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TBAASINDA BASILMIŞTIR 

.., Kabine dün Başvekilin 
~ riyasetinde toplandı 

lıı~ ı....1uı. lı:ofalan•ı ilrBmcelı: •i• ıibl •evbam Hrmııbr. Onan için bor iılorinde 
~•klik Ye eadiıe hi11eduler. s:: iti tabalar ı&phe ederler. Alelide bir baş ağrısını bile büyültiirler, müthlı bir 
S • 1-ılaarıcı ıayarlar Ye adeta onu beklerler. Bazaa kendilerine ıöylenecek te• 
~ ~e lnıarlar. Etrafaadakileri de kendi vehimlerine iaandarmak için uğraıırlar. Bu 
"'..:..H•lll kendilerine dtıayayi ıindan ederler ve hem de ailelerini iztaraba ıokarlar. ,-....q, ıılalaatlan bozalar, neı'eleri kaybo,ur. Bir it beceremezler, tuttakları işleri de 
~ ~•lı kaybederler. B&yle hallerden Hkıamıla, her türlü tedbiri eldem bırakmamak 
~ıda ıanıa bailanmak ve mlltevekkil olmak en doğru yoldur. 

~~ -
~ INGILlZ TAY- Son Dakika 

'rika - Ja- Y ARELERI 
k11 v·. "-!. ya, ışı 
'iııase betleri " ......_ __ 

~""'\ ~•tilran gazetelerinin 
~trl1abna balnhraa 
~ ._, • • Tokyo· V•ıl ıi· 
~it •••ti.etleri keıilmek 
~ 11; 8Q matbaabn fik
L..,_ ta.a' bQ iç devlet ara· 
~ ~l._ llllaaıebetlerin in· 
•~dl llJI hayrete dB16r· 
'~ '· Çliakl yaıiyet 
~•laamet keıbetmiı. 
hı." ~ o derece çarpış· 
~ 0 •ıı. takip edilen 
·:,..:••tebe biribirinden 

"~ . ~ ,, ... menfaat •e ide· 
ı.;..,_:••ıı bir aıkeri çar· 
~ lllal~ da te•lld edebi 
it. lr? 

~~t'•la haberler neıret,_.,.... :••le dayaa ba11 ga· 

' ' lllerilra ile Jıpon
~ ~ '•da bir mücadelenin 
C" 

1 
..._lr olmadığını id· 

~. 8." edip durmakta
~ ttıbl ba hareketler 
~'bt~•tbQab tarafaadaa 

' •e teıci edilmek· 

\hat lııı,,.. bl1le bir 

~ iç~lllbaıının patlama
\''• Alman • Sovjet 
~''ti:••• ya blrdeDblre 
~f 

11 
clotarabllecek bir 

~ •ter111ui Ye yahad 
M_~lt lalcam " ma· 
~ bir laal kııbe· 

------o------ Londra Rad-
Londra ( a.a ) - Ia1mz yosuna göre 

bava kuyeetleri Almsayadald 

Ruslarla ·lngilizler bize aıkeri hed~fler bombardı
man edllm ve Polonyanın 

Baslıca elektrik santralı tah
rip edilmiıtir. Şimali Fıaa· 

ıada bava meydanlan ve 
aıkeri hedefler bombalanmıı 
ve b&yük yangınlar çıkarıl

mııtır. ---
Çunkingde 

alarm 9saat 
devam etti 
Çaagking ( a.a ) - Din 

burada iki defa alirm it•· 
reti verilmiı ve ikiaci allrm 

• 9 1aat 30 dakik devam et· 
mittir. Şimdiye kadar veri· 
len allam iıaretleri 34 saat 
35 dakikayı bulmuıtur. 

derek alikadarlara faraatlar 
Yerme1i, vakitler kazandır· 
maıı llzımdır. 

Muhakkak ki, bilha11a 
Amerika ile Japonya ayak 
buacaklan yeria aağlamh

taaı denemekle meıgal bu· 
lunmaktadır. 

Viti b&kumetine gelince: 
Seaiai biraz daha ytikselt· 
mek içla Hitlerin 1eni bir 
zafer elde etmesini bekle
diii flpheıildir. 

81RRI SANLI 

teminat vermişler 
Ankara, (•.•.) - Londra 

radyoıu bu sabahki neşriya· 
tanda •ı•ğıdaki haberi ver· 
miıtir: 

10 Ağustos günü Ankara• 
daki Ingiliz ve Sovyct ıe· 
firleri mü~terekea Türkiye 
Hariciye Vekilini ziyaret ede
rek hükumetlerinin aıığıda 
metni vuilen notayı tevdi 
etmişlerdir: 

Bu notaya göre Iugiliı ve 
Sovyet Rusya hükumetleri 
Montrö makavelenameaiade
ki, ahkimı tamamiyle tas· 
vip ve kabul ettikleri be
yan edilmektedir. 

Şifahi olarak Sovyet aefl· 
ri beyanatında mart 9tl de 
Berliai ziyaret eden Ruı 

başvekili bay Molotofa atfe· 
dilen ve boğazlara müteallik 
beyanatın düımanın bir ma
nevrasından başka bir ıey 
olmadıj1aı bildirmiştir. 

Ayrıca gerek lugiliz ve 
gerekse Raı • hükümetinin 
Türkiyenin harp dıoında 
kalmak buınsundaki arzu
ıuau anlayııla takdir e tik
lerini ve her hana-i bir ta
arruz Yukuanda RHyanın 
Tilrkiyenin yardımına teveı· 
ınl edeceğini bildirmiıtir. 

Ankara (a.a) - icra vekilleri heyeti dlla 
saat 16 da Başvekil Dr. Rtfik Saydamın 
riyasetinde toplunmııtır. 

Ankara (•. ) - Yeni Fraa111 biJlk 
e1çiıi düo At türle ün muvakkat kabrini 
ziyaret ed rek kabre muhteşem bir çelenk 
koymuş ve Ebedi Şefin manevi buzaraada 
ğilmişhr. Bu zıy r t e naaıuda bDyuk el-

çiye elçılik erk nı ref kat eylemekte idi. 
Fr osanı yeni Ankara büyük elçisi d&a 
B. M. M. ıeiıi Abdülhalik Rendayı ziyaret 
eylemişler. 

Ankara (a.ı) - Başvekil Dokor Refik 
Saydam dün saat 11130 de bııvekilette 
Franaanın yeni Ankara biyiik elçiıia ka· 
bul elmiıtir. 

-,~o--

Yüksek tahsil moesseıerı kampları 
hakkında Vekiletln bir tıbllil 

An ara (a. ) - Ma rif vekilliğinin aeı· 
rettiği bir tebliide, bütün yükıek tahıll 
mtı 11eaelerinde kamplar telis edilmiı olan 
tal belerin 20 ağuatoı • 20 eyliU ara11ada 
kamplarını nasıl yapacakları bildirilmek· 
mektedir. Istanbu1da yüksek tıhıil mle•
ıeseleri tale.belerdea bir k11mı 20• ğaatoala 
10 eylül arasında ve 18 •iuatoa tari· 
hine kadar lıtanbul talim taburuna kayde
dılmiş bulumacaklardır. 

lkiaci devr ye mensup olanlar 10 - 30 
eylül arHında kaplarını yapacaklardır. 
lkınci devreye aynlaa.Jardan ikmal olaa 
talebeler kamplarını birinci derecede yapa
c klard1r. 
lıhnbul kampı yahh deiildir. Ankara 

okuhar1aa mensup talebeler 10 - 30 eylll 
arasında kamplarını çadırlı ordugibta ya· 
pıca~lardu. Yüksek okullardaki kız talebe 
abş vazifelerine, derslere baıladıktan •• 
nazari olarak yetiştirildikten •oara J•P•· 
caklardır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kahıeciler Cemigetinln Yel akarıııı 

Kahveci Hamid rıedef im.zaıiyle aldıja
mız bir mektupta kabvecıler cemiyetiDde 
haberim olmadan namıma iiç buçuk aJ 
evvel ayrılan bir buçuk kilo kahvenin ba 
defa yeniden tevzi edilen kahve ile bir
likte bana verdikleriai bli16k bir memna· 
yetle gördüm. 

Cemiyetimizin bu kolaylık, ıefkat ve ba-
yırpervelerinden duyduğum memnaniyeti
min "Halkın Seai" ıütuuunda yazdmuını 
rica ederim. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ......................................... 
flzmir yabancı asker·i 
ilik şubesi başkan·I 
f lığından: 1 
ı 1 am htiyetli kııa .ıizmete tibi mi· ı 
: keli fleria 1 9 94 lde yedek ıubay baıır- ı 
ı lık kıtaanıds bulunacakla11ndan durumla- ı 
ı rınıo teıbitı için 25 8 941 tarihine kadar ı 
t ıubemize mlir caatlar1 ve akai takdirde ı 
ı haklarında kanuni muameleye teve11ll ı 
t olunacığı illa olunur. ı .. .................. "~ ............ .... 



• 
-Şehir Haberleri rı-. 

Taksi 
Tarifeleri 

1 Mürakabe 
Komisyonu 

Sehrlmiıde takıl iıleten 
otomobil uhipleri beledi1e 
relılitlDe milracaat ederelı; 
beaı.la ve yedek parçaları· 
DJD yllr•ek fiatle tedarik 
eclllmeıl y&ıladea timdi la i 
tarife ile yolca taıımata im· 
kla olmaclıtını ileri ıllrerek 
Jlıde yirmi aiıbetiade zam 
ppılma11 talebiade balua
matlardtr. 

Belediye teiılfii otomobil 
ıahlpleriala bu miraca.ti 
lzeri•• tedldkata baılamıı· 
tir. 

Haller alchjımııa g6re, 
be•ziD •• yedek parçalan· 
ma 1BbeUı alıbetleriae ıö· 
re eıld tarifeye zam y•pala· 
cak •• ba um ılmdikl ye
al tuifeaia ylıde oaaaa te
ca•tb etmiyecektir. 

Dlı 1111 ııunii bir 
-ılıdıua koıtroıo 

ıapıldı 
Şehirde dla ıece yaraııa

clu IOUa belediye ubıta 
memarlan tarafiadaa yapı· 
laa teftlı koatroll •ınaııada 
11da maddelerini açıkta ıa
taa muhtelif eıaafla ehliyet-

* uaba ılrea •e memaa 
J•lerde beldiyea otomobil 
pfirl•iyle araba ılr&cllleri 
ılrllmlı Ye baalann hepıiae 
makta olarak yirmi bet lira 
ceıa ya11lmı1br. 

--o--
lngiltereden 

11111 tıcarat ııuası 
Soa ı&nlerde lngilteredea 

lıkeaderana ktUliyetli mik-

Fiat m8rakabe komiıyoau 
din vali maaviai 8. Ekrem 
Y alçıakayanın reiılijinde 
toplanmıı, muhtelif madde
lerle J•i ve k&mlir fiatleri
nia teıbiti mer.ıeleaini mil· 
zakere etmiıtir. 

--o--
Lastik yok 

Bize verilen mal6mab aöre 
beledi7eaia tarifesi dahiliade 

mllıteriain iıtediği yere git· 
mektea imtina edea· ve be· 
lediye niıamatina ayk1rı ha--·-
reket eden atomobil sabıp-
lerine liatik verilmemeai ka· 
Hrl•tbralmııtar. Llıtik iıti
yen otomobil ıahiplerinia 

cezaları olup olmadı;. bele· 
diyedea ıorulıcık ve mlı· 
qet cevap ahaacaldara oto· 
mobil llıtiği verilecektir. 

--im--
Toton piyasası na 
zaman açılacak? 
Mıatakaaıa muhtelif yer· 

leriade tütün kırma ameliye· 
sine d~vam edilmektedir. Bu 
ameliyenin sona heryerde 
ancak eyltll nih•yetlade alına· 
cakhr. Rekolte ancak 25 mil· . 
10• kilodur. Ba~a maka bil 
mıhıul gayet nefiıtir. 

T&tln miıtahıillerl bu ıe· 
ae piyaıanıa Ukteıria ayı 
ıoalanada açılmasını iıte· 
.mektedirler. Mabıul aı ol-
dutu için ticaret •elrlleti
nin bu talebi lrabul edeceji 
zaa11edilmektedir. Eıaaea ba 
tarihte mabıulBn tamamının 
denk haline gelmiı balana
cajı anlaplmaktad11. 

tarda lthalit '-IJ•ıı gelmiı- 0 

tir. Gelen ··~alar meyanında Fuarda açılma 
bllhaua makıne yedek ak-

umı, pamuklu ve yinll ku- tecrübeleri 
matlar çoktar. 

--o--
iki köprünün 

• 
IDŞaSI 

Vali Bay Fuad Takaaha 
reialitinde toplanan Vili1et 
daimi enclimeni, Ôdemiı • 
Adas:lcle yoluna• 2 aci ve 
6 acı kilometreslnd~ 25 ve 
35 lmetre aıanlajoada iki 
klprl iaıaıını kararlaıhr
mıt •e hanları 23.754 liraya 
mlt•lahıde ihale etmiıtir. 

Dr .ıurı Şımıı GOnarın 
Haatalannı Aaafartalar 

caclcluiacle TilldlikJ Akar 
:c•i karııııadald maaye· 

... de ~bal eclu. 

Enelce de yaıdıtamız ıi· 
b1 ba a1ıa oa alhacı cumar-
tesi glai fuarın umaml 
açılma tecrtlbe1i J•pıla-
cakhr. 

O gtia pavyonlar ve ei· 
lence yerleri fuar rünB gibi 
ıçılacalr, elektrikler baıtaa 
baıa yanacak, fuarda çahı· 
mak 6ıere alınanlar imtiban 
edilecek ve vızıfelerl ıöı

terilecek, iyi bir tekilde ' ida
re etmeleri ve akıi takdirde 
çıkarllacakları anlahlacak 
yerlerine daha becerikli 
olanları aluaacakhr. 

O g&n verilecek ıardea 
parti davetlileri faana bitin 
ejleace vaııtalaraaclaa iıti -
fade ettirilecektir . 

(lllCIN WiJ 

D. N. 8. nin 
bir haberi 

-o·--
Berlia (a.a) - Alman hava 

kuvvetleri dila Süveyı kaaa-
ltna b6ciim etmiıleadir. Oa 
bin toaluk bir ticaret ıemi-
ıine t•m iıabet ve 6000 ton· 
luk dijer bir dBımın vapu· 
ruaa iki isabet kaydedilmit· 
tir. Bu vapurlar aju b11ara 
oğrahlmııtar. Portsaid Jima· 
nıaı tayyarelerimiz tarafın
dan bombardıman ed11miıtir. ----
ITALYAN 
TEBLIÖI 

Rom•, (a.a.) - ltalyaa 
amami karargibıaıa tebliji: 

Hava kuvvetlerimiz dOn 
Malta aduı &zerinde uçaral: 
askeri hedefleri bombardı· 
man etmiıle,dir. B11 hare· 
lrittan bir tayyaremiı avdet 
etmemittir. Şuki Akdeaiıde 
dtlımaa donaamaııaa men· 
sup bir rem iye toı pil iıabet 
ettirilmiıtir. Geminin yaaa 
,atbğı aör&lmtııtitr. 

--o--
lngiliz hava ıla 
rınınf aaliyeti 

Londr11, (a a.) - Dila la· 
riliz hava kuvvetleri Alman· 
yaaıa Dtıseldorf, Bremea 
ıebirleriai bombardıman et· 
miılerdir. Hava kuvvetleri· 
miıe menıup bir teıekl&&I 
Hollandanın Roterdam teb· 
riain doklannı bomllardımaa 
etmiılerdir. Hollanda ve Fraa• 
ıanın iıgal albndıki kııım· 

ları kuvvetlerimizin hedef
leri meyanındadır. Blltlln ba 
barelrittan tayyarelerimiıia 
bepıi üılerine d6am6flerdir. --o--
Alman gazete
lerinin hari

taları 
Berlla, (a.a.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Alman gazeteleri aeırel· 

tikleri haritalarla bur&akl 
Alman ordulannıa 1917 de· 
ki Alman kuvvetlerinin ay
larca ı&rea b&camlardan 
sonra elde ettikleri yerlerin 
iki miıliai altı hafta zarfın• 

da ıı pt~ttikleriai göıtermek· 
tedirler. 

Gene Alman reımi tebli
iine ıöre Odeaaaıa tarktaa 
ve ıar pten t•ıyiki ıiddet
leamekte ve Ruılar içia teh· 
lilie artmılrtad11. 

!Tankların Boğuı 
1 i Ve Paraşütçüler 

ı --- 1'-! t-20- T•rc:&me .d,.n: SIRRI SA 

;-Bır yed•lı nelerin /a4tıra d•ft ~ 
- , 
, Kararıliıa var dı;.mız 'um••• .,.,, ıl' 
biti ba ıOpheli aeferi ııluıbrdı. Llki' 
zıadan bir ıey alamadı. A 

K&nyesiai ıordu; biç re•k •-:-~ 
ıöyledi. Ü&eriode yapılan araıb~~ 
bir çok enak çıkıDca meıeleaia 
defıiıti. lftl 

Bir çok tazyiki ere rafm•• ber 
bir tek kelime aöılemedi. Tehclicllel 
na y•pıhyordu. ~ 

Nıba1et karıuna dlzeceklerial ıl~ 
Ba neticeyi bile m&tevekkillae be fi 
Akıam &zeri ılıleriai batladılal~ 

manıa yaybm ateıi açta. eP 
Bir Ud dakika içiade vlcada d 1 

olaa ba adımda, mlbaleıa etaal 
afak bir ııbrap allmeti glrmeclils. .. tJİ':. 

Demek betıoci !lol meaıoplafl tJiil: 
adamlardaa, canıae diılae tak_, 
dan ıeçiliyorda. 

Esasea beıiaci kol demek, f~ 
lar ırubu demektir. Ôalmkd• ~ 
lıte kanlan ıııan yaralari1I• .,.,-
bir dltman neferi y!tıyorda... , .. ~. 

Gene •Mavi belllar!,. çattl -_.-
harbi kua ifade etmek 1111• _.,-
kelipıe kifidir: ,._J 

Makiae, makine, makine! ~~. 
Tank ve tayyareler, ıoa alsl / '

te •• lıat'i netice1i bildirmelatedl',;a. fi' 
Aaladı;.ma ıöre bizimkiler 1111 

tan yaya kalmıılarclı... ,I' 
Netice ma16m tabii... ~ 
Bu ıefer de biılm ta•klar • , ~ 

ruıa ıeçtiler. Çarpıtma çok ı~ 
Llkin d&ıman ta•klan blsi 1 

cibt.ttea lst8adll. """' 
Bir defa ınblan çok kabada• ; 

mermi te1ir t tmi1ord11. .. 
Saniyen 60 • 70 ton aphj'I• · ~J 

rı vardı. ,/ 
Halbuki bizimkiler ufak bit1101.1" 

ıonra harp harici kalıyor •• 
rlp edilebiliyorlardı. tt••...1-' 

Pek de uzua ıllrmiye• ba tlC"""' ':' 
maıı, dtlımaaıa tabliyeıi1I• ., ,~ 

Bizi iki ateı takip edt1orcl~ ... 
Biri, dllfmaa topçaa•• -:;t:!l." 

mileri.. Diieri de tankları• ..,J 
toplarla mlcehheıdi ve •i'' :,...,s r 
mevcudda • biçip ıeçea ~'. fi 

Biz kartald dallarda ~ 
bir cephe karmak iıti1ord11k~ J 

Halbafıi d&ımanıa •Mawi trtlı 
glı açtırmıyorlardı. • ,.. .fi~ 

10 - 15 metreye kadar ı~# 
rımızı mitralylı ateıi•• to ,,.. -~ 
rayacak ne dafi batar1alafl 
ka bir vaııtamız •ardı. , ; 

Arıamaıa 1erine ıetir-:.. 1' ~ 
takip çok ılratli ve mablf• ~ 

Eaııea h•J•tlnı kartaroa•~ 
ferlerimiz, laa11r bıhaa• yar ._wi/. 
lere kaçı1or, kaçıyorlarda·· ~> 
Ajırhk •eriyor dlJ• d• . _llİ/I 

yorlardı. ~ 
Or. Fahri Işık M&baleı•ııı ı&yHyor••· ~ ıl'ı .. 

tamir Memleket baıtaaeıl bir dera ıpğı 1akara .. ~ ~ 
Rontkea mBtehaaıııı larla 1arıyarıy .. dolmGI ı' 

Rontkea •• ElelJtrllr teda•lıf Sorayoraill me: 
f•pıhr. lldael Beyler Solralr 

it fie llLIFOIW. 1541 



~"•tt lb~~~~ 
f bı grama· 
~e 11Iikları 
llıof:D'QQ günden gUae 

~ llıal~ıau Öldtirmekte oldu· 
1
011 

~d6r. Fakat gramo· 
• ~ıa111 lı1111alarda tebabe· 
' 8-~ et tbnt ie batlamıı
'ı, t 111

11• kalp baatalık-

~t. Ş~tbiıi itine yaramak
lcnd· 

t L 
1Y• kadar dok· 

••lb• 
~le t •11. varuıunu din· 

~Otı_td eıbıt etmrie çah
~~tle 11 f •kat çok def al ar 
~)Otd tı, teabiti doiru ol· 
~hl~ Darbeler. tam ola· 
~1111> ;ı ıramofı>a pliiile 
~ •tb tabıt edilmektedir. 
~ 'llıaf 'Ple kalbin vuruıu 
~~-:Q Pliğıaa alınm•ia 
~~ b~ •e bu iıte plıi&a 

11111tti aöılilm01tOr. 

~nt;·t ı 
~~•uık ~ a 1 ar 
taı 11111te meıbur olan 

~~'-d,•dalaunda deaiıia 
l~ 16ıen gayet bafıf 
~. ,d••tdır. Yunaniıtanda 

••11ada da deniz aat-
lttG~ tJ&ıen bir takım kB
~ ~'1b kılar bulaomaktadır. 
~ 1 'dq 

1
1 bıl11ettiflmiz Ha· 

~~I d,' ~'lllda, mantarlar 
~ ı-11, laız &ıttlnde y&zen 
~ 'tl,ttırı ıııunluiu iki bu
~~,, '•den biyiikttlr ye 

llıtt, llıldar çe•releri do 'a, t 'Ji bolar. 
h. >lt ' 11•t bir birinin yaaıa· 
'"'! '•ele t Ilı lal çarpıımakta ye 
~i~ •e;

1
tre 111aktaa iıitilen 

• er çıkarmaktadır 

~ ....____ -
-ta.k odası 

~Cl ı Qİt sı olmalı 
~ı,,Çolc doktorların iddi· 

~"'· b,ı~Öre, riizel boyan· 
~dttı 1 •r döıenmiı, ıtlılü 
~ •it ,1~•tak odaları •• tbi 
,~ ı..,~ lada uyumağa kat
l .. ~''dlaa birakmamakta
~'b ltbler, kilimler, yı ih 
~'t ~ lo ve re.imler ve 
~ h, 0lıilye yatak odaıın· 
~~ t, 'aYı zehirlerler. 11-
~ ~~t t.babetia tarif ettiği 
t Q~ Y~talc odaıı mobil ye· 
~•tt~' 1• ıinirlere ıükiia 

t, •lirette döıenmeli-

, s,hh,tı· 
~~i b 1 Y•tık odası, koyu 
~ ,1:'1a ile boyanmalı, btl-
~ dttaı111 ' 1•r •iır perdeler 
~ ~'' •ladar.Amerika dok· 
~'-'ıra'" iddialarına göre 
~ - h •ılıbatiae ea muzır 
~ lohak ııornlıllıll· 

., z 
t.t 6lıre•i Haıtabklan 

1) Utehı 11111 

~ll)•O IC T O R 

'~''-tı • lı Sonad 
'-1ıer So. No. 79 

------ .. -~ -

13 Aiastoa itti 

ıZ'ii'i -~L • u:s f a dl anıh ~. ı 'ör fi i are k nu u da tödilat uapıl-
.. lrtta ~~~ ~- cas s şe a ''ını 

Halkapı~arda w':'bmet oğlu ha eme edi or 
Hazım Sahm ogıu Ahmet, 
Ahmet oilu Hakkı ve Arif 
oilu Bayramın Üzerlerinde 
birer bıçak bulunarak alın· 
mıttır. 

§ •sansar mevkiinde Muı· 
oila Ôcne' H• hoı olduğu 
halde n.,a atmak ıuretile 
reıalet çıkardığıadaa yaka· 
Janmııtar. 

§ Karantina hah y cadde· 
ıinde Cemal oğlu Adil ç~· 
cuk meselesinde H•san oğ· 
lu Hüseyini ekmek bıç• iile 
elinden hafif sur tte yar -
ladığından yakal nmıştır. 

T vukçular ç rşuııoda Hü· 
aeyiıı Terzi Oıman Zeki ev· 
verce çalııtıiı Mus~afa oğlu 
Terzi Nariaia dükk"nın • 
nahlar uydurmak suretile i· 
çeri girerek 9 metre umıı 
Ye bir pantolonun çaldığı 
ıikayet edilmiı ve auçlu ya
kalaaarak tahkikata baılan
mıehr. 

Çay salatası 
-o--

Bizde çayın yalnız içildiji 
bilinir. Fakat ıarkta bazı 
milletler çayı içtikten baıka 
yemektedirler. Garbi Hio· 
diıtanın bazı eyaletlerinde 
halk, çayı sebıe gibi sot•n 
ile, aarmısakla karıohrarak 
üzerine tuz, biber ektikten 
ıonra biraz da zeytinyağı 

koyup 1alata yaparak yer· 
ler. Çey •salatan Hintlilerin 
en tatlı yemeii 1ayıhrmıı ve 
Hintliler tarafından çok ye· 
nirmişf. __ .. ____ _ 

Sekiz yaşında 
papaz olmuş 
Dilnyaaıa en küçgk genç 

papazı Çarla Cenı 11 yı.ııaa 
baamııhr ve Amerikad dır. 
Bu çocuk pı pız 8 yaıından 
itibaren papazlık etmeğa 

baıl•mıı :ve 8 yaıında iken 
ilk def• olarak 23 yaıında 
Kliftoa Braokam ile Floran 
uamında iki gencin nik h· 
larıoı kıymııtır. Hükümet, 
bu nikibı tanımııtır. 

ızmir fuarına ge ıecek
ıerin mısafir ola

cağı otelle . 
Manisa eli 

Keçeciler Lale sinem ık rıısı 

--o--
Sofya (a.a} - Sofy di

vanı barba yeni · bir c suıluk 
vak'aııoı muhakemeye b 
lıyacakhr. DıyevJ>ik gazetesi 
dün bu husu taki ıddi n -
meyi neşretmiştir: 

Bu iddi nameye n zar u 
eıki logiriz at111şamilteri bil· 
bassa yabudileria y rdi~iyle 
ıiy i, askeri ve iktisadi b • 
beri r v rmek iç.in bir ıebc· 
ke kurmuş~ur. 

Bundan b ık bu jaııl r 
sabotaş har etleıiadc bulun· 

mak: tev if edilmişlerdir. 
8 m z uod a yedi i mevkuf 
bulunm kt dır. O golün Bul· 
g i and i b şhc ajıaı ol a 
Fran111 yebudiai lpidor k ç
m i muv ff k olmuştur. 

----o---
, an 

A 

1 e ı 

--o--
Tokyo, (a .. ) - Jumrui 

Şimbun g zetesi in Bat vy • 
dan ôirendiğine gCSre gene· 
ıal Ki ıetia riy etinde bir 
Amerik o askeri heyeti Hol-

landa Hindi tanına gidcce -
tir. Bu heyet Holl od Hin

dıstaoın harp malzemesi 
aevkioi tedki ed cektir. 

Tokyo, ll (a.a) - Hükü 
met namına bey natt bu 
luom ğa mezun şahsiyet J • · 
pony• ile AJıeı ik• ar ınd 
deniz müoab; latırı ın tekrar 
b•tlamaıı meıeleıinia benüz 
balledilmedığıoi ve Ameri· 
kan limanlarıPa gidecek J•· 
pon vapurl nna mOşkulat 

çıkaralmıy cağı buıusunda 

Şimdiye k dar temin t ver
mediğini &öylemiı ve h len 
Hıv .. y bUlarında bulunan 

ipek yüklü Aımo Maru va
purunun J•pony ya dönmesi 

muhtemel bulunduğunu il e 
etmiıtir. 

....... -.......... 
ıt<. Kemal ve Jzmiri ı 
ıGüıide Sao' tk rl rı 
ı gurubu tarolından ı - ........ __ .. 

Bu ak m 

üç Kuşadası ote i 
Keçeciler Hacı Sadullah ıo· ko 3 P rde 

kak Salih Zererin i•ıoz fab· MUR~T ŞAMiL FERRUH 
rikaaı karıııındt bu oteller B le heydioio k mil n yeni 
bmirln en temiz ve ucoı NUMARALARI 

1 
...................... .. 

otelleridir. SAL H ZORER ' ~- -- • ~ k 

sı da ·r anun ıauıhası 
--::::--

Ôıfi id re k nuououo b zı maddelerinin 
deği tirifmcsi haklnnd Milli Müdafaa ve-
illığiace hazul r. n kanuı:ı l yibası alika

d r eacümeoJeria tetki inden ieçerek ıoD 
şekliui lmıştır. Liyiha mecliıhı önümh· 
deki topJ ota) rınd o birinde mtlıakere 
edil ce tir. 

Ôıfi id re k nunanun deiiıtirilmesi iate• 
nen beıioci m ddesi Adliye encilmenillce 
şu ıekilde tesbit edilmiıtir: 

uı. Ôı fi idare komutanlaiJ refakatinde 
skeri muh keme usulü kanununun 31 inci 

ve 35 iuci maddelerine tevfikan IOıuma 
·kad r a keri mahkeme teı il olunur. Ba 
mahkemeler toplandıkları mahallin iımiai 
t tarlar. Her m bke ne tqkil olııaaa mnı• 
tak da Ô fi idare komatanıaın iohaıı ÜH• 

rioe Milli Müdafaa vekaletince tayin ola• 
n c bir g n r 1 o yeria öıfi idare mab· 
keme inio dli imirlıj'ini yapar. 
Ôıfi id re komutanıaın temyiz hakkı 

m bfuıdar. 
11. Ôıfi id re mahkeme1erinhı a11I •• J•• 

dek eri ve a keri adli bikimleri, zabıt· 
katipt ri ve diğ r memur ve müstahdem
leri Milri Müd f vekili tarafından intihap 
ve t yin olunur. Askeri d li hakimler bu11• 
1 rJan bilfiil hakimlik etmiı olanlar araıın· 
d n eçilir. 

111. Müıt cel ve zaruri hallerde örfi ida· 
re mahkemeleri te ııila edinceye kadar 
mahalli hakim ve cüwburiyet miiddeiama· 
mileri skeri adli hikim vaıifeıini 16· 
türler,,. 

--o----
1 t nb da yeni ekmek 

1 taobul - 1 taobul cihetinde dün, Be· 
yoğlu cihetinde bug-üu yeni ekmek piyata• 
y çık rılmışhr. Fmolar çok •ıkı bir kont· 
role t~ bi tutulınakt dır. Alh kitilik bir 
kontrol heyeti teşkıl edilmiıtir. 

Bu beyet il olarak A adoluhisarında 
Bilal, Büyü dada Y anioia fıt1nla11nda 
kendileri e maıhsuı undan beıer çuHI ke
serek o mıatak daki dığ·r fuıolar verdik
leri aoleşılmıştır. Buolann yolıuzluklan bir 
dah tekerrür ederse f1nnları k•pabla
c ktır. 

Sütltl ve stıtıOz saadoviç ıataıı btm ilı· 
tik~'• hem de korunma keraraameain• ma· 
halıf olduğuod n bunl ran imaline müıaa
de e.dilmemeai lüzumu allkadarl ra bildi· 
rilmiıtir. 

---o--
Öy yolları 

Gölcük - Köylerimiz içinde en iyi 16· 
ıe çarp n yol H mdiye köy yoludur. Bir 
kaç y rde uf k tefek çö tlntüler waraa 
oda köylü tarafından yapılabilir. Yalnız 

diğer öylerio yoll rı ekse iyetle fenadır. 
Y ZID tozd D, kr ınd çamurdan ftÇiJ• 

memektedir, 1 k d rI ran nazarı dikkatlai 
celbcd iz. 

--·-o---
erlerimiz 
t plam ö 

için kııııt 
baıııuor 

ber aldıfımız gCSr ıkerlerimize 111· 

nulac k kı lak hediyel ri k ndile.rine lını 
b sm dan yc~iştirebitm k içio, lnzılay bun· 
J rı bu sene d ha erken toplamaya baılı· 
yacıktır. (a.a) 



l S&lllfl 4 J 

Muallimlerin yaz ta· 
til müddetleri 

- .. --
Maarif vekileti ön&müzcleki der1 sene· 

•ini takip edcek yaz tatili zarfında blltGn 
liae •e orta mektep muallimleri için mH· 
leki kanlar açalmaıı dD.linülmekteclir. 

Ba •aretle kanlar için ve ikmale kalan 
talebeye ayrılan zamanlar çıkdıktan •onra 
maallimia yaz tatili middetleri takriben 
bir aya lnmİf balaaacakbr. 

o 

(RXUCIN Sili) 

Alm~nlar Kara Kiyef meydan 1 

deniz · sahiline muharebesi 
varmışlar 

---o--
Berlia, 12 (a.a.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Uman mıntakasıadı çev

rilmit olan Sovyet kıtalan
nın mukavemetinin kırılma

nihayet buldu 
---o--

8adapeıte, (a.a) - Macar 
• jan11 bildiriyoı: Alman teb· 
liği Kiyefin cenubandaki bil· 

Bir Al 

2.en~~~ 
esır ~ 

--0----
Moıkova (a.a) _, 

mıatakalanacla ,,...,,, 
klt olmamııbr. 

zırhla kollann• ~~ 
danları, bombarCIJlll""""" Tıtlrdağda bu uıı mahsul 

çok barıkıtli . •İyle neticelenen barekltta 
6 acı ve 12 nci Sovyet or· 
dalariyle 13 acil Sovyet Dİ· 
ıaacı kolorduıa tamamen 
imha edilmittir. 

Teklrdai - Ba yıl viliyetimiz mahıu
llb çok bereketlidir. Yalaız ve kıtlık mah· 
Rllba reçea •eaeden 36 bia toa fazla 
olacaj1 tabmia edilmekıedir. 

yük meydan mubarebesiaia 
bittiğini bildiriyor. Sovyet 
kuvvetlerinin imbHı tamam
lanmııtır.. Şimdi arazi cllı· 

man kuvvetlerinin döklntl· 
lerinden temizlenecektir. 

Çevrilmiyen dOım•n kut'· 
vetleri çamurla bir arazide 
çekilmek içia b&ylk kuvvet 
Hrfediyorlar. 

miı Te bir çok fafi" 
lan da imha ediloalt 
k11mı da kaçmaııart: 
tank, 82 kamyo•• 
•iklet ve daha hir 

melzemui iftl••• tı' 
ÇetelerimH( bo ..... Ziraat veklletinia ıeçea yal oldaja ribi 

ita 111 da rlaclerilcliji orak ve harmaa ma· 
ldaeleriyle harmaa iıleriaia kısa bir seman· 
da bitlrllmeıine çalııdmaktadır. Geae ba 
komblaalar teıkllibna ait olan trakt6rlerle 
çiftple,re maliyet fiyatı Bzerhnlea tarla ha· 
ri1ab da yapalacakbr. 

o 

Tasarruf bonoları hasdatı 
Ta•arraf boaoluı ba .. latama 1941 mali 

Jı1ı bltçulade milli mldaf aa veklletl faı· 
ba apılaa 83.000.000 liralık fevkallde 
talulaata w11hk olmak üzere irat ka1de
dilmul bakkıadaki kaaaa llyibıu meclfı 
beye&i amamly, liae ıevkediJmiıtiı;. __ .. 
ııtubulda tahıa ıatııı sarbast 

lataallal - 81tla kahve 11tacılarıaa 
lhtlJaçlarını karıılayacak mıktarda kahve 
kahve daj1tılacaktır. Ba kahve çekilmiı 
•eya lra•ralmaı olarak plyaıaya uıedile· 
cektlr. Arıa edenler kanulmaı olarak çe· 
klrdek kah"e de alabileceklerdir. __ .. __ 
ııtaıbuldı ıapur biletleri bir 

aıtı aıııı satıııuor 
lataabıal - Mnhtelif hatlardaki vaparla· 

rıa aulmııı clelayııiyle, halkıa bilet alma 
tehamlal karıılamak Dzere vapar biletleri 
lllr laafta ev•eldea ıatılmaktıdar. ---
Slıııtı dotumaoılık tursu 
SiTaı - El ve dokumacılık karsa Diba· 

yetleamittir. Karatan 25 bayaa mezan ol
maıtar. Kars meıanlanna çıkrak, teırib, 
lf ve iplik teni edilmektedir. 

12 aci Sovyet ordaıa ka· 
maadaaı general Pavel Kaa
celia ile 13 aileli alıancı ko· 
lordaıa kamaadanı general 
Komilef eair edilmiıtir. 

Berlia, 12 (a.a ) - D. N. 
8. •jan11 baıBakü Alman 
teblijiaıe iliveten aıkeri kay· 
aaklardan öğreadijiae ıöre 
mlttefikler d&şmaaı •maa
ıız ıarette takip ederek ara· 
zl kazanmıı ve ban aokta· 
larda Kıradeaiz uhiliae var· 
mıılard1r. .... , ....... [ ............ . 

ihtikar 
lklçeımelik cadddeıinde 

NHim kızı manifataracı Za· 
fira manifatura eıyaıı &ze
rine ihtiklr yaptıjı ihbar e-
dilmiş ve ıuçlı yakalanmıı· 
tır. 

§ llıiçeımelik cadde•lade 
H&seyia oğla Naıit ve kad· 
ri oğla Mehmedin poker in· 
çakları &zeriade ihtiklr ylp· 
tığı ihbar edilmiı ve saçla 
yakalaamııtır. ------

Yaralamak 

Londra, (a.a) -:- DDa ak· 
ıam aeıredilea Sovyet teb
liji Taaa üzerinde Çeraavo· 
di köpriiıüDÜn tahribini lall
dirmiıtir. Ba k6pr&ıln lal· 
ylk ehemmiyeti vardır. Çin· 
kil 8iikreı - Kchtence hattı 
laa köprlden reçer. 

- .. --
Amerika Viıi 
Münasebetleri 
kesilmek üzere 

o 

Vaıiarton (•.•)-Amerika 
Vişi bBkfametleri ara•ıadaki 
mlaaHbetlerin keıilmesi 

kimseyi hayrete d&ıllrme· 
melidir. 

ı Vaziyet o kadar vahimdir. 
Baaa •ebep Viıiain Almaa· 
yaya her zamaadaa fazla 
mukadderatını batlamıı ol-
ma•ıdır. 

mebilia içinde 
L-lı~la 

Alma• ıeaeralı.I 
mqlardar. 

Aıikir bit 
• 

nasebebl -----v 8fiDtOD (a.a) ....... ,, 
lra barld1e .. sar• 
Hali, la,Uter .... 

tinde lrottDiD 
kerılaa ıaJialad,, 
mla11ebeblllik 
etmlıtir. 

~ 

Avastralf 
Haklı bir 

-arıl# 
~ 

Melbara (•·•) ...,... 

ıaat ılr•• top ... 
kabineni• baS~_..k 
dada Uıak ..... 

-o tekrar tetkik ~ 

8 H•tı Av111tralya bl• 
AtatBrk caddHinde Dia· • ı er .... 

daa LoaclraJ• _ı..I 
maadi oğla Zovmiı para me- &erlin, (ı.a.) - D. N. 8. derllmeıi 18__..-

seleıiaden pandeli kızı Kle- bildiriyor: tll 
aiyi çakı ile baıındaa hafif ıar&ıllmlt • r 

1 d 
.. d 1_ 8. Hitler amami kararı&· Baıvelril •• • 

ıGrette yara a ıııa an J••a· 
bıncla ıabık lıpanya blylk A ı ıı-laamııtar. va.tara 1 ..-____ _ 
elçiılai kabal ederek rlrllı· birliti temi•• 

§ Evlenme daireıi 6allnde mlıtli. Ba müllkat ••••11n· sllrerek Lo•dr9~ 
Hllseyia ojla Reıat karıll da hariciye nazırı B. Ribent- ainl tasvip • 
Hayriyeyi bir mlnakaşa ıo· rop ta hazır balanmaıtar. S'd ( a) ...-
aaada çakı He ıol omaıa li 1 aey •· ,.ı'-

i 
ya ltçi partili - -_-'il 

R Ç 1 ı zeriade11 bntif •arette yara- --•- .,.....-ııai 
usyanın ar arı ı ladıtıadan yakalaamiıt.r. J h • • Ja••• evli 

ı v E ıı - --- 8DOD arıcıye v• fedaklr .,., 

- .. - ...... • ........... J - ~ - ,&r_ - -· . • 

Milli 

ı ıiai clerabt• • 

i Kanlı· ihtilaller i Bıçak taıımak nazın yecetl ı•••;dr. 
ı Cama rl•ladea itibaren ba çok me· ı Kemer Umamhaaecla Hl· Tokyo ( a.a) - Britaaya iaali ıa1l•ID i"!_ 
ı rakh, çok heyecanla tefrikamazıa aeıriae ı 1eyin oihi Hakkı ve Ômer blylk elçısi Japon hariciye Mamall•J11~ 
ı baıhyoraz. Okuyucaranmıza ba mlihim ı otla Mebmedia lzerleri•de nazaranı ıiyaret etmiıtir. GI· taralyab, 81 ~ 
ı Te tarihi eıerl hararetle tav•iye ederiz. ı birer bıçak bulanarak aba· rOım• m11hafa edelea bir ıır ti•i• m••-:.-.~ 

mııbr. halıade kalmlıbr. açıkca bil•~ 

piyango bilet•erinizi (Sudıt) ::,-••::-16&1ıih..çy_::pıu..= :~ ------


