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-,t4ıır l•111a11da yaııyoruz ki dıvarların, ağaçların kulakları, fezalarıa, bulutların göz· 
d '· Her ana yurdda olanları, bitenleri iıitmek ve görmek içia pusuda f11sat bok· 
ıo!'ı:•1alar gibi açık bulunuyorlar. V~tan.daılar, ~~zde gözl~ri?izi açınız, ~klınızı başı· 
~Jlt 111111 yurdunuzun müdafaaıına aat bır şeyi ogrenmek ısta yenlere verılecek cevap 

olı:nahdır .. 

h~ Dirig'in Son Dakika 

ı"!:k ibi- Anad;İu Ajan
l),1 ektep, sı muhabirinin 
~~ \re su V 
l ei: 011 yedi yıl ev- arşo a 

d, 21ha o zama~larda tedkikleri 
, bulanan Tıcaret 

tt~, .. :erbum Kızım Di· 
~l>ı eıı çıka geldi. He· 

cı ~' koıtuk. Kazım 
"t'ftı .. er lımaakl aeı'e 

111 t•yle gülerek ka· 
ttri 

't,ı~b Ye. ıirdi. Bize ve 
-çl~ •tıııze bita ben: 
--~~I dedi. Önce hı· 

i .'' olıun. Haydi 
~ili Çıllizden birini ıe· 
~~t~~' beraber gelıin, 

ç ~.. •kıama kadar 
~~- 0Yii11 yeni ikmal 
~ t~elc~ep binalarının 

ııa e1aı1ade bulundu-
\1' ~ll derhal iki talebe 

k,b1•1111 araııaa be· 
~ ut etmesiai rica 

llıo~il 
lçt, ' bindik. Çocuk· 

~~ 0~ ıele11 alkııları 
" ,, llldın ayrıldık. 

~ b. Seferihisar taraf· ., lı . 
)ı61 •ç köye uğra· 
d,

1 
er, Gener-.lia gel· 

~ '•~ilca hemen çoluk, 
~~ ''İ•den dışarıya 

1 '• ~ ''•d 1 otomobilin et· 
'•~ıa ' •r. 
1 "'la h )6aa \1 anda görme· 
~ li,"'1 ilde gilller açıl· 
't,ı ' 11 otodan çevik 

, -b •eu "''•b ba dııarıya fır· 
'~, ' anneler, ba .. 1tt L tellçler d d.k 

1111 ,. e ı çe 
'o~\l~l daha ken· 
~. Qyor ve teklif· 

4 611ca •alailed•-

Varşova, (a.a.) - Anado· 
lu ajansının huıuıi muhabi· 
ri bildiriyor: 

Varşovada kııa bir müd-
det kaldım. Hayat normal 
gözükmektedir. En büyiik 
ııkınb iaşe yiizündeıı olmak· 
ıtadır. Bir ayakkabı 140 Türk 
liraıına, bir yemek 10 liraya 
bir paket sigara 4 liraya mal 
olmaktadır. Varşovada 30 
Türk vatand şı vardır. Bir 
Türk fırını şehrin ekmek 
ihtiyacında mühim bir rol 
oynamaktadır. 

V arıova halkı General 
Skoraki hükumetine büyllk 
bir itimad besliyor, Var şova 
kaJınJan matem işareti ola· 
rak göğüılerinde siyah kor· 
delilar t•ıımaktadırl r. 

Yahudilerin enterne edil· 
diltleri mahalleye de ugra· 
dim, burada 300 bin kadar 
yahudi vardır. Bunların vazi-
yeti pek fecidir, ökm nis
peti pek fazladır, günde 300 
kadar ölibn vukuatı vardır. 
Bunlara Alman askerleri Vö 

Polony•lı polisler tarafından 
aezare edilmektedir. Yahu
dilerin bepıiade Davadan 
haçi vardir. 

Moskovaya 
Gidecek komısuon 
Londra (a.a) - Moıko· 

vaya aidecek olaa lnsıiliz v 
Amerikan komiıyoDluıa ri· 
yaıt edecek olıu zt•ıtın 

ıngiliz Tauuareıerı 
y ·d 

Berlic (a .. ) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

logiliz h v kuvvc.;Ueri Al· 
many nın garp ve şim li 
gıırbiıindeki bölgeler yap
tığı h va kınları esnasında 
ttıkları bomb lar iktis di 

ve aıkeri h defleri biç bir 
surette mutaze.rrır etmemiş
tir. Bi düşm n tayy&resi 
düırülm&ıtür. 

Diğer tar ftan ayni ajanı 
on zarfında lngiliz hava 
kCJvvetleri Almay üzerin· 
daki fa liy tleri eso ıında 
289 teyyare kaybetmiştir. 

Sovuetıero göre Noko
ıauıı ta Alman zagiatı 

Loadra (8.15 radyo)-Son 
neşredilen Rus tebliği: iki 
denizaltımız iki büyük Ru .. 
men vapurunu torpilliyerek 
batırmışlardır. Almanlar zıp· 
tettikleri her karış topr k 
için insanca eayısız zayiat 
vermişlerdir. Nikol y fte ölü 
ve yaralı olarak 20000asker 
kaybettiler. 

B. Çörçı 
Londra (a.a)-lngiliz B ş· 

v kili Çörçil, yakınd Ingiliz 
Amerikan deklarasyonu h k· 
kında bir nutuk irad ede· 
cekti. 

isimleri taayyün etmiş gibi· 
dir. 

İngiltereyi Lord Be v r
brook, Amerikayı da Sir 
Harry Hopkins temsil ede
cektir. Komiıyoalarıo n zıı
man b reket edecekleri hak
kınd hontb bir t f il t 
yoktur. 

1 
m r - fes yolu 

--:::--
Selçuk, - hmir - Ef es Turistik yola, 

Fransız şirketinin. infiıamodan sonra hü
kümet t rafınd n 11müteabbitlere yaptırıl
m ktadır. Fa t Selçak • Efes turistik yo
lu doğrudan doğruy hükümet tarafından 
emaneten yaptınlmakt dır. İtk projede ha· 
rebelerin önündeki yola kadar 35 kilomet
re ol n bu kısım müzeler müdürü B. Sali-
battin K ot rın gösterdiği lüzum üzerine 
jimuazın önüne bir eski mermer zıhbma 
kad r uzablmıştar. 

Projenin bu şekilde tebdili, Veydiiıl jim
nazının ön tarafındaki hafriyattan yolua 
tesviyei turabiyeıi için beı • alb bin metre 
mikkfip toğrağın alınmasını temin etmek 
gibi bir fayda da temin eylemiıtir. 

Başt v li B. Fuat Tukıal olmak iizere 
müzeler ve turistik yollar müdüriyetleri 
rnsındD kurulan işbirliği sayesinde hem 

yol y pılmakta ve hem de hafriyata de
v m edilmektedir. __ .. ___ 

serbest •• gu. 
ş m··sabakaları_ 

Kültürparkta 20 ğustoa çarıamba gunü. 
1 t 20,30 d Türkiye serbest güreş mü
s b k l rı y pılacnktar. 

GüreıJe iştir k edeceklerin seçimi ya .. 
pılmıştır. 

a 
--ı:rn.--

d mada 
ıskele 

• 
yenı 

B ndırm - iu{l edilen iskelenin kGtat 
resmi Dün lst abuldan bir heyetin ve mat· 
bu t mümessitlerioin iştirakiyle yapılmışbr. 
Merasime iş~irak eden d vetliler ve gaze
teciler gece y rısından sonra avdet etmiş
lerdir. 

-- --
oomirgollarında zam başııuor 
Münakalit vekaleti bir çok iıletme mal

zemesinin fiatl randa görülen yükıeltmeyi 
D z rı itibare ralarak, Devlet demiryolla-
rmdo, banhyö ve z hire navlunları hariç 
olmak üzere yolcu ve e11a ücretlerini bir 
yolcu ve eşya ucretlcrini bir mikdar arbr· 
m ğ kar r vermişti. 

Yeni ücret tarifesinin tatbikına yarından 
itib ren b şl nac ktır. 

SESi AKKIN SESiDiR 

i k t az rına 
Biz şifab n al tıldığıD göre. Birinci 

yüksek 828 inci sok kla birçok günlerden 
beri ıüprüntü)er soka ta duruyor. Bur•J• 
biç bir belediy vasıtası uğramıyormuı l 

Eğer doğru ise belediye t nzif at amiri· 
nin dikkat nazarlarını celbederiz. ZiH: 

HALKIN SESi H iKiN SESiDiR 
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Kömür fiyat- Iranda suikast 
ları yükseliyor ve idamlar mı? 

-imi--
lzmirde allkadar makam

ların bildirdiiine göre ıeh
rimizde stok milyonlarca ki
lo kömlr bulunduiu halde 
kömiir fiati gittikçe yüksel
mekte devam etmektedir. 

Bu vaziyet kar,11ında bu
ı&a 1eldz kuruıa kadar u
blaa köm&riin yarın 9 hatti 
10 kuruıa ıablmaıı da mah· 
temeldir. 

Ehemmiyetle Belediye rei
ıimizin nazırı dikkatini cel
bederiz. 

--o--
Pazarlar ne 

halde? 
Pazar g&nleri lzmirin beı 

ıemtiade pazar kurulmak
tadır. Halkımız Tepecik ve 
Etrefpap pazarlarından hak
ki7le iıtifade ve acaz eıya 
tedarik etmektedirler. Bil
baıaa Giizelyalı pazarı son 
flalerde çok paballaşmıı 
•e diier pazarlardan çok 
f aala fabiı fiatle eıya aatıl:
dığı ıörülm&ıtlr. Belediye
mizin nazarı dikkatini cel
bedeıiı. 

--o--
Sicilya 
Bombalandı 
Kahire (a.a) - lagiliz ha

va kuvvetleri tebliği: 
Sicilyada •itr bombardı

man tayyarelerimiz cumayı 

cumartesiye bailıyan ıece 
Cataaia limanına muvaffakı
yetle tecavüz eden bir taar· 
raz yapmıılardır. 

Libyada lagiliz bombardı
man tayyareleri cumayı cu
martesiye batlıyan gece 
ve Beniaa tayyare meydan
lanaa ve Bardiya ve Benina 
tayyare meyd .. nlarına ve 
Biagaıi limanlarına hücum
lar yapmıılaıdır. 

Malta cumayı camarteaiye 
baibyaa ğece dört defa hü
cuma maruz kalmııtır. Ehem
miyetli hasar yoktur. Biitüa 
bu lıarekittan yalnız bir tay· 
yaremiz ü110ne döamemiıtir. 

Dr. ıurı Şemsi GOnarın 
Hutaluıaı Anafartalar 

caddesinde Tilkilik Akar 
çeımeai karııııudaki maaye· 
aeha•eıiade kabul eder. 

--.. --
T&hran, 17 (a.a.) - Pars 

ajansı bildiriyor: Son zaman
larda bazı yabancı gazeteler 
ve ajanılar ıivil ve asker 
ı•hıiyetlerden mürekkep bir 
grubun bazı yabancı ajanla· 
rın yardımiyle memleketteki 
st•tüko aleyhine bir suika1d 
haıırlamıı olduğu hakkında 
ıayialar yaymışlardır. Bu ıa· 
yialara göre ıuikaat ağaıtos 
ortalarına doğru tatbik mev· 
kiine konacaktır. Fakat plia 
ıon günlerde meydana çı
karalİnıı, suikastçılardan bir 
kıımı f;evkif olunarak gizlice 
idam edilmiş ve bidiseain 
gizli tutulmasına çalııılmıı· 
hr. Iran gazetesi bug&nkB 
baımakaleıinde böyle bir ha· 
yall auikaıtın mevcudiyetiDi 
kıt'i surette yalanlamakta 
ve ıöyle demektedir: 

lraablar arasında hiikiime
tia prenıipleriae baib olmı
yan ve baıkalarının fena ni
yetlerinin tatbik mevkiiae 
konmaıı için kendiıini bir 
alet yapacak bulunan bir tek 
kimıe yoktur. Bu tahrikler 
lranblarıa birliii ve vatan
perverliği üzerine eıa ufak 

lbir: tesir bile hiııl etmemek
itedir. 

- 1 =-·Tabtakarularıaı·mah-
veder. 

- -,..,,.-----
2 - Her kumııtan çık· 

mıyan lekeleri giderir. 
3 - Madeni euayı par· 

latır. 
Üç iıi birden ıörür. (lba) 

aıa satııa çıkar çıkmaz el
de ettiği biiyük rağbete g6· 
venerek bu faydalı ıuyu iz· 
mir Enternaıyonal Fuarında 
teıbir etmeğe karar verdik. 

Pavyonumuz lı Banka11 
pavyonunun yanında 1(30) 
numar~lı pavyoııdur. Pera· 
kende de satıı yapllacığııa
dan m&ıterilerimiıin ba fır
ıattan istifade etmeleri mea
f aatleri icabıdır. 

Devlet demiryollarından: 
Zeytinburnu fabrikasında teılimi ıartiyle beher tonu 19,94 

lira muhammen bedelle 1100 ton normal ıun'i portland çi
mentoıu kapalı zuf uıuli ile satan alınacaktır. MBnaka11ya 
27·8·941 çarıanba gila& saat 11 de Sirkecide 9 iıletme 
biaaııada A . E. komlıyonu tar•fından yapılacıktır. istekli
lerin ayni gün 11at 10 na kadar 1645,05 lira 11111vakkat te-

•iaat teklifi ve saire kaauai vesikalarını ihtiYa edecek olan 
kutlarım komisyona vermılıri laııadır. Şartnameler para-
•• •l•r•k lro•lı1oatlan verilmektedir. 3191/9821 

12 - 14 - 16 - 18 

18 ~ ------ 11 
Leningradın i "Ruıyanın Çarları s 

(IXUIN rDSIJ 

şimalinde : v E f 
Yaniden muharabılar i - Kanlı ihtilaller -~ 

e+ ası p zı say a o5~ 

baeladı -:3~---- Yazan: _HA_L~ıaı~ 
Londra (a.a) - Sekiz haf- ._ Öyle ise, ona yarın sabah ... 

tadanberi devam eden mu· de gelmt;ıini tekrarlayınız. . . t-"-
hmrebeden sonra Almanların - Onu da söyledim, fakat bııı ~ 
ilk şayanı dikkat muvaffakı· ederek herhalde göreceğini, ç8•~. ,_-
yeti Nikolayefl zapt etme- bir hayat ve memat meaelesi old•~ 
Jeri olmuştur. Nikolayefin ve etti. 
zaptı bir tali eaeri olmu,tar. - Ya.... ~ 
Bundan dört hafta evvel - Evet onun ifadeıiae ıör• b• ~ 
Alman radvolrrı Raı maka· imparator hazretlefinin bile muttali 
vemetinia kırıldığını, Lenin- icap eden bir vazife ile gelmiıtir. 
gıad ve Moıkova yollarının - Ôyle İle buraya çaiırıa! llifİ ' 
açılmıı olduğunu bahsediyor- Beı dakika sonra kapıdan ,U•• ast lfl 
lardı. kerce bir selim verdikte• sonr• 1 

Ba tantanah radyo haber- ladı: '4'.'. 
fere rağmen Maskova, Kiyef - Rusya imparatorlaianua v.uaJI~ 
ve Leningrad yolları deği•· reviç aşağıda b11aur11n11za kabal J 
meden kalmııtır. Nikolayef üzere ml•aade bekliyor. d,,,,ı 
muhim hir ıehir olmadığı Kançılar Şambaa hayretle ~İl • il" fi 
buıaıi bir ehemmiyeti yok- Derhal maiyet zabitlerinden bıriDlk~ ~ 
tar. liahdini almak tlzere göaderdl, ~...1111 

Ruslar terkettikleri arazide alelicele ıeyiameğe baıladı. Hıttl tfl',,. 
Almanlara yarayacak hiçbir valetini ikmal etmemiı idi ki si~_,-~ 
malzeme bırakmamaktadır· ve bir kaç maiyet adamiyle k•~ ~ 
dar. Leaingradın ıimalinclea boyla, zayıf, azan ve •olıa• çe ls"'"".ı. 
meydao muharebeleri batla· gözll bir delikanhaıa gircliii•İ 

1
; .... 4' 

mııtar. sine dofru yibüd&ğln& gördl. J --o-- ıa oldu: r 
8. D UZVelt - Sizinle yalaız ve baıbaP ( 

f' isterim. dJt'!'~ 
Vaıington (a.a)-Amerika Zabit ve diğer maiyet efıada81, ' 

Cumhurreiıi B. Ruıvelt Va- kanca b&yük bir teJAıla dl 
1 

ıiagtona dönm&ttiir. Bay etti: totd ').: 
Ruzvelt hariciye nazarı Kor- - Ben buraya eniıtem iaap8':.ı fi fJ 
del Haı: görüşmek . üzere meie, ondan beni himaye etlll~dldl'._# 
derhal beyaz saraya davet yabmı kurtarmasını ricayı ıe .,.,.,,.. 
etmiıtir. mahvetmek, beni Rusra tahb••• I 

den mahrum barakmak iıtiy~rla~~f!J 
Veliahd Çareviç ba ıözlerı ıö ı•cl' iP' 

rafına bakınıyor ve odaaıa iç .,J 
Bir Alman 

generali öldü 
Stokbolm, (a.a.) - Tas 

aj•nıı bildiriyor: 
Fin cephesinde Alman ku

mandanı general Ditel öl
miiıtiir. 

Bulgaristanda 
Sofya ( a.a ) - Nazırlar 

heyetinin aldığı bir karar 
macibince bir eylUlden iti-
baren b&tiin otomobill9r ve 
ıoförler sivil mahiyette ıefer
ber edilecektir. 

Yazlık Tiyatro 
Baımahınede Ali Ulvi Aile 

bahçesinin lzmirce çok iyi 
taaınınıı ve sevilmiı ıan'at· 
kirlarındaa K. Kemal ıab
aede harikalar yaratmakta 

ve herkesi kahkahalara 
bof maktadır 

Erenin kıymetli ıanatklrı 
Tayyip Şakrakın biiylk fe· 
daklrlıkla bahçemize temin 
ettiiimlzi müjdeleriz. 

Bu akıam 

Lartik 
komedi 3 Perde 

Oynayacaktır. Bundan baı
ka yeni aamaralarda ill•• 
edilmiıtlr. 

beriye setirtiyorda. b-'~ 
Mabeyaci nazır b&tla ba il"' 1 

tedkik ediyor ve bunan cidd•• do fi _1' 
ahdi oldaiana kanaat getiriyor bO · ~ 
ıiln&yorda ki bu kadar ceıaretİtl lfY' 
teliı bafka ve iri bir adaaa•• ..J 
Çarviçe dönerek: ,i' ~--

- Telit ve merak etmeyi~· ı• ,--
emin bir yerdeainiz. Sizi k•S:.,.o: ~ 
edemez dedikten ıonra ıa•CI ~~ 

- Peklli timdi bizden, ·~ .,-
letinden, Avusturya imparato 
den ne iıtiyornaaz? .,l 

Çareviç ıu cevabı verdi: btoidl ~ 
- Avuaturya imparatoru ,_1_,1_.-:ı/' 

mı kurtarmah, benim ve çoc11
..,., ~ lf 

ya tahtındaki bukakumuıa ~- ~ ~ 
Rusya imparatoru olaD b• 

1 
a.ttP' .,;

hayattan ve hem bir gllD ba• ..,..- ~ 
cek olan tabt hakkımda• 1111 ,I"';. 
mak istiyor. r ·- ~.7 

Ben ona karıı bir ku•~ btll ~ 
bir ıuçam da yoktur. GerÇ k iti"!~~ 
karakterd~yim •• Fakat bM .:ı~,.,..-~. 
değil benı terbıye edeD :.ı.r 1 ~ ıaıi makaadlarla beni ıarla I"! IJl!"'.Jt 
ve ıamlmlyetimi barap ede• 11, .!:,ı. ";· 

Babam bana ne barb• •• ,1r~ lfj 
met idaresine yaramadıta1111 k'~ ırr,M 
baki ben hilklmdar olacak .,aals ~ 
bibi biriyim. Beni hlklllld~ ~ 
mabrum etmek için bir 111 ,,-
ııfatiyle oturtmak iıtiyorl•'· / 
bal atmlyoram, imparato~ ; 
beai kurtar•••••• dlll1•"' ,.- ' 

---
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~R!f terede iş- rzABWiiiieEiiiiı ~ ALM N 
~ık gittikçe \:_,,. _,...,.....,.. """"' Tayyar rinin 
azalıyor Hırsızlık Moskoıa Ozırıne var

lo ---0 
-.._ .. :dra, (a.a) .- 14 Tem• 
~ teıhit edilen ralram
it.taı'~'e Büy&k Britanya'da 
•t~ ~tın adedi 113.662 ıi 
~~ 9e 105.915 i kadın 
~i &ıere 219.577 kiıiye 
--)i ~l111aktadır. Alelide sa· 
~ ~leriade çalıımıya ıa-
~- 1311111nadıkları teabit edi
~ ·OOo erkek ile 3000 
a_ :ıa:b1l yekuDa dahildir. 
' •nılar, evelki ayınkine 
•~,~~~ 24.000 kitilik bir 
lf. •rzetmıktedir. 

~ta ~Irat halde iıe İfçi ih· 
~•Dditiai o derece hiı· 
-._, •lrtedir lci, yaıları sek· 
~ije 1•lclaımakta olan er· 

~)~ ~ile kendileriae it ba· 
~--' tedir. Londra mın· 
' 

1
•da ba ihtiyaç o de· 

~ b• ltil bir ıekil aJmııhr 
~-= ~·~•yi ıabeıinden di
' •ıçı •ermek zarureti ,;.•da lcaJınmııtır. Harp 
~~'t •ıade çahımak üzere 
~ '~ilen genç kadınlar 
~t\t: •ıleri gibi daha az 
~ d •heınmiyeti haiz yer· 

·-~~"- Y•tb kadınlara bı· 
-.. lıdırlmr. 
r'• 
~'itkiyemizin 
~ Plllçesı BnHamıuat 
~ 'tt. 
~ t\._ •e faıanla seıi ile 
• \~i) ~61ı&lleri fetheden 
L'-a,, '•uıı. ıea kraliçesi un· 
._~ll bıbakkia kazanan 
~. ~. li,IDİyet Yüceaesia 
~~t'.. için Bahribaba 
\l~ ta ter~nniim sas 
~M,ı ''. okuyucularımıza 
~'•ız. 

'~ d· .•lcıamdaa itibaren llala"e • 
~~ · 'd 1 111 mest ve mef· 
~~:- bq glizide ıan'at
~ ~. il lll111iki •eansların· 

~~ lzınirlinia iıtifadui 
~ ' .. iı ıllpbeıizdlr. 

~1 fuarına ıeıecak-n mısaf ır ola-
~°'!' oteller 
~~ısa Oteli 
\~ ltle ıinema11. karı111 

~tıı"dası oteli 
'~ s,~~ h•cı Sadullah ıo· 
\" ~ Zeıerin ıaıoz fab· 
~"ill ''•1•11•d• bu oteller 
~ 'tici· •11 temiz ve ucuz 
.. ı~ 1

"· SALiH ZORER 
~, ı;::--------....------~ıa, • .,, Hastalıklara 

' b O teh•11ııı 
~•)• k TOR 

~~·lı Sonad 
t.,ı., So. No. 79 

Halkapıaarda Maıtafa oğ
lu Ramazan Hamza oğlu Ah· 
medin bir yorganını çaJup 
hzet oğlu Oımana sattığı 
tesbit edilmiı ve suçlular 
yakalanmııhr. 

§ kız eaıtütüıU bahçe1ia· 
de Rışit oğlu Şöfer Şemsi 
bir teneke 9 lira kıymetinde 
motor yağı çalup kaçmak 
istediği sırada yakalanmıştır. 

---o--
Adaba aykırı 

hareket 
Evlenme dairesi bahçesi•· 

de Halil oğlu Hazım ile Lia 
kızı Kila11aın ciaıi müaa1e· 

bette bulunmak suretile a• 
daba aykırı hareket ettikle· 
riadea yakalanmıatır. 

---o--
Tekme vurma-

nın sonu 
Şükrükaya bulvarında Ab· 

dullah kızı ikbali tekme 
vurmak ıuretiyle altı aylık 

çocuğunu diiıüttüren Rıza 
mahkemeye verilmiştir. 

--o•--
Kama taşımak 

lkiçeşmelikte Mehmet oğ· 
ı.;-Alinin-üzürinde bir kama 
bÜİÜnarak ılıamııtar. 

Fuar içi 2 ba
yan aranıyor 

Tezgahtarlık vazifesinde 
istihdam ettirilmek ilzere 2 
bayan aranıyor. 

Taliplerin Sadık Akseki 
( eski Tevfik paıa oteline ) 
saat 17-19da mliracaatlaıı. 

malarına mani olundu 
- .. --

Moıkova - Loadra rad· 
yoau 8,15lresmi tebliğ: 

Alman tayyareler dün gece 
Moıkovaya bir taarruz te
şobbllsü yapmışlarsa da dafi 
toplarımızın şiddetli ateşi ve 
tayyarelerimizia şiddetli hD· 
çumlat1 Hyeıinde düşman 
tayyarelerinin şehre varma· 
larıaa mani olmuıtur. Bir 
düımaa tayyareıi dilşürül
miiştür. 

Moskova (a.a) - Kızılor· 
dunun aaıiri ef klrı olan 
Kraınaja Sveada gazetesine 

göre bir Alman av tayy~resi 
tarlalarda çalışan Rus kadın· 
larıaı ve çocuklarını mitral
yöz ateşine tutmuıtur. Civar 
ölü ve yaralı çocuklarla dol
muıtar. --o--
Ruzvelt 
Gazetecilerle 
Vaşington, (a.a.) - Raz· 

veltin yatında bir bava da· 
'fi topaaua bulunma11 herke
sin nazarı dikkatini celbet
mittlr. 

Beyu saraya davet edi
len gazeteciler Reisicumhur· 
dan radyoda bir o.eak başı 
müıabahaıı yapıp yapmıya

cağı sualine karşı Reiıicum· 
bur cevaben dedi ki: 

11Bu iı ıizlere bakar, mil· 
lete tamımen doğra malü-

mat verirseniz ben de rad· 
yoda konuşmam.,, 

Dr. Fahri Işık 
lımlr Memleket ballane1I 

Rontken müteba11111 
Rontken •o Elektrik tedaYlıl 
rapıhr. ikinci Be1ler Sokak 
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71 Devlet denizyollarından: 
Fuar mtinasebetile 12 ağustostan eylül nihayetine kadar 

mutat Istanbul-lımir postalarına ı.taabuldan salı ve lzmir· 
dea cuma güaü hereket etmek üıere bir posta ilive edil· 
miıtir. lıtanbuldan Izmire gelen ve lzmirden lstanbula kal
kan vapurlarımızın gliaü va saatleri aıağıda yazdı dır. 

Dikkat yalnız fuarın açılma töreninde hazır bulunmak 
iatiyealeri ıah akşamı lzmirde bulundurmak ve bir sefere 
mahsuı olmak üzere lstanbuldan 19 ağustos sah glinü kal
kacak ili ve postası ] 8 ağustoı pazarteti güa.ü kalkacak 
ve lımirden Istanbula hareketi proğram dahilinde ala· 
caktır. 

"lstanbula giden vapurlar,. 
Çarşamba saat 8 de "Çanakkaleye, Geliboluya uğramaz,, 
Cuma • " 8 ,, Yalnız Çanakkaleye uğrar. 
Pazar " 8 ,, uçaaakkaleye, Gelibeloya uğrar 

"lıtanhuldan gelen vapurlar" 
Pazarteıi saat 17de doiru "Çaaakkaleye, Geliboluya oğ· 

ramadan gelir. 
Çarıamba ,. 17de yalnız "Çauakkaleye uğrıyarak ırelir. 
Cuma " l 7de '4ÇaDakkale ve Geliboluya ujrayarak 

(3275) 16 18 Kelir. 

18 AiuatOI iMi 

De iryol i şaatımız 
üç istıkamette 
süratle ilerliyor 

Ankara (a.a) - Yapılmakta olan demir· 
yollarımızla demiryolu inşaatına aldığımız 
malümata göre demiryolu inşaatımız bılea 
Diyarıbak1r - Cizre - Irak· Elazığ - Van -
Iran hudut bati.eriyle, Zonguldak • Kozla 
hattı lizeriade olmak üzere üç istikamette 
devam atmektedir. 

Bunlardan Diyarıbakır .. Irak hattının 
Siirt civarında Kurt alan Emevkiine kadar 
olıa 159 kilometrelik kısmının tamamile 
bittiği, Riamil kazasına kadar olan kısmı· 
nın ray ferşiyatiyle bazı köprülerin tamam· 
lanmeıındın sonra bu seno ıonuna doğru 
işitmeye açılac ğı ve Elazığ • Iran hattınuı 
geçen sene ihalesi yıpılmamıı olan Eliziğ· 
Palo rrasındaki 70 kilometrelik çok arııah 
ve bir çok büyük köprü ve tiinelleri ihtiva 
eden kısmı &zerinde çalışmalara devam 
edildiği ve Palo - Çapıkçnr arasındaki 64 
kilometrelik kıımıaıa da hı.ıaataaa bııland
dığı ve 1942 de Çap•kçur lkarıısı ile Muı 
aıaıındaki 100 kilometrelik kısmın int••
baa başlanılacağı ve Muıla Van araaıa· 
da ki kısmının yakında faaliyete geçeceği, 
diğer taraftan kııa ve fakat çok ariıalı 
bulunan Zonguldak • Kozlu hattının inıa
tının bitmek üzere olduğu görülmliştllr. 

içinde bulunan yüksek şHtlaıa rağmen 
y ptırılmasına karar verilmiş olan hatlar 
verilmiı olaa hatlar üzreindeki iuşaat de
vam eylerken ayrıca Bozüyük • Bursa ve 
Balıkesir - Bursa hattının Okçugöl kıımı 
ve Adapazarı - lımetpaşa hatlarının etBd
leri de ikmal edilmek üzeredir. 

--...... o--

Hereke'da geni işçi avları 
gaptırıııuor 

Izmit - Sümerbank, Herekede eıki ve 
çirkin bir manzara arzeden iıçi baıakala· 
rını yıktıracakbr. 

Bu suretle Herekeden trenle geçenlerin gör
dnkleri çirkinlikler kalmıyac•kt11. S&mer 
bank Herekede 420 bin lira aaıfiyle yeni 
ve güzel işçi evleri yaptaracakbr. Bunun 
ihalesi yapdmııtır. 

Sümerbank ayrıca İzmitte de yüz bin ta
ne işçi evi yaptıracaktır. Hereke ve iz. 
mitteki Sümerbank fabrikalarında çallıaa 
işçiye yemek v~ elbise verilmektecUr. Ttırk 
işçisi bundan memnundur. 

--... ---
Paşabahçe önlerinde batan motör 

lataobul - Şile limanına kayıtlı, Yusuf 
kaptan idareıindeki motör, dün Paşabah
çeden odun yükü ile Arnavut köyüne ge• 
lirken, akınb burnundaki elektrik idaresi· 
ne ait kablo gemiıini rıhtıma bağlıyan ba
lata çarparak batmıştır. 

Bu ini kaza eınasında ... motörde bulanan 
kaptan Yusufla Mehmet ve Ha1a11 isimle
rindeki gemiciler denize dökülmüşler, et
raftan yetiıen sandalcılar tarafından bo
ğulmaktan kurtarılmıılardır. 

K•z• etrafında zabıtaca ve liman ida· 
resince tahkikat yapılmaktadır. 

---oı---

Muradlıda pancar mahsuıo çok iUJ 
Muradlı - Bu sone yağmurlu geçmesin· 

den dolayı Muradlı ve havaliıinde şimdiye 
kadar görülmedik ıekilde iyi kancar yetiı· 
tirmittir. Pancarlar Alpullu ıeker ıirketi 
tarafından iyi bir fiatla ıatın allnmaktadır. 
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Şarablarımız Almanua ve ıımaı 
memleketlerinde rağbet görouor 

Almanya ve ıimal memleketlerinde Türk 
ıaraplarının ıürümü gittikçe artmaktadır. 
Alikadarlara gelen malumata göre, şarap
larımızın gerek acazluiu ve gerekıe nefa· 
•eti, ıarap imal eden \diğer memleketlerle 
rekabet edecek bir vaziyete gelmiıtir. 

Bundan dolayı şaraplarımızı haricden 
talepler artmıı bulan maktadır. Almanya ya 
ve ıimal memleketlerine satılacak ıarapJa
rın kııa bir zamanda ve miimkün olan ıür
atle gönderilmesi için inhisarı .. , idaresi tet· 
kikler yapmaktadır. 

---o--
Tlcarathanoıer tısblt odilmiı 

fiat listeleri 
lhtikirla mücadele iıinde Ticaret Veki

Jetinin çok mühim bir kararı dün Fiat mil
rakabe bürosuna bildirilmiıtir. Bu karara 
göre her ticarethane, Fiat mürakabe Ko
misyonunun tayin ettiği kir nislietleri vo 
azami fiatler müıterilerin rörebileceği ıe
lcilde ve büyük levhalar halinde asmağa 
mecbur tutulmuştur. Her mağazanın kendi 
.sahaıına ait rakamları halka bu şekilde 
bi(dirmeie mecbur olması, ihtikir yapılıp 
yapılmadıiını kolayca göstermeğe yarıya
cafıadan bu karar çok yerinde görill
miiıtür. 

-----o---
25Kuruş için öldürülen adam 
Geyve - Kazanın Halidiye köyünden 

Mustafa ve Mehmet Emin ismindeki phıı· 
J., ayni köyden Ahmet Şemi 25 kuruı 
kıymetinde bir araba çenberi için çifte ve 
tabanca ile vurarak ölöm6ae ıebebiyet ver-

mişlerdir.Katiller yakalanarak adliyeye teılim 
edilmiılerdir. 

---..o---
2000 Liralık pamuk uandı 
lıtanbul - Evvelki gün, Tahtakalede 

Şark hanının 2 inci katında 31 numaralı 
Serkiıe ait yorgan imalithanesinde yangın 
imalitbıneslnde yan2ın çıkmıı. 20CO lira 
kıymetinde pamuk yandıktan sonra itfaiye 
tarafından ıöndürülmüıtür. 

Atelye teaiaabaın ıigortah olduğu anla
ııldıiJndan, ateıin ne suretle çıktığı arış
tıralmaktadır. __ .. ___ _ 

ı aslık okullarında uapılan 
d8ğl&lklik1Br 

1940 - 1941 dtra yıhnda Adana, An
kara, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eıkiıehir, 
lzmir, Kayseri, Manisa. Samıunda köy ka
duıları gezici karaları açılmış ve Adana, 
Samıua, Trobzon orta ticaret okulları da 
orta kısımları ihtiva eden ticaret liıesi ba-
line koamuıtur. 

Edirne böl2e ıaaat okulu Sivas bölge 
aanat okuluna devredilerek talebesi de bu 
okul ile diğer bölge sanat okullarına da-
iıtılımııtır. · 

lıtanbulda Niıantaıında Niıantaıı kız 
eaıtitüıli adı ile bir okul açılmış ve Be· 
yoilu akıam kız sanat okulu da "Nişan
taıı akşam kız aanat okulu" adiyle bu enıs
titliye ilhak edilmiştir. 

ADYO· 
10 Milyarlık Tobrukta keşif 1Ukraynada-::. 

bir kredi daha faaliyeti man taarr 
--o--

Vaşington ( a.a ) - Dün 
Beyaz sarayda reisicümhur 
Ruzvelt ile Kordel Hnll ıa· 
rayinda cereyan eden görüı
melerin bathc mevzuları 
Alman - Fransız münaaebet
leri ve Uzakıarkta yapılacak 
yardımlar için yeniden 10 
milyarlık bir kredinin kon
reden iıtcmeti keyfiyeheıi 
olmnştur. 

Kazım~ Dirig'in 
üç büyük abi
desi mektep, 

yol ve su 

Kahire (a.a) - Tobrukta --0
-- ga,t": 

keşif faaliyeti devam et· Moıkova, (a.a.) - lJkflr 
mekte ve düıman İf ekiple- Moskovadaki intibaı ,,,_-

k 1 k d k nada büyük Alman taar ~ riae ayıp ar ay ettirme - .,....-
tedir. Hudut mıatakasında nun Ruı kuvvetleria!•ıe .,r 
vaziyette değişiklik yoktur. mukavemeti dolayııı1 

vaıladığı merkezindeel,!!/ 

Esir ınoiliz subauıarı 1 ıı-surigege döndDler AziZ mes e 
Kahire, (a.a.)- Suriye ha- daş)arıdll~ 

rekib da esir düıen ve Fran- JzmİrİJDİZI 
sanın T oulon tehrine i[Ötü· 
rülen 50 lngiliz ıubay ve geziyorlar A 
erbaı Suriyeye avdet etmiş· asiJ Jr 
!erdir. Dönen 50 ıubaya Cumartesi ıtıail r'!_ 
mu~ abil Fransızların 50 su- seteci meslekdaılar1111ıı•~ 

timiz tarafından Kadif• -_.k 
hayı serbeıt bırakılmıştır. f t f"'" 

f k ıinde verilen ziya • • ~ BOtün lngiliz ve mütte i 1sr, 
eıirleri iade edilinceye ka- parlak olduiu ıibi, --
dar General Deatz •ve mai· da fuarın .açılma. d•D~ 

-Baştarafı 1 nci sahifede - münasebet.le verıleD t-_,..-
. b' d 1 b k yeti enterne vaziyetlerini mu· 1 t.,..-~ 

sız ır urum a azı çocu - partide belediyem J b ~ 
hafaza edeceklerdir. ..-

lar dizlerine sarılıyor ve ba- dan fuar gaziaoıa•a• it it 
ZI ihtiyarlar da yılışkan bir lngiliz - Sovuet tica- si ve zarafetle silıl•-~ 
teklifıizlikle generalin omu- Uf bir köıesinde k•1 ,..,. 
ıuua ellerini koyarak .. Hoş rot anlaşması arkadaşlarımıza çeki;-•

11
,fft 

geldin paıamız,, diyorlardı. Moskovı, (a.a) _ Bugün teıem ve mükelle ~~ 
Bu aralık çatlak karık bir Moıkovada bir logiliz • Sov- çok samimi bir bava 

1 

ses duyuldu .. Çekilin kızlar, yet ticaret anlışmaıı imza- geçmiıtir. -1'!;' 
çocuklar.,. Hepimiz o tarafa Jaomıştır. Dün do mubteııdl ~ 
baktık. Meıkova (ı.ı)- Raı·lagi· firlerimiz: Bayraklı •;. fi 

Tahminen yetmiılik ve liz ticaret aalaşmHına göre lnciraltına götiı~111 ctfıt' 
aaçluı bembeyaz ihtiyar, yüzde 3 faizle Ruılara 10 Körfez içinde bır ,t4d' 
kuru ve zayıf bir nine iki milyou lngiliz liralık bir yapılarak Karşıyaka"/~ 
eliyle tuttuğu siyah güveci kredi açılmıştır. mit ve oradan ~· '/..,,, 

itina ile getiriyor ve söyle- miştik. Zira kokan bir çıkılmıştır. B°:rad~ l"'fı'i 
niyor. "P•şam, oğlum nere- zeytiny•ğiyle pişirilmiı oldu- mücadele ceaııyetı ııo•~" 
de?" Merhum Kizım Dirik ğonu görmüştük. O muttasıl daa hazırlan öğle 1;it ~ 
cevap veriyor. ..O Ayşe ah· söyleniyordu: yenilmiı ve geç va- ~ 
la sen misin?,, Gel gel bu- - Haydı çocuklar, muaf.. re dönülmüıtBr. ~ 
radayım, gene bana ne he· lim böyle nefiı dolmayı ai- WlllllHIIUBllDllllllllllDın~'p) 
diyeler getiriyorsun? Hemen zin anneniz piıiremez. FU AJl 8.laf 
ninenin güveci taten elini ni~~r!~~~~~?dveekihe!:v~y~: 40 kltllı"k oparıt,aızDv.ı~ 
şıp diye öpüyor. Nine: ıadıyı gormeyınce onun derın- V d ' 

- Oğlum, paşam, ıaDa li~ini _ve sa!ire~ini anlımak Rovo ve çın m 
ili bulgurlu yalıncı dolma mumkun degddar. ıııt•• 
yaptım. . ~e~hum böyle ~önül~üz, varuetasl aı ~ 

Merhum gene ayni neı'e kıbırsız, halkçı bır vah ve b d•yl el' 
ve inıirahla gülerek bağı- cidden büyük ruhlu llir Babık Dariil • 1ı·ı t:ti ~ 
rıyor: adamdı Böylelikle ve binbir !erinden miiteıek 1.,

1 

1 ' u' . . ~~ ~~ 
- Y •ı• ablacığım sen, çeşıd komplmanlarla köylüle- yatroıu sa•• f r •f':..,ı' 

yalancı dolmayı sevdiğimi rin kalblerini ele almıı ve lik kadroıiyle 111 t~~ 
bilirsin, getir bakalım. tam2 m lzmir viJiyeti dahi- va ti1atrosuad• 90 ~ 

Hemen elile gil•eçin içi • linde o 300 den fazla okul baıhyacıklardtr· b•f' ~ 
den bir patbcan dolması binası kurmuştur. da 12 kiıilik b°' 1"'P: 
alıyor ve bize de teklif Namını ebedi olarak ipka Lis orketraıı 111İ,~11clt' ~ 
ediyor: "Ayşe teyzenin dol- edecek olan bu mektepler· ıinema yıldızı 10 b11f, ~~ 

b d 1 b. d• vatan yavruları okuduk"• ladyom tiyatro .,t f ~ ması meı ur ur, a ID ırer ... ~ mis Doroti sıra., t ... 
tane." onun rubu ıadolacaktır. kiıilik Madar •at['•-',.,~ 

Ki:ıım Dirik bir tHaftan lımir halkını mide haata- bur Çin akrab• ıso' ~ 
dolmayı ııır1, .ısıra yerke lığından kurtaran ve Şııala ve lıtaabulua 111.•t,4~..-: 
söyleniyor: kavuşturan odur. Karııyaka- b ya ~· 

lıları Yamanlara nail eden sanatkirı a ılı .4 ( 
- Ub uh, aman ne de · s d t N•' ~ " 

Yine odur. nııt ıa e 18'~ P ....-g6zel olma•, ellerin nurdan d eaı· gcıleD ~ 
" lıte iiç b&yllk ve ebedi ın Y f ~ olıun ablacığım. eser: Mektep, su ve yol gibi kir~ profeı~~lit'll'ı I" 

Doğrusunu ıöylemek li- onun mllbeccel batıHaıaı da- malın 20 k~t to• .,.-;_,,,._ ' 
il b• ·· b k- vüıu'" 18 aıraı ,,. 'il ıım ge ne ız once u oy• ima yaşatacaktır. Nemutlu • ıd•" .,,,, 

1Ü • • d 1 1 J' d 'h gÜDn. lıtaDhP ~ ı nınenın o mı arını e ı- böyle yur seven ve ı ya u .., 

miıe alırken biraz iirenir edenlere. · Öiretmen temıiller ver
111;,. 1 

gibi olmaı, burnumuzu kıvır- H. Türkekul reket etmiıJer ;.t ~ 

bl·ıet1erı·nı·zı· (Saadat) Klt••lnden alıcıı.. Çcrakkapı Pollı ,..,,~-r 
"'" , 86C H-• lalaıl• OMDIR I• • Milli • 

pıyan o 


