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•• diier .c•phelerde tiddetli 
meJcl• • malaırebılırl de Yam 
·-·~tıcllr. 
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...,.,.. Banliyo · iıtaıyonlannda ba11 ·amele •• 
l_~bçina çaraklarınıa, bilbaıaa Salbaae iatu
yonunda nkaup Ye çobanlana JOlcaJana 
otarma11aa mahaı tahta kan•pclerde asa• 
nap uyudukları gl lllGyor. Treni beklemek 
içia ıelea yolcularda 811 kaaapeler• iMi 
~tle iııal olunduklarıaı_ il• ince bittabi 
ayakta kalıyorlar. .. ... 
- Bu hareket J•laıı: .. aeıaket bakımm .. a 
= ,dtiil hukuk 11okta1ıadıa da ·m&hlmcHr. ~ 

-AIAkadariUiililaıaıı dilskatial celbederla. 
Zira: 
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: _ Cuma ılnladea itibar•• ba çok ••· ı 
; rakb, çok heyecanla tefıikamıaa ••ırl• ı 
ı baılayoıaı:. Olnıyacalanmıu .. ba mlhlm ı 
ı •• tarihi eseri barareUe tanl19 ıcleiL ı 
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L• l 
Ankara - Izmir Yam olar lığı gapmağa başladı ,_19_ Te,.n .. e ~d·n• sıRRı sA~ . 

Kampında ı-Bır yedek nefeTin hatıTa defte~ 1 
yarışı -o- ,, '" 

Kendime geldiğim zaman, bir ototı' ~ 
derin üzerindeydim... Açlıktan '' 1 ' 
luktan baygın dilımüşlim... . d li~ ltt 

--ogO.-- - --o---
Ankara· lzmir bisiklet ya· 

rııı programı böfgeye gel· 
miştir. Yarış bir eylfıl pazar
teıi alhı& Ankaırada başla
mak Ye 9 eylül sab günü 
l.ımirde bitmek üzere 8 ko· 
nakbd1r. 
Yanı• 1 eylül aa bı hı aaat 

8.30 da Ankarada Ulus mey
daaındaki Atatürk anıtı 
6ntiade baılanacak Ye 9 ey
UU ıala günll saat onda iz. 
mirde biıinci kordond Ata· 
t&rk anıtı önünde nibayd 
bulacaktır. 

882 kilometrelik olan bu 
7ar1p Aakaradan 4, Eıkişe• 
birden 7, lıtanbuldan 4, iz. 
mirden S, Burudan 4, Ha· 
taydan 2 sporcu iıtirak ede· 
cektir. Yarııa iştirak ede· 
cekler 30 ağuatoı günü An· 
karada top,anmıı olacak ve 
11 eyltılde lımirde yapılacak 
Faar bisiklet müıabakalan· 
aa da ittirak edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre Y •· 
manlar dağında kamp kuran 

ileler ba hı f ta kendi ara· 
larında bir Gardenparti ter
tip etmişlerdir. Eğlence aade 
ve çok ıamimi olmuş ve 
kamp müdürlüğh mi11firlerine 
çıy ve k1.1ta ikram etmiş
t :r. 

lzmir Halkevi Mandolin 
takımı cnmarteıi günü kam• 

pa Kilmiş ve orada bir kon· 
ser vermiıtir. Karııyadan 

Yamanlar kampına her aüa 
muntazam otobnı ıeferleri 
yard1r. 

--o-
Göçmenlere 

Öküz Veriligor 
Bergamad n mübayaa edi

len 160 çift öküz.ünün M6· 
nemen, lımlr ve Berrama 

kazalarnıd ki göçmenlerde 
tevıiine başlanmııhr. 

----.. --

Kleveland (a.a)- •Ameri· 
ka her şeyden evvel" iımin

deki cemiyetin tertip ettiği 
büyük bir toplantı cıoasıadı 

söı söyleyen Lindberg Bir· 
leşik Amerika blikümetinia 

miHeti harbe sevk edecek 
mabiyett olan bir ta ım 

uydurma vasıtalara müraca
at etmesinden ıikiyct et

miştir. L;ndberg ezc&mlc 
demiştir ki: 

-"Bir t r ftan Amerika 
milletine ıulh vaid edilirken 

dij'er taraftan lngilizlne 

Amerikanın harbe gireceği 
söylenmektedir." 

Vaıiogton (ı.ı)-latihıalit 

müdüriyeti büt"n çelik itle 

. Baı ucumdaki w ııbhiye nef~rı ;,f"t 
yırmi saat uyudugumu söyleyıace ~.,. 

etmedim. Çüakü ölümüa elinden 'do"' 
ıunun öoüuden kurtulmuı bulaauf;~., f 

Artık aerscınlemeaia ve bayııoh 
çirmenin lafı mı olurdu? 

1 
'I ~ 

işte, yiyecek bir lokma ekmei '° 
vardı ... Açlak feci ıeydir ... 

• •. eıidi_ 
Ay•ğa kalktığım zaman bayata 1 bit , 

moş gibiydim. Açlık ve yorgunluk iP 
güa içinde beni bitirmiş, bar•P etıll ljf 'I 

Likia of ak bir alaka ve yarı da 0 

ihtimam ile adeta dirilmiıtim. d ~ 
Y egine gayem, gene öıı sıfJar :ıoP . 

•lmakb. Arkadaşlar benim aaııl ,,,,J 
düşman elinden kaçabildiiimi ve 1~1 ,ıt' . "ıos-
lam mıntakalarımııa iltıhak ett•I ıl' 

rioin bük üaı tin tam kont· yor ve hayret adiyorlardı. " dbi•~ L 
rolü ltıaa ahnmaaına karar · Hatti içlerinden biri • ki çok ;,,ı ,... ~ 
vermiştir. Hükümetia çelik Bana ıualan s6ylemektea keD I ~ 
ıipariılcri imalat bakımın· madı: E 10a-. ..- 1 

dan diier ıipariılere tercih - Niye geldin be birader? 
0 oJd'~f· 

edilecektir. nunda gene düşmana esir olacak fl'r 
ıonra bu kadar zahmete ne ıaıoOI ~ ~ --------Konak mahalleri Sivıibi· 

ıar, Eıkiıebir, Kütahya, Af· 
JOD, Uıalr, Alaıehir, Mani· 
•• ve lımirdir. 

Yolda biıiklet değişH.-mek 
B. Osman Cudi ızmlr Ameri~a deniz inşaat 
iaşe müdürü oldu t!~~.~~l!r~n!a 80~~~.~1 

Asabiyeıle cevap verdim: ,ı ,,'v' 
- Seni böyle konuşturan b•11 ~ 

lerdir?. • d•~'' 
ileriyi gördilğüa& anlatan bıt • 

caizdir. Bu koşuda derece 
tayin edilecektir. Ankar • 
lzmir güzugihıaı en az :ıa· 
manda katedecek ıporcu bu 
•oıunua birincisi addedile
cektir. 

Birinciden üçlincOye kad r 
mlklfat verilecektir. 

.... _ .. __ 
Yeni tip 
Ekmekler 
Baıı fırınlar yeni tip ek· 

mek çıkarm•i• baıtamıılar
clır. Bu ekmekler daba pİf· 
kin venefaıct itibariyle d 
daha iyidir. Ancak, elde 
11ki anlar tllkenincc bütün 
fuınlar ayai şekilde iyi ek• 
mek çıkaracaklardır. 

Öğrendiğimize göre lzmir 
iııe müdllılüğüoe, Samsun 

ticard odası baı itibi B. 

Osman Cudi t yin edilmiş 

've kejfiyet yilkıek tandika 
lhtiran etmiştir. ----
Belediye reisi
nin tef tişlerı 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz d&o ıabab ıehirde iaı • 

tı teftiş eylemiş ve öğleden 
sonra belediye daimi encil· 
meni toplanbııoa riyaıet ey· 
lemiıtiı. 

Devlet demiryollarından: 
ZıytinburDQ fabrikaıınd teılimi ıartiyJe beher tonu 19,94 

lira muhammen bedelle 1100 ton norm l ıun'f portland çi
meatoau kapalı ı•rf uıull ile aabn ahnAcakbr. Münakasaya 
27·8·941 çarıanba KÜDÜ saat 11 de lirkecide 9 iıletme 
biaaıında A. E. komisyonu tarafınd n y pılacalıhr. istekli· 
lerin ayni güa saat 10 na kadar 1645,05 lira muvakkat te· 

minat teklifi ve saire kanuni vesikala11nı ihtiva edecek olan 
kartlarını komisyoııa teımelui fa111ıdır. Şaıtm meler para· 
ıız olArak komisyondan verilmektedir. 3191/9821 

12 - 14 - 16 - 18 

Devlet demir ollarında : 
Ankara· Uluı, lımirde H. Sesi ve J t nbuld Ea ıoo ha

yndiı ıazetelerhıio 6 v 8 ıtuatos t ribli ıı. shılarında hı· 
tlpr ederı 1100 toc çimentoy aıt eksiltme iti a6rüleD Ul
ıama binaen lpt•I edilmlı it ayni raıetelerle 12 ıtuıtoı 
" mlteakip tırlltlırl• yeDldı1t lllna kouınılmuıtur. 

'3192/6822) 

deniz in aat tezgahl rıada 
grev dev m etmektedir. De· 

niz ia~a t tergalılan içıileri 

endüstri feder ıyo u ıeiai 

Coa Grin grevcilere müza· 
hcret ctmcktedır. 

--o-. 

soveuıe uapılan 
hava hücumları 

Berlin, (a.a.) - Resmi teb· 

liğe störe Süveyşe kuıı ya

palan gece t arruılannda 8 

bıo tonluk bir ticaret gemi

ıi batuılmıı 1r. Düımaoın ha· 
fif bir krbvaıöıü hasara ut· 
ratılmı br. 

--o,--
Hamiyet 
Yüceser 

Türkiye ses kraliçesi ba· 

yan Hamiyet Yüceses dün 

akşam Bandırma ekspresilc 
şehrimize gelmiıtir. Bayan 
Hamiyet 13 ğustosdan iti· 
haren Bahrib ba sahi 1 park 

acı güldü ve: si f 
- Gö üoen köy klavuı fsteıll'"•d" 
Dedi. B z, bir hafta içiode bd eti• ~ 

rioan olursak, ötesini var beı•P Ulı ' f 
Ben, harbi umumide de aık~,,çl 0 V 

Fak t böyle şeyler göımedİID· b'f ço~ 
mana nazaran h"p taktığiode 1 

ğişiklilder olmadı değil... ytedi: d/ 
Ve kulağıma eğilerek ili•e e ,,.ı ~ 
- dana sorarsan bu bııpte ~ 

şen biıi11. bİ' b' ~( 
Bu sözlerde büyük ve yak•0 sifı11'1 

gizli bulunuyordu. Likin yioe '
8 ıl 

tam ve dedim ki: ! GD• d0 

- lmanıoı sarama arkad•I 
dan neler doğu. . ,,di: '-~ 

Omuzlarını silkerek cevap 
9 ıob•-" I' 

- Pcrıcmbenin geliti, ça~ı• yolı••' _j 

lidir. Bir ıeyin de doğac•'' ~' 
taliimizio yıldızı s6necek... kl•tt•· . .J 

V c uiar sğır yanımdan uı• t""; 
kendime şöyle düınndüml duı00•0:ı--r-' 

- Bozgun alimetleri or d• ~ I' 
na kadar iılcmiı. Neticeyi •'' ,Jı ~o 
raf deyim ki, çok hem de p 
görüyorum. ı~ 

Allah milletimizi koruıu0••• ' 

•*. f._~~ 
ileri karakoldayım... 1~ ttf·/ . d b" • y•D ltf' Bizım nefuler en 111 bl pi 

Ve işi rin kö•.ü gittiğindeO ı,ı•' f 
manlarıo şiddetli bombardııo•ll ~ ', 
uzua' dem vurdu. yeıir#1 -"" 

Heriften şüpbelendiaı. ·ıer' r _, 
gaıinoıunda ıeınslanna beş· daı bırakıp bu neferi .ge~ı ııold.,, -~' 
lıyacakhr. Çünkü bir düıman bl'ftDC Iİfdi,.• ,;_

11 
• -- " oJmHı ihtimoli çok (.ıufvel 1ıo'''~ ~ Or • Işık Gerçi kıhk kıyafetinde, ,d•"~J 

l&mh M mlek t butaae•l 1 en uf ak bir şOpheyi dı9e~ b•1~ 
Roatken müteba11111 yoktu ammı, ı6zlerf bell 

Root c TO Elektrik t•da•lıl d d 
J&pılar, lldncl Derler Sokak ıı 1• 

~ N• ., t..ıroN. "" - .&DO D ~ -



·ltalyan- fzTsiiiiiieiı'ERi ! S~bagla a_ rerlle~ek Mi ... t Meclisi .bn beı 
arasında a.;a-ts &tS~~ ~ . elbıse, taput ve çızmf evlule kadar tatil 
_•yokmuş Düşmek sure- hakkında kanun kararı v rmiştir:_ 

0 t · ı •• 1 k --•- Aekara, (•.a) - BB1lk Millet Meclld 
~.a) - Balr•r a- I e 0 me Huerde yar1ubaylardarı 2!ıün 8. R. fct~Caaııtezia ri1a1etiade top-

rar: Taı aja••- Aa.aacak Sıbbat yarduDUD yBzba,ıya kadar bir lwuı ~·· •e celaenin açıhııada ~Ajrı mebua 
L.atelprafıada ltalya ininde Sıhhat eviDde teda- aubaylara ve ıtf~rde bOtO ~bnnıa vtf dıaı bildire11 tezkere okaa• 
~•rlataa ara••daki vi edilmekte olan Tireli Ta- subaylarla aakeı t memurlu• rouştur. Me. bumua batıraııaa:bırmetea iki~ 

t ... ,,.. ribl ıaı. hir karııı bin••• adındaki elbise, kaput ve çizme veril· ~kika ayakta .n~ fkt.\edilrniıtlr. 
• l1teal1or.. Meık8r kadınıa Sıhhat evinin tlıt meti balduadaki kaaaa la _ RHnameye f"Çilerek Ereili hı-vun•da• 

llakedoa1aclakl J. katındaa kendiaiai aıai•Y• yibaaı alikadu encilmenler ~ ocaklarıa de-vletçe iılettirilme1i hıkkı•· 
....... lntalara ara· atmak aaretde aıdıtı haber den reçerek meclisi umumi ıiaki lnaaıaua .,,ıdıiaci maddetiala tefli· 
.... ,. lsavıılar pkbi· ahnmıı •• keyfı1et middeia· beyebae aevkol11amuıtar. ~~it mazbata kabul ecli&calıtir • 

... diliJor. Bulıar mamiJifı bildirilmit Ye eY· Milli Müdafaa encümen• _ Hucirab kararnamealae ek lra•a• llJI· 
•J•• IMa laaberleri rakı alap ıitmittir. liyiba hıkkıada t&yıe de ~~·· lobiaarlar umaaa mldlrlljl mlteda• 
te lııeıtaa bqa ay- o--- mektediı: eil aarmayHiaia Dç buçuk mlf1oa Urap 
et••ia•• IMJa•a · •Hük6metçe ıpıteril'n ..!,!!ifına ait kanan IAyih111, orda me•••P· 
• BaJıariıtaada ka· Çakı ile .. mucip ıebekıeref t aaa itibı· ıuıaa er taylai kaaaıa ıı,ib111 mlıaken 
•• laNbjlu ol- Yarala ... ak ıiyıe eacilmeıaimizce-:-deiıti· ~kıbal edildi. Blyilk Millet lleclili•I• 

•• ~. J•dea bir .iaa rak edilmiıtir. y alaız kanun ..'.!!rilokll toplaab11nda aıker aileleriae J•• 
tlana Almaayada Karantinada S&leymaa ot· llyıh111 mevcad kanamlara· palan Jardım kaaaaa ela mlluken •• b· 
•••plan•• 1aacl•· la HHa•, M&1atafa otla Ali mııın ilçinlla yeıiae kaim b;ı edilmiıtir. . 
.. lr Royteri• •er· Ye hllleyin otfa Ali bir ka· olacalr mahiyette oldafcaa - Mebmları• M lranaa etrafaada ..lra ... .; 

•• Jalaadar. dıa meaeleıladea Y akup ot dan bunlaraa baıiıkta aikrı 1
•• t»e1•••tıaı mllteakip Dahillje VeldU 

ette tam bir ••· la llutaf •JI çaka ile baııa- eacimeaimizce mavafık ı& -.!!!.IJ• relerelr kanau• ftaazi.W lap 
• Halk t•rlalan •• rillmemıttir. .!.~ aebeblerl izah etmiıtir. 
... 

da• hafif ıarette yaraladık· ~ecliı, huıt dola1ıuyle laawada., ..... 
plcl•r.. larıadaa yakalanmııbr. Kanaa llyib111a111 birine' d k ~ ... ,.,. Ba1ıar- dd ~.!....•e• aradaa,..ıelea aıllteciler ._.kıa-

~..._ --o-- ma eti muhtelif •eklletler daki kaaaa llylhanaı tanip ettikte• _. 
tecllr. f•kat baa· B k t k emriade Yaııfe ı&rea ıabay .!!.!,!fll&n 08 beıiade toplanmak laere , 

•1 llamplanaa de- ıça aııma ve ••kert memurlara ı•mil •cneaaiaiae aihayet Yermiıtir • 
..... lelret uauaclald N.1masrlhta Sadık,•otla olacak tarıda amamt ve ıa· ._ .:.::-••laetlt.r macl· Sahbla ·ııeriacle bir bıçak rib ıekilcle Jenidea kaleme ---~ 

,.,a c•bım•i• ~alaaarak alaamııtar. alıamııtar. 

§ Keçiciler eadcleıiDdeLS•- lldnbi madde he icra we- IDlllblbÇ8., 'tldlDI, llt fltll• ·- ., lib otla Nuiala • laeriade killerinia kararı llbik olacak -
aaatala çakı bataaarak~:81ıa· ballerd!_doiıadan doğraJ• ilk 111 blflldlldl 
mıfbr. tatbikıaa ıeçilecek haller 

0 tefrik edilmiıtiı. 

Tabanca taşı- -Oç&acll madde iıe kBçllL 
bir ta ille kab11l edilmiıtir. 

ma k D&rdlhcl maddeal~ J•Di· 

KHa•tina lala& caddeıia 'dea kaleme alıamaıiylle mev 
de HılaeJİ• otıa Ahmedia cud ıtkaaanlar Ura edılmittir 
lzerlade bir •hbaİİc:a bala7 B•ıinci madde ile bu ka· 
aarak alıamııtar. ••• h&l&llmlerinia icraıı hu 

Silah atmak ıaı11 Milll Miidafaa vek&le 
tiaden batk• D4lhili1e, G&m
rlk •• iabiHrlar weklletle· 
ri1le ziraat wekili11e de teı· 

Kireçlikayada lsmail otla 
Haıaa bili sebep hna1a ıi· 
llb eadalat eLtijıaclea yaka· 
laamııbr. 

- -
Esrar 
Bulundurmak 

,:: Karaatia-; laaii'ı caddeain· 

mil edilmittir. 

Sarhoşluk 
lldçeıaaelik caddeılade 

Mehmet otla Aclil ıarhoı ol
dutu bılde aara attıjuıdıa 
yakalaamııtır. 

)de HlleylaÖğla GeiiiiciAb-
medi• lllerindelO ıram 70 • .. • .. - .. - .. • .. -------• . - - __ .. .. ............ .. 
::~.:~~~-e1rar·.bwuauak BASMAHANE 

[!] ..... 

ızmır f narına aeıecet- ııı uııı Aile Bahçesi 
lırlı mısaflr ola- ~iAZLll( TIYAfRO 

~.ı..ı:tahı.ıan cajı oteller 
k r 0 a Manisa Oteli 

ıı.,..; Sonad Keçeciler L••• ataeme11 ı..,.,. 

................... _ 
ıı<. Kemal vcı lzmuin ı 
ıGiizide Sao'atkirları ı 
ı pru6a tarafından 2 ..................... 

811 akıam 

ZÜPPE So. No. 79 K d • aşa ası otelı 
Si 811Brll Keçecıl•r Hacı Sadallab ıo- ko1udi 3 P "de 

kak Salih Zereria ı•zoı fab· MURı\T ŞA.MIL-FERRUM 
ribu karp11ada ba oteller Bai• heyetıoi• kimden 7e•• 
J1mlrla • ıa temiz •• ac•• NUMARALARI 
• ...,,..,, s..,ıH ZOQR ...... ~ .............. .. 

~--

..=ıataabal (Haıaıl) - Dolma'-h~~•• ,.. 
pılmaıı malıarrer inini etadıaıa Gaa•a• 
cibetiadeki araaiye ait ihtilif bir tlrll laal 
oluoamamıt we Bedea Terlliyeli -
mld&rl&jll atadıa lı ı•abaa teılr •••• ba 
7;;"ıtela amaml , menfaatler aamıaa latlm
İiklni letaabal deiml · enclmealadea llte
;ı,u. Daimi eaclmea, Madam Tecle.. •• 
e•litlarıaa ait olan •• ıaıhaae ile A.,.r 
•i• caddeai arHına ııkıımıı olaa 2400 
metre marabbalak ba araziyi .. amaml mea• 
f•atler Damına mecharl iatimllu tlbl tat• 
maı fakat ba araziJ• taluliri_lfia bir ke• 
iıyoa teıkil olaamaıta. 

Komi11oa baradaki tetkikleria ikmal et• 
~· •• llaılbkl alam '•bm laıplanaa ıl
_!!.beher metre marabbaıaa•bef lira •ı,..t 
takdir ederek baaa daimi eaclmu• bll-
dirmiıtir. Şimdi ba para baaka,. ,.bnla· 
rak arazinin iıtlmllk muameleli ils .. I ola
nacak Ye Dolmababçe ıtadıDID ,.,. .. , •• 
timdiye kadar e1rpl olaa ba m ... le de 

Orta •• kalkmtf olacakbr. 
o . 

atıı Kız talebelerin 
talimlerine istirik 

edecek 
lıtanbul - O oi-verılte we YlkHk mek• 

l.p talebeaioin 20 ıtuıtoata açılman m•
kafıter aıkerlik ka11tplarına ittlrakleri lcl• 
buı&adeıa itibaren Oai-veralte talim taba
raeda ka1ıcl maamelelerlae lta .. aamlflar. 
Kız tale\,eler ele kamplara lıtirak edecek· 
tir. Kıı talebeler bilhaHa ahı talimleri rl· 
recekler •a lcal11ncla 1art mldaf ... .lda 
bilfiil •••lfe ılreceklerdir. K•~• ••ame
leleri 16 aı-to• bar ..... ••••ldlr . 



1 S.&HIF! 4 J IAX[kfN sisi) 

•• inhisara umu mu-
dür üiü .Ü d Vl 

arttırılıyor 
• sermay sı ---3697 taydı kanunla 31.500.000 lira ol -

l'ak kabul olun a iDbis rl r umum müdür .. 
filiü mütedavil ermayesiain 36.500 000 ti
raya çıkanlmaıı h kkıada yeai bir k nun 
llyilıası hazırlanmıştır. 

Bu miltedavil ıermayenin beaOz temin 
edilmemiı olan kısmı inhisarlar umum mil· 
d6rl6ğ0oün 19311 v'" 1939 mali yıllara vari
dat fazlaıı ve 1940 mali yılı varidat fazla
ıının henilz hazineye ödenmemiş mikdarile 
karıılanacak, mütebakiıi 1941 ve müteakip 
mali yıllar varidat fazl ıınden mahıup edil
mek Dzere M•liye ve Gümrük ve lahiıar· 
lar vekiletlerince müştereken teıbit edile
cek uaılara ıöre temin olunacaktır. 

---o----
Alman heyeti geliyor 
Sağlam esaslara müstenit bir 
ticaret anıasması akdedilecektir 

lıtanbal - Almanl,rl d ha yani ve 
uğlam eaaılara mOltenit yeni bir ticaret 
anl•ımaıı akdi İÇ&D bug6alerde ıehrimizde 
mlzakerelere baıJanacaktır. Bu müzakere· 
lere hlikimetimiı adına iıtirik edccekolan 

heyetimiz ticaret vekileti mibteıan B. Ha
lit Nazmi Kıımırın riyasatinde oluak te· 
ıekkll etmiı ve ıehrimlze gelmiıtir. 

Alman heyetini teıkil edecek tekniıyen 
'fe mtızakerecilerinin bir kıımı balen eh· 
rimlzde balanmaktadır. Heyetin diier iza ı 
Balıariıta11 yolayle gelecektir. 

Mhakerelere yakın bir ihtimamle 6n0· 
mOıdeki hafta içiad ba 1 11 c ktır. 

Almanlar birçok ihractt maddelerimize 
taliptirler. Buna muk bil Afmaoyadan mem· 
leketimize bir çok idhalit eşyası idbali 
cihetine ıidilecektfr. Alm ular bilbası tü
tlia, incir ve üzümlerimize t liptirler. . --

Edirne • ıstanbul otobüs 
ser erJeri kaldırıldı 

Edirne - Benzin tasarrufa otomobil ye· 
dek parçalarının piy11adaki buhranını göz 
ÖDllnde bulunduran ıebrimiz bolediyeıi pa· 
ur gOaüadea itibareo Edirne - ldanbul 
arasındaki otobüs seferlerini kaldır mı ya, 
Edirne, 8abaeıkl ve Alpallu araıında itli· 
yecek ve Ediraeden Istanbula aidecekler 
bundan aoara trelllc eyabat d ceklerdir. 

-----oo--
Hiedistandan 

Domelika ge ecek 
latanbul - Kalkütede bin iki yüz Lilo 

elli domelikası getirilmeti için müı de 
verilmiıtir. Qomelikaları marangozlar koo
peratifi getirtecektir. 

- --
sıvasta su sporları kursu 

Sivaı - Şehrimizde bir ıu sporlan kur
ıa açılmııtar. Kar bllyilk bir raibet gJr
ıaBıtllr. 

Japo 
Vapurlar 
kontrolü 

yada 
hükümat 
altında 

--o--
Tokyo (a. ) - J apon va· 

purl rının devlet kootrolu 
altında bulundurulması için 
liıım gelen bütün t edbirler 
ahnmıtcır. V .ı pur kumpanya· 
larının müdürlerinden müte
şekkil bir heyet kontrol işini 
görecektir. Ancak bu müdür· 
ler kumpany 1 n ile alika
lara esmiı bulunacakl rdır. 

Moskova 
Leningrat tehlikede 

Berlia, (•.a} - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Son hue
kitian ıoar Moıkova ve 
Leningrad tehlikede baluo
m kt dır. 

Varl 2-ıy e ıf i
ha ettıi·mJz 
b. •• muess se 

-Bışt rafı 1 nci ıahifede -
dört blnd n on altı bine çı
karılması, Egede iatihıal edi
len incirin yarısından faz· 
la.sının, pamuğun y rıya y • 
kın kı mınıa, ilıümün de 
dörtte birioia kooperatif or· 
taklanaıa iıtib li olup bun
ların kooperatiflere idhal 
edildiii tebarüz ettirilmiştir. 

Birliğin bir ıeaelik safi 
kazancı bir milyon liraya 
ya ın olup bunun (400) bin 
lirasıoın ort klara dağıbldığı 
ve ortak harici itlerden h • 
sıl olan yarım milyonu mü-

tecaviz kısmının da birlıiin 
ihtiyat sermayelerini arttır· 

dığı iftıbarla 5ğreaiyoruz. 

plinçu ve fiat f rln milınes• 
siller tarafında abul edi
lerek idar mccli ine ibr 
edilmi tir. 

Yeni iı yılında d birlik 
bilb 11 pamuk teai atın 
önem verecektir. 

Valimiz bu içtimada mem· 
le ketin yüzünü • ğart o, müs 
t h ilin yüzünü güldür D bu 

teşe lı.ülüa meş. ur meı isini 
takdir ed o bir nutuk söylc
miıtir. 

Koopratin idare iıaaiyle 
faal ve çok kıymetli müdürü 
B. Muhip Ôıyiiiti, değerli 
muıviaiol cand tebrik 
ede , muvaff kıyctf er dile
riz. 

Milli • 
pıyang (Saadet) bilet1eriniz ------

H 
&Zi LfA 

lk pam 1 Vişi k'~biııesi· 
içtiıııstııtl ahsulü Söke- nin 

de idrak dildi 
---o--

Söke - Sökede geçen 
sene 2500 dönüm · pamuk 
zira tı y pıJmışhr. Bu sene 
20 bin dönüm pamuk ekil
miştir. Fakat 4 bin döoüm 
kadar yer, t vı da ekilmedi
ğinden tohum çıkm mış ve 
bur 1 ra yeniden susam ve 
ekilmiş veya n das olarak 
boı kalmıştı '. 

Nisanda müsait bir zaman· 
da ekilmiş olan pamuklardan 
Moat Selcuk iımiode bir 
ç tçi ilk pamuktnn 60 kilo 
çiiğitli pımuğuou Söke pa
muk satı~ kooperatifine 8 
• ğustos günü ilk pamuk tes· 
limimatı olarak göodcrmiı· 
tir. 

P muklar Dormal ve çok 
iyi cv,.ftad1r. Tellerinin uzun· 
luğu &lçiilerek 31 MiM. ol
duğu, !a&'l m, parlak ve iyi 
oiduğu görOlmOıtilr. 

Kooper' lif mecliıi idar ı\ 
vo ziraat odası tarafından 

tebrik edilen bu çiftçi iıle
rini va tiadc ya pmHından 
dolayı hakikattu tebrike ı•· 
yandır. 

--o--
F ankonun 

emrile 
Madrid (a.a) - ispanya 

devlet reisi Genar l Franko' 
non emri ile 1487 mahkum 

--ti1o--- ftl' 
B. b• 

Viıi (a a) - ır .,,el' 
' . d' bit. ... 

d nberi mütam• 1 1ı•bi11~ 
tc toplanmakta ol•:t etoıif: 
dün SOD içtimaıDI • ,t,.. 
tir. içtimaadan soıır• il' c·· 
ral Ve ygand Tayyare., or 

'ttl • I•' zaire hareket etaı' ·os•' 
• içli . .ıı 

naral hükümelıa lı w 
rında hazar bulunlP• 
Vişiye gelmiş idi. --o---
Jauonyadıl 

hazırlı1' ,,. 
J•ı'o ,ı· 

Tokyo ( •·• ) -d f•"' r 
harp haıarhğıo• cı ef•'b'1.J o et 1 t• 
mektedir. Hu" oı ıoıifli ~·· 
liğia bütüa madde tat•~ ~ 
bik mevkiioe yde IJO ~r ~ 
r rını vermitb'· . . 

0 
11" 

seferberlik meclı•~~· ,,~t~, 
toplaDbıınd• veri ~erli~ f 
Mevzuu babı ıtf"~ujl'' 
nız. aaııayl ıeferb 
mil bulunmaktadır· __, 

--0 ıe 

Kordel flaJ 
göre ~~ 

) .,,,,. ~d 
VııiugtoD (•·~0,dsl ,I' 

n zarı Miıter be1•••':ı,I' 
gazetecilere 'k ıPodd' •'' 
Kongre. askerh d•Jıl -' 

b kklO 010'' 
uzadılm11ı 1 

• ecelı ıl 
auau kabul etııı1Y çolı ·" 

b•d• 111''
11 

beynelmilel •• 1,c1J1 

manevi tesirler 0 

)emiştir. 
bazı şaı tlar itan da ser but tet 
buakılm larını emir etmek de 
suretile yeni bir seiket eaeri Adli ye • Jet 
göstermiştir. ta ~ııJ ~~'f 

ve ",.,. I 
Harice ekmek 
çıkarılmasına 

meydan 
v rilmıyo ••• 
H rice ekmek kaçırıldığı· 

aı h ber 1 n Tepecik bele· 
diy mır.takası imiıi B. Ce· 
m 1 Düyı k ist syonlarda ve 
dah b zı geçit ma4aJlerin
de aldığı şiddetli tedbirler 
ıayeıiode çakçılığı önle· 
mi tir. 

Aotaky• )ıaÔO 70 li'' ~ 
B. Huip l(ur•

1 tr• b!:ıl 
k do• •' f ı ıla Jımir. • t•Yill ''J' r 

liğine teı fıaD , t ıP ,_5' 
hmir Caaıburı1~0d•" ~ '/( 

ıoıer• ıd .ıl 
muml muav Jılllit fi" 
ri Atamaaer~ r.t"~ıe"~ 
kimlerinden N • ;rP' ~·- I 
oğlu Bayan ;, Jir•,1;ıe 1 

nin maaıları 1ı ,ot .J 
ıoı• ırl' 

liraya çık•.'1 dit• !Jlf: 
fi ettirilaıışler ,orl" ~·- 'I 

Lüleburg•' r.f eııe ,O 

B. Suat 1'~!ı~e tJt~I~ " 
gu hikiaıhl •f ""' r'' , 

* • • hakimi 8. şerbı •Jılı'1! ~· 50 
Tepecikte oturan aıker IJ • ·-• 41 

d ld v b' yandır ıorg bilı1 
,,.,. 

anaların an a ıgımız ır Çeşme 501g&J .... ,ıf~1,ıl mektupta Tepecik belediye d• ~ 9" ~' 
M.imiu bay~Cemal Duyıakın hi A 11110 ur•1' t•' 
kendilerine g&derdiği aza· liradan 

35 ·o '' 1 
mt yardımı aükranla bildir· auretiyle t•t• ad 

rilmlıler~ ,ı r. - .. ,,lı' ,s 
atamız.. Çorakkapı foll• 1,ıefo 

H sa il ONDER 


