonya 
milli meclisi kendisini reis 
intihap etmişti. 

Paderevski ibtiyarhğıoa 
h11talığına rağmen çalışıyor 
"ve Polonyanın iıtikbalinden 
katiyen ümidini kesmiyordu. 
FranH da iıtiliya "irayıoca 
Haatkir Amerikaya gitmiı. 
orada, kuvvetinin musaade
ıi niıbetinde Polonya için 
çahşmııhr. 

Padeıevski büyük bir de
mokrat ve büniytt aşığı idi. 
Siyaıi lıayattan ilk çekilme· 
si do bu yüzden olmuştur. 
Manşal Pilsudslıinin kanunu 
esasiye hürriyeti takyit eden 
bazı maddeler koyması üze
rine büyük un tkir buna 
tahammül edememişti. 

-Son-~ 
)''~ı_ 111

1
Yt• 1939 dı Nev- D d 

HAL 

.şo 

Ata Demir adıDdn bir va
tandsşımızd n aldığımız nıek· 
tup: 
"Karşıyaka l<o1dorımıda ak· 

şam üıerleri piyasa z man
laranda bir ~ok raba ve bi· 
sikletlerin ol ac bızlariyle 
geçmekte olduğu görfilmek
tedir. Dün gece t nıdığım 
bir zat hemeo bemen rab 
altında kalmak üzere iken 
tarafımızdan zorl kurtnral
mışhr. Ayni z manda H bı· 

cılar yol üıeıiode bulunan 
çocuuklera fena sözler söy
ı~mekte ve tektir etmekte· 
dirler. Bu saatlerde kordon· 
dı.n bu gibi nakil vasıtal -
rıoın men'i hakkında birkaç 
kelime yazılm sını rica eder, 
nygı1arımı sunarım." 

HALKIN SESi: Okuyucu
muzun iddiası ve ricası çok 
yerindedir. Bu gibi oikiyet· 

leri daha bir çok karilerimiz
den de şifaen duymaktayız. 

Çalışkan belediyemizin bu 
basust himmet ve lütufla· 
noı tekrerl mayı vecib~ bil
dik. Zir·: 

HALKIN SESi ~~~nı~ 
Bir kamgon kazazı 

lstanbul - Çekmeceden 
geçmekt~ olan bir kamyon 
Ali isminde birine çarparak 
ölümüne sebep oldu. Şoför 
hakkında tahkikat yapılı

yor. 

a J 

Y .aşı kır ş e lıyi bulan 
k dınl nn öğO I ri de ı bir 
takım sertli 1 r h ·ınd 

istiyorum. 
Hali tabiide kadın meme

lerinde bafıf bir sertlik v.r
dır. Bu sertlik t m men bir 
sünger sertliği dereceıinde
dir. Yani yumuşak bir muka
vemet hisst dilir. But mı:mf:!D 
normaldir . 
Fak~t nadir olaı kla bera

ber bız n memenin d bilin· 
de bir fındık ces metinde 
veya biraz daha küçük veya
hut daha büyük mahdut bir 
sertlik hissedilirse bu sert
lilde ağrı mevcut olsun ol
masın süratle ile doktoru
na göatermelidir. 

Çünkü ekser ahvalde bu 
seıtlilder bir meme kanse· 
rinin başlangıcıdır. Ve bu 
kanser teşhisi ne kadar er· 
ken yapılırsa hastanın seli· 
meti, istikbali noktai naza· 
nadan o kadar h yırlıdır. 
Göğsün içinde ne tarafın· 

da olursa olsun böyle g yrl 
tabii yuvarlak bir sertlik :Sür· 
atle muayene ve tedavi ve 
ameliyat. istilzam eder. 

Vak'alar tesadüf ediliyor ki 
bazı k dınlar şüphe iz bil
memezlik yüzünden böyle 
gayri t'"biilikler bissetlikleri 
halde fazla ğrı ve ııhrab da 
olmadiğıadau ehemmiy t ver· 
memekte hatta zevcelerine, 
yakınlarına bile gost rm k· 
tenictiaab etmektedirler. 

okullar 
e i ocek u 

ö\J etm nıer 
---o------

Yuksck Mualim Mekte 
AnL r Dıl, T rih- Coğra 
y Fa ültesi ve Gazi ter 
ye Enstitüsü talebeıiacl 
bu se~e metun olup da me 
buri hizmete tabi tutula• 
ıın t yinleri yapılmak 

redir. Lise ve ortaokull 
olan münhallere göre k 
Jarı bugüalerde çekilerek 
yinleri yapılacaktır. 

FAYDALI BlLGILER 

Düşen tırnağın ıu 
zam çıkması için 

ne gapmalı? 
l - Parmağınızın d 

tırnağı yerine çıkacak br 
ğın rahatça ve munta 
çıkması için, bılmam 
ateıte eritiniz, ılık ik 
parmağınızı içine bahrıat• 
çıkararak ıoğümai• bar 
nız. Parmağınız &zeri 
balmumu11dan bir kat 0 

Tekrar ılık balmumuaa 
karak bir kat daha tut ... 

tırnağınız bu balmumu al 
da gayet biçimli ve ra 
çıkar. 

2 - Açık renk 
elbisenize dökülen 
kesini çıkarloıak içia 
üzerine Hf gliıeria •iri• 
beş on da~ika ıoara 

su ile yıkayınız daha h 
nemli ikea teuiade• 
yiniz. 

on bir konser verecekti. uvar an 
4" d. bit. kriz geçirdiii•· ou·· ~tu•· 
- tti 0~torlar konıer ver· y 
~ ~' lılini olmuşlardı. Ak· Çorakkapu 1200 ci so-
'-ttd l tibi ıaboeye çıkarak kıkta iımıil oğlu Necaati 

1 L ~.hs.:r K 
1 

u ur r 

Böylece bir çok haftalar 
ve aylar geçirimektedir. 

Nihayet iş işten geçtikten 
sonr hıber eeriliyor. D r
bal icnp eden meliy t y pı
hyor, fokat artık k nser in.
ti ar halindedir, ve meli
yata ve radyüm tedavisine 
rağmen nükfisle.r feci bir 

şekilde hastayı ifna ediJ 
Kadın ve erkek ti 

nüzün herhangi bir yeri 
bir gayri tabilik hi11e 
niz takdirde derhal ta 
müracaat ediaiı. B 
sıhhatiniz, bayhoıı • 
çok büyük kazançlar t 

-., ~11 bııtıhinu, ne za· adındaki çoçnk duvar üatiia-
k.. - ' "•er ve•ecej,oin bi- de oynamakta iken aıuİze-~'d' • 
'd 

1ii111, arzu edenlerin sini kaybederek 4 metre 
t'-1 t1a biletlerin bedelini yilkıckten aıığı düımek su· 
~tir •lıbilecelderini ıöyle· rctilc yar lanmış ve hasta· 

~-------~---------n-e_y_e_k_a_l_d_ır_ıJ_m_ı_şt_sr_. __ ~--~ 

l'-tro D _ 

~ltt Artidlerladea Beyhan 

Ankara 
Tiyatrosu 
Altın 

parkta 

Bir donanma 
Gecesi 

Vodvll .s perde 

Ankaradan yeni ge· 
len Hayı i Aksoy 
Mehmet Oıau ve 
HulOıi Ô.ıcan bu 
temsile iotirik ede
cektir. 

(Mutlaka Geliniz) 

En S11ğlam En Zarif ve Eo Ucuz 
L ~stik Mühürleri ancak Hisar 
öoü.Bakırbedcstan No. 48 

N. Işıldar Ately"esinde 
yapdırabilirsioiz. 3-6 

edebilirsiniz. 

Y- z • L .. sesi Müd •• 
UL ı··iünd 1 

1 

1- Liı mizde 16 Temmuz 1941 den itibaren 

h kurs) rına b 1 n ca lir. 
a • 2-Bu lsur l r erek li emizın orta ve liıe ııaıflar 

Her ciııs b b r t, Tuva· 
let eşyası kumaş ve mobil
ya boyıluı, K rpit, K ra 
boya, Zeçyağı, FILIT ve 
diğ r asitler fiatl r norm 1 
kalite ekstradır. 

Cilt ve Zührevi H ta ıkl rı 
Müteha ı ı 

DOKTOR 

Sali 

Dr. 
.._., Memleket butaoe1I 

Rontken mOtebanıaı 
Rontkea Te Ele~lrlk tcd Ylıl 
Y'•pıhr. ikinci 8eıyler Sokalr 

it N• i'llLMP ON ll'J 

ve ger di w er r smi ve bu sı lıse ve orta o Harda 
lcmeye k lan talebe dev m edebilecektir. . 

3-Kur lar lzmiri on ktymetli öğretmenlerı 
d n idare edilir. 

4-Leyli talebe mditepte k labilirler. 
5-K~ydoluJm k ıstiyeclerin p z rtesi, çerşamba, c 

güoleri öğlcdea onr 1 rı li ye mür c ıatları liizuma 
ol nur. 3 

ı • a Birinci (15) kurut 
: ibbarec iki nefis filim 

Yusuf Vehbi ve 
r : Ay doğ rken 3-7 

L keli K dın 5 9 

ne.111..1111.&_sınd 

TÜRKÇE SÔZL0 
Leyli Mur t 

Cumarte i ve Paz r günleri 11 de batlar 
Yax fiatleri: Birioci 25. Balkon 30. Koltuk 40 IJls 

ılarda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kwmtı .. r ' 
Cumartesi Talt·be ıcaaıları 10 kurllflar. 



PiYANGO 
Dün Ç ki,di 

o---
161619 ·No. 
BOuBk lkramiueui 

kazandı 
DUn kazanan numara

ların tam llsteal 
Eıkiıehir - Milli piyaa

ıoaan 6 ıncı tertip üçüncü 
çekiliıi dün burada yr.pıl-
dı. . 

40.000 lirayı 
1&1&19 numara kazandı 

10 BiN LiRA 
KAZANANLAR 

5369 119691 227469 249939 
BiN LiRA KAZANANLA\R 
9262 30783 72346 103660 

159861 192831 208512 264999 
Sonları 6674 ve 7655 o· 

lanlar ikiıer bin, 1727 9202 
9228 ve 9678 ile bitenler 
biaer, 0589 1911 3892 5337 
Ye 9778 olanlar beıer yüz, 
0525 3192 6505 6803 7852 
Ye 8575 olanlar iki yüz elH· 
ıer, 484 va 554 olaolar yü· 
ser, 155 ve 453 olanlar el
llıer, 59 olanlar onar ve 5 
ile nihayetlenen biletler 
d6rder lira kazanmıılardır. 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Bir Alman vapur kafi
ıuını hOcum ettiler. 

Loadra (a.•)- Orti ıark 
cwdaiarı tebliği : 

Sicilyada lııgiliz bombar
dıman tayyareleri Palermo 
limanında müteaddit düı
maa vapurlarına karşı yapı-

• laa harruzda 8 bin t'lnluk 
iki vapura torpiller atılmıı 
S bia tonluk iki, 2 bin ton

a lak bir ve bin toDluk diğer 
Yaparlar• da isabetler kay· 
dediJmiıtir. Bin tonluk va· 

' par• 1•ngın bombaları ahl
mıı ve vapurdan çıkın ke· 
ıif dumanlardan ıonra İbf İ· 
ilk neticesinde parçalanmıı· 

~ br. Limanda bulunan san
dallardaki kimseler teliıtan 
kendilerini denize attıkları 
glıllm&ıtür. 

Suriyede, hava kuvvetle
rimiı müteaddit defalar 
Bey,atu bombaladılar. Ha-
l p Bzerind~ yapılan akın
larda infilak ve yangın bom· 
haları ahlmııtır, tayyare 
meydanındaki 3 tayyare im

ı ha edilmiıtir. Bütün bu ha
~ reketlerden tayyarelerimizin 
t laepıi islerine dönmüştür. ........... _ ............ .. 
~llzmir askerlikf 
IŞubesin den:i 

Jı 941 ihtiyıt yoklamalarını f 
ı S yaptarmıyan 312 il l 332 1 
ı dofam arasıDdaki ihtiyat : 
S er•tan senelik yoklamala- ı 
ı naı Temmuz 941 nihaye· ı 
S time kadar hergOn öff e- ı 

.oS clea ıonra ıubeye müraca· ı 
lı atla yaptırmalan ilAn olu· : 
~ aar. ı 
~ .................. .... 

-

ADYO • TELG AF HABERLERi 
Cenubi Adi 

kadada bit 
harP baştacb 

---o--- t' 
Londra (Radyo S. 21~.1~ ,,Antaıua'' Limanımızda btr hidisa : Almanlar Sta-

BIR .FRANSIZ .... VAPURU IN- lin hattını yar
GILIZLERIN ATTIGI TORPiL- dıklarını söy-
LERLE BERHAVA OLDU liyorlar. 

---~~---.... ~~---~ 
Ankara (•.•)-Haber aldtğımıza göre geoçen Cumarteai 

günll Fran11z b•adıraıı altındı ıeyir etmekt6 ol•n Sen Di
diye vapuru ... Türk kara ıuları haricinde lngiliz tayyarecile
rinin hücumlarına maruz kalmış ve Antalya limanının önü· 
ne geldiği vakit tayyarelerde;ı atılan iki torpille berhava 
ediimiıtir. 

Bu vapurda 205 er, 34 Erbıı, 25 subıy ve 16 ıı vapur 
miirettebatı olarak mevcut bulunan 280 lsiçiden 160 ıı 
kurtarılarak 1ahile çıkarılmıı ve fakat bunlardan beti öl· 
müştür. 15 fİ yarah olarak haatuıeye kaldırılmıştır. 

Tayyarelerdeıı atılan torpillerle Antalya limanı teıisatın · 
da bazı huar vakua gelmiş ıse de nüfuiça zayiat olma· 
mııtır. 

Türk hükumeti kara ıularıoda vuku bulan bu bidi1eden 
dolayı hıgitter.s bükii netiai protesto etmiıtir. -------

Refah vapuru şehitlerimiz için ibtif al 
Kahpece işlenen bu 
yetten Mert Türk Milleti 

asli yılmıvacaktır 

• 
cına-

İdenbul, - R .. f"b vapu· 

__ .. __ 
Berlin (a.a)-Volbinyodan 

çekilen Bolıevikler yeni mü
dafaa hath olan Stalin hat· 
tının modern i.tihkimlarwa 
varmağa çalışıyorlar. D. N. 
B. Ajansına göre Alman 
kuvvetleri düşmabın dümdar 
hatlarını yardıktan sonra bu 
iıtibkim si.temine karıı 
mücadeleye baılamışludır. 
Çok kuvveth bir kaç taar· 
ruıu müteakip bu h.t mil· 
teaddit noktalarda yarılmıt 
ileri hareketi d~vam etmiı· 
tir. 

D. N. B. Ajaa1ına göre 
Alman zıı blı kavvetlui mağ 
lüp BPlşevik bakayHıoın 
tuttuiu müdafaa hattına 
girm«!j'e devam etmitlerdir. 

Çok çetin muharebelerden 
sonra ea son ıiıtem 20 be· 
ton ııiıaak iıral ed· lmiıtir. 
150 Sauı ve keıif tankiyle 
ağır ve orta çapta 100 top 
iğtinam edilmiıtir. ---

Peru hükumeti reıaa• ;JI 
ğinde Ekvatör ile P•1~ 
ıında mabaaemat• ~ 
olan hudut hidiıel ~ 
Ekvatör hükümetiıi ~ 
tatmak.tadır. Peru tıYJ 

ı 
Ekvatörün 3 ıebriDİ 
dıman etmiılerdir • . . ~ 

Ekvatör baıvekıll ~ 
kuvvetlerinin taarrol 
leriai ıöylemiıtir. 1 JOlı 

PERU RESMi TEl1.- '/ 
Londra (•.•) - P•'~ 

k umetinia resmi tebl~ 
Peru ve Ekvat6r , 

!eri arHında Taro111i" ~ 
tak&11nda çarpıımal•~,~ 
mııtır. Delore •1 
Ekvtör kıtaları budo~.ı 
kollanna b6cum et111ır 
Peru kıtaatı hücuas• 
müşlerdir. 

Pazar günü boal•',., 
mu tekrar ederek 
girmeğe teıebb&ı etlll 
de ptııkilrtmilıl•rcllt· 
Perulu ölmOf, 3 kiti ~ 
mııtır. 16 Ekvat&rll 

m6ıtür. ıdl 
Aıkeri makamlar 111 

dıf· 
tedbirleri ahamıılır 

M 
•• h-:-0---bit 
u iDi 

ru faciasında şehit düşen Gü 
zide denizcilerimizin batıra· 
far1nı anmak üzere bugüa 
şehrimiz.de biri Kası 'D paşa-

Kahpece, bayağıca iıle· 
nen ba cinayetten ciuan, 
mert Türk milleti asla yıl
mayacaktır. 

Şiddetli alkıılar ve göz
yaşlariyle karşılanan bu nu
tuktan ıonra deoiı Üst Teğ-

ALMANLAR hadise 
da ve diğeri Sariyerde ol
mak üzere i~i hazin ibtif al 
yapılmıştır. 

lbtifallerde Kıbraman ıe· 
bitlerimizia batıral•rı hür· 
metle tebcil edilmiıtir. 

KHım paıada yapılan me
rasimde lst.nbul Kara ve 
Deniz Komutanlariyle Ami· 

meni Sermet Kiper de bir 
hitabede bulunmuştur. Mü-
teakiben denize bir çelenk 
atılmış, havaya üç el ateş e-

l dil mittir. 

Sar1yerde yapılan ihtifal 
de buna müıabih olrnuıtur. 

ral Hüsnü Gö" Deniz, bir J JAPON iM 
çok denizciler, Emniyet mü PARA JORU 
dürü ıebitleria aileleri ~ve --o--
askui kıtaat bulunmuştnr. !B" kil -

Me·ashne istiklal muşiy- ı_ aşve ' Harlciuı ve 
ıe başlarılmış, bun 1an son- ~1Bahrlge nazırlarını 
r• deoiıa lt Gedikli Erbaşla-

rından Fazıl Ateş bir nutuk kabul etti 
irad etmiıtir. Genç deni:ıci-

Tokyo (a.a) - Japon im· 
miz ezcümle şöyle demiştir: 

paratoru dün ııraıı ile bar· 
- Bugün 18 milyon Tür- biye ve bıbriyc nazırlarını 

k&n kalbinde açılan tedavi· kabul enerek onlarla uzun 
ıi imkinıız b6y0k yaranın müddet görilımüıtür. 
tam on dördüne& günüdür. Bu mli'ikatluı müteakip 
Rtfah vapuruudaki Daaizci, lmpar~tor baıvekili prens 
hnact kardeşlerimizden ek· Konoyeyi kabul etmiş ve 
ıc:ı isinin hayata ebediyen · onunla iki Hat kadar görOı-
göılerini kapadıklarını göz müştür. Konuım•ların ayni 
yaşlariyle öğrenmiş buluou· mevzu etrafında ce,eyan 
yoroz. edip etmcdiii anlaıılama

mıthr. 

JAPON 
Erkanı harbıuesinde 
mühim deölıikllkler 
Tokyo, (A.A.) - jApoo. 

Çin harbinin beşinci aene· 
ıınin baılangıcı dolayııiyle 
Jı.pon genel kurm•yında 
yilkıek kumındınlar araıın · 
da mtıbim deiitiklikler ya· 
palmaıtar. 

Kiralık yazıha
ne arıyanlar 
Hüküınete, a&dliye daire

ıioe ve ticuet 11J ü .. ueseJe
riDe yakın bükümet konağı 
karııııada (GJzel lzmir) ha
nında kiralık yazıb•ne iıti
yenler ayni banda (24) nu· ı 
maraya mlracaat et.in· 
ler. 1-7 ) 

lskenderigegi tekrar Amerika ızıandı 
1 Rombaladılar rına askır ıı ıı 

--.. --
Kahire ( a .a ) - Alman 

hıva kuvvetleri tarafından 

diln llkenderiye ilzeriae ya· 
palan bava akımı e1nasında 

iki kiıi ölmüş ve 14 kişi ya· 
ralandığı Mısır dahiliye ne-

zareti tebliğiade bildirilmek
tedir. Huar azdır. 

lzmir•ilere 
müjde 

Bir ıenedeaberi lımirlile· 
rin ıabır11zhkla beklediği ve 
geçen 1ene bir ayd• 115 
bin kitinin seyrettiği meıhur 
M11arh Abdülvebabıa dOnya· 
nın eştiz facia filmi 

Aşkın 
gözyaşları 

ve berabeıinde (Tarzan 
Yamyamlar arasında) 
ve kahraman Türk orduları
nın Ege manevralarını da 
görecekıiniz. 

Çuıımba günü akıımı 
Ankaradan yeni gelen ar· 
tiıtlerin iıtira k ettiği A1ri 
sinemada 

Kendisinin in 
2Öl'lesi 

3 perdelik facia ayrıca bir 
perde Şirin Teyze komedi 
Bu fıciayı görmek için mut· 
laka ıeliniz. 

A)_... 
Nevyork, (A. · kO' 

cumhur Ruıvelt 1 ·o• yolladığı bir meı•J p 
le ıa cihetleri te1-' 
mektedir. _. 

Amerikan · ordo• ı.ı• 
ıup kıtalar lllaod• ~ 
ti ile mutabık ol•'' ı 
daya çıkarılmııtır· ~ 
muzda lzland• bal ,Jı 
raftndao veriltD y• 
iizerine verditf~ ,t1tf 
Amerikan kuvfet ' 
bin ıoauaa kad•' 

1 
aıa müdafa•1111ı fi ',1 il' 
Amerikan maır• 1 i.,d 
min edilecej'iai ~
ter bitmez bu k• cl•191• ~ 
ri ahaacatıaı •• _.11 
melitta Amerlk• 1, 
yen metbald•r bll 
ğıaı bildirdilll· 

. -~~ 
ln2iliz •' 
muharri~ 
Londra, (A·A·~ 

razeteleri ··"'' 
Jeri AlmaD • ll8' 
layiıile m&tale~.l•f.;: 
rek diyorlar k•· ı•~ 
cephede ıs 1111,. ,.-_ 
kavemettea ıo• ... ,ı 
vetleri mBk•111 f/I 
mektedirler. il . 
)arının reDitlf,.,Jt' 
Alman ilerJeyi 

kak aurett• ~' 
ehemmiyetle 
dirler. 


