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'-l:>)a,,.,llıa her tarafında yetiımiş, yilk elmiş hüyük mevkilere arnn , ş h11n ve yurdu
~~~''Y•cak pek faydalı eserler meyd na getirmeğe muvaff k olmuş büyük d mların 
~ •rı ledkik edilirae görülür ki onl n, en s p ve yalçıa kay lardan müteşekkil çı· ,,l '• ulaşılmaz ribi rörünen dağlaran t tepesine k dar y tiitirea ilet ve milin yı
~ ~11reltea ve çelikten nağl m bir ir deden ba ka bir şey olm dığı al şılır. 

VE AÇIK 
J~ 
~l>ontar mey· 
~ okuyor? ••• 
~ 01l Zamanlarda Japon· 

)'~t Y•nın gazeteleri, rad· S:t •e fırsat dü üne dip· 
~~'ti •e Politikacaları mem· 
~ '•i . ~•et llın her cihetten 
~iııa1 •e kudretlerinin art· 
~)İ' tunun veya hunun 
'') 'e tehdidine kulak 
.,,;c•ldarını, papuç bı· 
~)Ot~taldarını bağırıp ça-

Qİllı ••. 
,, .~··~ Tokyo matbuatı, 
~t,ı,/'•ı •e iktisadi me· 
~tıı,''de her zaman 
''- J ' 111

• dikilen Amerika· 
~il b 'Porı milletinin ve Ja· 
~'ı 9 

61tüaıetinin korkmadı· 
~1-,' 

1 
korkmıyacağını en· 

~~~ı' 1 ve nazar çekici 
~illtıı~'1• ilin etmekten 
~~o~ 1Yorlar. 
J ''•i/0 

h&kümetinin ecne
'~11 •tyıhati, herh ngi bir 
~ J, ltbrinde ikameti ve· 
tttı:ıi r>o11 topraklarını ter· 
~c~:e lc9 eya terkettirilmiye 
~ t •ldıkluı zaman ta-

:' tıa~ı~cbur oldukları yollar 
lt~l tt hakkında ort y 

~'-\,:."• kıyıdlar ve şartlar 
'tl''d~Yorlri ve daha başka 
~ı,t J •ldıkf arı ciddi ted· 
~ •ti~, 'Ponya Amerika ve 
'' ı:tı 111

11 dost vemiittefikle· 
"'')•r> ~dan okumak! kal· 
~lı, ••ekete 2eçmek için 
~'t ••ralr.nak için değil, 
~'le i '-rıldığı ıilibı iılet
t~tı,~111 küçük bir fıraat 

ıı. tlctedir 
tiı.111ç 6 . 
~~ ~:k ~he yoktur ki Ame· 
ti ~idd"uaıeu karııııadaki· 

1 aQrette düıOndDrc· 

Ameriw::ı...ı..a.11 
Ja~on ad k. 

• • büyü ÇiSi 
---o---

Tokyo (a. ) - Amerikan 
ıefiri dün hariciye ezare
tine gelerek nazır ile uzun 

müddet kouuşmo~tur.Görüş· 
meler soı!unda biç bir beya-

uatt bulunmamışbr. Zanne· 
dildiğine göre geçen haftaki 

vapur hidiseıi konuşmala
rın mevzuuuu te il etmiş· 
tir. 

---o--
evyorkta 

büyük y ngın 
--o--

Nevyork (a.a) - Stray r 
nhtımınıa antrepolarında io· 
filiklar neticesinde büyük 

bir yangın zuhur etmiştir. 
Yangın henüz söndürülme· 

miştir. Yangının lagiltere 
ve mı ıra gönderilmekte 

olan mühimmat dola duba
lardan çıktığı ani şılmı tır. 

bilecek daha ciddi ve d h 
cebri kar rl r ittihaz etmek, 

daha doğrusu bu k r rl rı 

tatbik sah ına geçirmek 

için d ha bir çok konfe· 
ranslar ve kongreler akdine 

lüzum gördükçe Tokyonun 
cesaret ve tılganlığı arttı· 

ğıoı iddia ettiği kuvvetleri 
gibi her glin biraz daha 

artmaktan geri k lmıyac k· 
tar. 

SIRRI LI 

Son 

B 
vy 

-----o--
M~ ko (•o) - Sovy ... t 

i tibbar t bürosunun tebliği· 
dir : 

Cephenin biltün kısımla· 
rınd düşmanı muh rcb ye 
dev m edilmi tir. Evvelce 18 
ağu to t 9 düşm n t yya· 
resinin düşürüldüğü bildiril· 
mişti. Y pıl o tahkik t gö· 
re o güo düşürüJen düşm n 
tayy relerinin mikd rı 19 
olmayıp 25 olduğu nlaşıl 
mışhr. 

17 ağuıtost cerey o eden 
h va mub rebeleri eın ın· 
d düşmanın 22 tayyare 
kayıbın mukabil 18 t yy ·!f 

re kaybettik. Ganbotlarımız· 
dan biri h vva kuvveti ri· 
mizle teşriki mes isi netice
sinde bir düşm n d niz ltıaı 
ve iki n kliye vapuru bab· 
rılmıştır. 

-----o--
J • ony a 

a 
Tokyo, (a. ) - J pon bü· 

ümeti bund n böyle y ban· 
cıl rın japony d hilind ki 
sey h tleri de m h ili vali· 
1 rden müs de alm dı ç 
bulundukları yerd n yrıl • 
mazi r, müsa de veril e d -
bi gidece 1 ri t rik' hü u. 
met tarafınd n t yin edilir. 
J pooy yı y hancı bi ülke 
için terketmek istiyenler bu 
t kyidat tabidirler. 

• 

1 
ATBAASINDA BASILMIŞTIR 

•• •• on öy e 1 terdi! 
Yazan: Tvlik PARS 

H r eserin bulunduğa yerde bir müeaair 
ar mak neden e in nların tinetindeki te• 
ces üs ba11al rının b şlıc larındandar!. 

Fak ~ bazı eserler olur ki, •eyircilerini 
değil k rşısınd s tlarc meşgul etmek 
ve yahut düşündürtmek, üzerinde her han
gi bir surette fikir yürütmek zahmetine 
bile katlandırm z! 

Yine b zı eserler vardir ki: insanlar, oa-
1 rın karşısınd duydukl rı büyük alika 
v h yr nlıkl rını zaptedemedikleri gibi, o 

seri yar tanın v rlığını da daima o eser 
içinde görmek ihtiy cını duyarlar! •• 

Bo, d ha fOk faziletk r hislerin ıamimi 
ol n arıul rıaır da! .• 

Dün fu rın son hazırlıklarını seyrettim .• 
OouLı Külturp rk gibi bir şaheserin içinde 
olu u, inı n başk bir zevk, emniyet ve 
gurur veriyor! .. 

Düoy nın her bucağınd yurd kavgaları 
olduğu, her karış toprağın kanla 
yoğurulduğu şu z manda, bize mesut gfln· 
ler yaş t o büyük lnönünün vatana bah· 
·ettiği huzur içinde 194 l enternasyonal 
fu rı bir çok milletlerin iştir kleriyle yirmi 
'ğusto t açıl c ktır •. 

Gönül isterdi ki, bize büyük enerji ve 
çahşm siyle bu seri yar tmıı olan eısiz 

Dı. Behçet Uzun bu hizmetine n çiı bir 
muk bel olmak üzere parkın ıeref mev· 

kiioc konul c k heykelinin örtilsil de be
raber çılsınl.. 

Gönül böyle i terdi! .• 

z 

---o--
E VEKILl-

1 iZDE 
Tic ret Vekilimiz B. Mfimtaz Ökmen dün 

gece 1 t .nbuld n şehrimize gelmiı ve Baı
m h ne iat yonunda hararetle iıtikbal 
oluDmuştur. 

V kilimiz bugün, vilfiyet, kumandanlık 
ve belediyeyi ziyaret etmiş ve bilibare 
Fuarı gezmişlerdir. 

--oı---

F ci lair kaza 
latanbul - FJoryada bir ıimeadifer ka· 

z sı olmuş ve yolcul rdan 50 yaşlarında 
V bide adınd bir kadın küçük Çekme· 
c ye giden tre ltında kalarak parçalan· 

ve ölmüştür. 

H LKI SE 1 AKKIN SESiDiR 

ilek 
Gızi \ıey elinin önünde ve kordon üze· 

rind bulun yeşillikler üzerinde akıam• 
ları ba ı düşünce ilerin y ttıkları ve otur• 
du 1 r1, güzelim çimeni ri çiğaedikl ri gö· 
rülmcktedir. Bu halin m n'ini belediyemiz· 
den rlc ederiz. 

SESi HAKKIN SESiDiR 

I 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Müdafaa hattı- f "Rasyanın Çar 
- Şehir Haber 1 eri - 01 ancak bir i v E • ""Ue.t 

tayyare aşb ı - Kanh Ihtila 
Fiyatlar tet
kik ediliyor 
Fiat miirakabe komiıyona 

bagln vali muavini B. Ekrem 
Y alçıakayının reiıliiincle top
lanacakbr. Baglhlki m&za
keıeleria mevzuu ıon zaman
larda ıebebıiz olarak müte
madiyen y&kıelea odun kö
mlr&, ıade ve zeytin yağlara 
mueleıi teıkil etmektedar. 

Bu ıibi mtibrem ibtiyıç
laran ve bilba11a ııda mad
delerinin flatleri eıaıh bir 
tetkike tlbi tutulkcak, lhti· 
kir yapanlar hakkında ıid
detli kararlar abaacaktır. --o-- • 

Veznedara yar-
dım edenler 
Tıtklf ıdlldllır 

Teprak Ofiı MahaaUeri 
bmir ıabeaiae ait 14150 li
r•JI aııraa veznedar Ma•tafa 
Renda1a 1ataklik ettlii ••· 
laıalaa mltekait Şevket, Ve-
fik otlu Tevfilr, katilden 
aabıkalı Sellaikli Hamdi Şen
•art, Nari oila lbrahim, 
Mehmet Sakar1a, Hammal 
Ateı Mehmet, katilde• Abı-
kah bmail Kararılaa, Emiae 
ve Klbra tevkif edilmiıler• 
dir. 

o 

· On birinci Fa· 
arımız yarın 

. O. :!~~~! yan• 

Güreşçiler • _4_ Yazan: HAUL zıııcr_...., 
ld • Moıkova - Loadra raci· ~M ge 1 yoıu 8.lS reımi tebliğ: Çareviç hunlara ıöylerkea k ~ 

20 ve 21 aiuıtoı tarihle- Bir ılrll Alman tayyareıi geçmiıti. Kendini bir Aaclal1•::,. ~ 
rinde fuar açık hava tiyat· düa ğece Moıkovıya hlcum ıalarak bığlrmııb: •Beni impar l 
ıoıuacla b6yüki serbeat ıB- etmek iıtemiılerae de bu tay- rln&zl" ld~ ~ 
reş miıabakaları yapılacak· yarelerdea ancak biriıi mi- Bu bağırmadan ıonra bir ka ~ 
tar. Akıam ıııt 1ekiıde baı· dafaa batta111 aıarak ıehir tirilmeıiai iıtedi. Fakat bira b ~ 
byac:akt olaa m&ıabakalar üzerine yangın ve iafillk daa kendiıiae bir kadeh ıar•P ~ 
iki günde bitirilecektir. bombaıı atm•i• muvaffak Oa dakika kadar devam ed~r.; 
Türkiyeaia ea ıeçkia ılir•t· olmuıtur. Diğer tay1areleria ıonra mabeynci Raı preaıiae la 
çilerinia ittlrik edeceji bu bepıi reriye poıklrtllmiit· latı ıöyledi: 
m&ıabakalara elliye yakın tur. - Altız, imparatora ıörmek 
ı&reıçi ittirik etmektedir, -••r--- bile zordar. Kaldı ki böyle ıec• 
Baalaraa içinde Avrupa ve Ba ıöz llzeriae Raı veliahdi 
Balkanlarda dereceler aımıı Beyanatta daldı. Akbnıa batına ıeldlğbll 
metli peblivaalarımız ela vır· bulunda Soabarn uıeıelenia iç y&ılad • 

Vaılrtoa - Loaclra racl
yoıu 8.15: B. Ranelt Çörçll 
görlımeleri hakkında parla· 
meatoda beyanatta balamaı
tar. 8. Raıvelt yenide• da-

dır. lçia keadiıiai iltiaaba baıla .. 
biti• bayabaı aalatbkta• ...... o 

Yoksul 
Çocuklar 

ha gealı bir ıekilde 1arclım 
eclilece;ini de ıöjlemiıtlr. 

o 

paratora ılrmek dlleiial 
1aalar1 mıralclaaclı: 

- O, lyle bir imparatord~ 
Dolaplıkaya C. H. P. oca· 

ğı 35 rokıal çc cağa ıiiaaet 
ettirmiı ve Kahramanlar 
bandoıa da biti• gla ıeç• 
me . parçalar çalmak ıaretile 
1avralan eğleadirmiıtir. 

zavallı eYllcllanma ihmal •• 
tellim etmi7eceiiae emiaim. O 
blylk bir gaddar ve ho__..,• 
fena dlılaceli adamlar ar 

Belediye dai.-ıi ıarıa c111ıaceleriae tıtirak eder· 
Babam keadiai Allah farıeclt' •• • --o- encumenı 

Parti Belediye Daimi eaclmeai 
d&a Belediye reisimiz Dok-

Müf ettiıimiz tor Behçet Uz'a• baıkaab
Putl mlfettiılmlı latanbal ğlacla toplaamıı ve mevcad 

mebaaa B. Galip Bahtiyar evraklar karara b•ilaamıı· 
Göker latanbaldaa ıebrlmlze ~ t ır. 
clöam&ıtlr. -------...... ~-

TÜrkiyemİziD o 

Dk okul 
imtihanları 
İlk -okal bitirme imtihaa

lara 29 ığ111toda Damlabı· 
aar ilk okalaacla 7apda· 
cakllr. 

suırallçııı BnHıııııt 

g1ı.ı keadiacle aldlıtmek ye 
larınıa topla oldajıma ıaaır. 
pek çok muam kaaı dlktilde.• 
kere karbaalarw• kuıaı 0 

akıtb. 
Bea onun eliae telllm e 

deratılb o karbaalannld sl~ 
ihtimal babam beni affeder~._., 
aaam ve mlrebbim Meaçaa;. 
ıaat evvel lldlrllmem içi• ~ 
mekttidirler. Bu ald•me • 
hirli ıarap ile olacakbr. 

Şaaıel7e Soabara taalaa 
ve kaadiılala JlbekiiıpW 
veya huul iti• malıi1:::;, 

aaat 18 eh blylk bir mera- . ---------

Tatlı ye fmunla ıeıi ile 
biti• ıöallleri fethede• 
Tlrki7eaia ıeı krallçeıi aa
•aaını bihakkia kaıaaaa 
baya• Hami7et Ylcueıia 
OD bet tlD içia Babribalta 
Sahilpukta tenaalm AS 

olacağım okayacalarıauza 
mljdeleril. 

yld etmlf olma .... • 
paratora ll1leml7erek ..... 
..tdamaJI •• Raa ve~ 

almle Loıaa kapı11ada açı-

lacaktır. Meruime töre ••
••il ukerl .. adoaa• çala
cajl l.tiklll martı dialeae· 
celr, ıoara belediye reisi 
açabı aatkeaa ıöyli7ccek, 
Ticaret vekili de ba aatka 
lalk6met adlaa cltap Yere
cektir. Açılma törenime 5000 
kiti da•etlidir. 

1 - Tf ahtakaralan•ı mah· 

Dl• aktamdaa itibaren 
her dtnliyeai meıt ve mef· 
tan edea ba tlzide ua'at
klnmıııa maıiki aeaallarıa· 

11 claa ber bmirlinia lıtiladeıi 
icla koııcajl tlpbeaiıcllr. 

Yazlık Tiyatro 

may•Ji imparator ._. 
hlktmeti aaauaa ,..,..,. 
Maamafih ba ı•aç pn•• 
ııaı ,bulmak dahi lıabr ..... 

Fakat Çarewlç itaba_,. 
al ıtcldetle redcledl1or •• 
raya imparator tarafıacllit 
aiai latiyorda. 

Maden kömü
riiniizü kıt gel
meden alınız 

Yeder. 
2 - Her kamafla• çak· 

mıyaa lekeleri srlderir. 
3 - Mad•i •tJ•JI par• 

latır. 
Üç iti birde• ılrlr. (lbe) 

nı• ıabp çakar çakmaz el-

Bumahaaecl• Ali Ulvi Aile 
bahçeaiaia lsmirce çok iJI 
taammıı ve ıevilmlf ••'at• 
klrltrıadaa K. Kemal ıah· 
aecle harikalar yaratmakta 

ye herkui kahkahalar• 
bojmaktadar 

Uma mlaakaplanlaa 
hlktmetiam hhil•1••,. 
p,..t resmi olarak ~ 

Ba defa Vi1aaa laik 
kim ılrea •• AnapaJI 
,ak hlk6metl• iç ,..aa 
oldapaa atre•mlf old 

Evi•lda ve claireaizia ma
dea klmlrlal eviaiıe ve 
daireaise tulim eder ve ea 
ltlaall klmlrl verifiı. Şart
lanauı çok elveriflidir. 

Telefo•: 3304 z. Abiclia 
1-3 

Dr.lırı 18111Uıırıı 
R••lanaı Aaafarı.lar 

ca .... t.de IDdlik Akar 
............. 1ıı maaye
........... e blnd eder. 

de ettiii blylk r•i"ı•a ıl· 
yenerek ba faydalı ı lı-
mir Eaterau1oaal Faanada 
teılair etm•i• karar •erdik. 

Pav1oaamuz it Bukuı 
pa•yoaaaaD yaaıacla (30) 
aamarah pa91oadm. Pera
k•de de •bf yapalacatı•· 
••• mlflerllerlmlda ita fu. 
utlalr istifade etmeleri me•· 
faatleri icallldu • 

Eıeala ktymetli Anatkln 
Tay1ip Şakrakıa blylk fe· 
claklrbkla ltahçembe temi• 
ettiiimlıi mljdelerls. 

Ba akpm 

Pariıten avdet 
komedi 3 P•rde 

01myacakbr. Baadaa bar 
ka yeai aamuelarda Dl•• 
edllmiıtlr. 

/ 

balmu1orcla. 

Şimdi nk'•JI -··· •• atr••••k içi• ı-"' 
O tarihte çar Petro dJ 

plaal flclaaıa t~ ,....,,, 
Glrecet\z ki bit tarl~ 
aıkhk •• rüaalak • 
kof lleml •bl ftlka•l8r't 
Wr upt ı•Prltor· 
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\ s_bİıınir Defterda lıimdan: ' 
~o.11Q Mub mmen 8. 

,~~~~~ 

ABIT H R RU ,ne · anbul oto· 
~ büs seferleri kaldırıldı ,,1 Lir Kr. 

Üçüncü K•r•t•ı M. Hllil, Kemalettin, lı· 
libane •okak 663 ada 2 parsel 1785 M.M. 

'12 48 ve 48/l, 2, 3. 4 kapı No. •rs• 300 00 
köprü M. Mııırlı cad. 1730 ada 3 parael 

,,4 169 M.M No.ıuı araa 45 00 
köprü M. 159 uncu Kayatepe sokağı 1085 

1ıs •da 6 parsel 220 M.M. No.ıuı araa 19 00 
Köprü M. 159 uncu K•yatepe aokağı 1785 

,,6 •da 8 pa11elllSO M.M. No.ınz arsa 69 00 
Güzely•h mahallesi Zeytinlik sokak 924 

1)) •da 4 parsel 190 M.M. No.sız arsa 76 00 
Güzelyah Reıadiye Erik sokak 902 ada 

1)8 1 panel 148 M.M: numarasız arsa 86 00 
Güzelyab Reıadiye sokak 902 ada 4 par-
•el 241.50 M.M. Numarasız arsa 122 00 
Oçkuyular' muhdesyol 1863 ada . S parsel 
156 M.M. No.sız arsa 16 00 
Göıtepe Eırefpaşa ıokak 935 ada 4 par-
sel 316.75 M.M. No.ıız araa 65 00 
Bornova Ergene M. Birinci Y •ka sokak 
210 M.M. 3/1 No. ara. 32 00 
Çorakkapı M. Firkat ıokak 1525 ada 19 
:~rael 67 M.M. 33 taj No.Ju hanenin 10 

111ede 8 hazine hisseıi 350 10 
Güzelyah 40 ıncı Müstecabi zade so. 1793 

0da S pauel 349 m.m. 30 taj No.lu arsa 69 80 
uca aşağı M. 14 üncü Halk sokak 295 

lll.111. 3 t• jlı ana 70 00 
Buca afığı M. 23 üncü Nalbant Mehmet 
•o. 18.25 m.m, 35 taj Aarsa 20 00 
~ırşıyaka Donanmacı 1734 üncü Aydoğ-

u ıokak 89 ada 22 parsel 91 m.m. 43/2 
)8) tıjb arsa 93 00 

Karşıyaka Al•ybey 1661 inci Mimar Ka
•ıın so. 204 ada 108 parsel 602 m.m. 37 /2 

?&& tı jlı tarla 127 00 
ICarşıyaka Alaybey 1661 inci Mimır Ka
sı~ ıo. 204 ada 109 parsel 555 m.m. 37 /1 

lag ta ılı tHla 1 ıs oo 
ICırııyaka Al•ybey 1661 inci mimar Ka

)tı., ;•ın sokak 204 ada 107 parsel 920 m. m. • 
"IJ 

8
713 tajlı tarla 184 00 

B cakt sh 
ve silah t 

• 1 

ak 
Alhnparkta Has n oğlu 

Celep Mustaf ve Hamdi 
oğlu Ahmet birla seb p Meh
met oğlu Manisalı Yuıufa 

bıçak teshir ettikleri ve bu 
v'aziyette kendiai kurt rmak 
için hav ya bir silah ~alhğ
ınban ıuçlul r cümlesi bıç k 
ve t '!•ne sile yakalanmıştır. 

B çak aşıma 
Umumbanede Fettah oğlu 

Turan ve Abduramman oğ
lu Fattahın üzerJeriade birer 
bıçak bulunarDk bnmıştır. 

§ Nam zgihta Mehmet 
oğlu Hüıeyinin üzerinde bir 
bıç•k bulunarak alınmışhr. 

Yangına sebebiget 
lkiçeşmelik çirkin so ğın

da R şit oğlu s im s rhoş· 
luk • ikaıile elinde bulunan 
yanık sigara uyuduğu sır da 
beş lire değerinde bir y t k 
ve yorg nının y om snıa 
ıebebiyet verdiğinden yaka
lanmııtır. 

sar bu un·
durma 

G11ıiler c ddesi de Ali 
oflu hamm l Mustaf•nın 
üzerinde 15 s ntigr m es· 
rar bulao1rak lınmışhr. 

Bekçıue hakaret 
'] 1Yraldı 1615 inci Nixam sokak 1988 ada 
lı' P•rtel 157 m.m. 11 tıj No.Ju hanenin 4 Daml cıkta Hüsrev oj'lu 

)gl ısıede 3 h•zine hiHeti 1312 50 Zeki sarhoş olduğu halde 
~•rııyaka Alaybey 1680 inci Aheste 90• rezalet çıkardığı ve bunu 

ı. L •k 27 ada 14 parsel 145.50 m.m. 2 tajh men etmek ia~eyen 58 sayılı 
~ ~ lllı:ae.. 750 OO gece bekçisi Ömere hakaret 

1 
o. ettiğinden yakalanmııbr. 

~ :•Yrakh Bornova cad. 26 28 tajlı hane 40 00 Tab nca ta 
3 G~tlırağaıı hanında 25-15 no.lu depo 75 00 ŞI• 
i llt~ıe!yurt M. ikiçeımelik c•d. 56 82ao.lu dükin83 00 m k 
~ ~cı kordon tuzhaae sokak 20tajlı dükkin 36 00 Fuardıa. F ik oğlu Zeke-

'' ll~lrıd " ••. _" • 22 . " " 60 °0 riyanın üz~riode bir t b nca 
ı~-~'-ln._ •.yazılı emvabn m~lkıyetlerı Ye 5. ~arça gayri- bulunarak lıomıştır. 
~ ,tGıı bır ıene müddetle ıcarı 9-8-941tarıhınden itibaren 
ttıu._t lll~ddetJe müzayedeye konulmuştur. lhaleleri25-8-941 SarhDllbk silah atmak 
~ ~-li 111~sadif pazartesi günü saat 15 dedir. . ' • 
~-~ite) !leruı muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.5 de- ~ ~ılpark g zınoıanda 
~~dt kç~si yabrarak yevmi mezkiirda M. Emlak müdür- Al.• o~lu Most fa .sarho~luk 

---
Edirne - lstanbul - Edirne arasındaki 

otobüs seferlerinin Edirne belediye1inin bir 
karariyle k ldnıl c ğını ve lstanbula gide· 
cek yolcul ruı Babaeski ve Alpulloya kadar 
otobüslerle, or d n lstanbula kadar da 
trenle eyahat edeceklerini bildirmiştim. 

Dünden itibaren bu kararın tatbikına 
başlanılmıştır. Otobüsler sabahları ıaat 7 
de buradan Babaeıkiye. akıamları da saat 
18 de Alpulluya hareket etmektedir. Bu 
suretle yolculara hem gündüz ve hem de 
gece seyahat etme imkinı verilmiı olu
yor. 

Ancak buna mukabil büyük bir mahzur 
yolcuları şimdiden endişeye düşürmektedir. 
lst nbuldan gelen trenlerden burada Baba
eski vey Alpulluya gidip relen otobüsle· 
rin istiabından fazla yolcu indiği takdirde 
B baeski ve bele Aıpulluda kon•khyacak 
yer olmadığından yolcular müşkilit çeke· 
ceklerdir. 

---no--
•• o ede ik amuk 

Söke - Geçen ıene 2500 dönüm pa
muk zirn ti yapıJmııtar. Bu aene 20 bin 
döoüm r ziye pamuk ekilmiıtir. Fakat 
dört bin döoüm kadar yer, tavında ekil· 
mediğinden tohum çıkmamıı ve buralara 
yeniden ıu11m ve darı ekilmiş veya nadaı 

olarak boı kalmıştır. / 
Nisandıa ekilmiş olaa pamuklardan, Mus

tafa Selçuk isminde bir çifçi ilk toplanan 
· 60 kilo çiğitli pamuğunu Söke pamuk sa· 
tış kooperatifine ilk pamuk teslimab ola· 
r k göndermiıtir. 

Pamuklar normal ve çok iyi evsaftadır. 
Tellerin uzunluğu 31 mim, sağlam, parlak 
ve iyi olduğu görülmüştür. 

__....-o--

ke ailelerine 
yardım işi 

A ker ailelerine yardım kanun liyiha11 
yarın Resmi gazete ile neıredilerek meri
yet mevkiine girecektir. Dahiliye Vekaleti 
tarafından bu maksatla hazırlanmıı olan 
bir izahname önümüzdeki günlerde beledi· 
yeler gönderilecektir. 

Belediyeler mevcut hükümlere göre yar
dım yapm ğa devam edeceklerdir. Bu tab
sil"t kifi gelmediği takdirde diğer kay· 
r:ıakf ard n tahsilat yıpılmaia baılan•cak 
ve t hsilat yapıldıktan sonra yardıma baı· 
la acaktır. 

-----~ 

ISTANBULDA M EKTEP1 VAZiYETi 
' 

~llt rııuteşekkil satıı komisyonuna müracaatları ilin saık sıle havaya bır el sılfib 
~ · 

3144 
attığından yak lanmıştır. 

ı,ır fuarına gelecek- Fuar içi 2 ha- Haka et ve edepgerini 
tın .. mısafir ola- yan aranıyor gö,termek 

lstanbul - Maarif vekaleti orta tetrisat 
umum müdürü Ank radan ıehrimize gel
miş. maarif miidürlüğiinde vekilet miifettiı· 
leri ve ma rif müdürtınün iştirakiyle bir 

l. Qagı oteller . !ezgihtarl!~ vaz~esinde Kemer Hile sokafında Ab-
, ~~bı. • ısbbdam ettırılmek uzere 2 düş oğlu Salih bir oda me-
'-~'1lsa Otel• bayan aranıyor. selesinden Akif kızı Vasfi-
~ ~ıl~t l 

1 
• 1 Taliplerin Sadık Akseki yeye h k ret ve edep yeri-

\h • e sınemHı. karıısı ( eski Tevfik paıa oteline ) uide gösterdiğinden yak -

~"lllda t ı• saat 17-19da müracaatları. laamıotır. 
~~~cif sı o e ı --------
~~ s-U~ "··· Sadullah so• Dr. Fa Işık Cilt ve i~~:b:i. '!~ talıklan 
\ • ~,, Zeıerin gazoz fab· lımlr Memleket baıtaneal D O K T O R 
~, ltl1a tııında bu. oteller Rontken milteba11ıaı 

ıı,~id· ta temiz ve ucuz Rontken •• Elektrik tedaYlıl Salih Sonad •t. S ALIH ZORER r•pılır. ikinci Berter Sokalr 
U Na .. il FON. U42 ikinci Beyler So. No. 79 

toplantı yıpılmııtir. Bu toplantıda lstanbu
lua bu seneki mektek ihtiyacı gözden ie• 

çirilmiş ve mevcut mekteklerin ihtiyacı ön
liyebilecek vaziyette olduğu görülmüştür. 

Orta t driıat muallim kadroıu eylül ip
tid unda h zırl nmış olac ktır. Gazi terbi
ye n Utü ü v Yük ek muallim mektebi 
haziran devresinde 110 mezun vermiıtir~ 

Bu mektapleıin eylül devresi mezunları 
d alındıktan ıoara, bunlHın miinhıl mu

lhmliklere t y!nleri yapılacaktır. 



• 

1 SAlllPI t J 

lhtikirla Mücadele 
ızıır flat ıırata-ı toıiııııı 

rılıllilıdıı: ' 

1 - VllAyetimla Fiat mlr•k•be teıkilib 
illtilrlra alt olarak y~pdacak her tirli mi· 
racaat Ye fiklyetleri derhal tedldk Ye ta
ldbe hasır balaamaktadır. 

2 - Sa,.. laallumı11a teıblt eclilmiı ot.a 
kir .U.betleri veya asamı aabı fiatlerl fev
ldaJe aabı yapanlarıa, mahik ıebep alma
daa flat ytik•ltealerl veya mallanaı rizli-
1uek aatmaktaa imtlaa eyllyealeri, Yaka 
•ala• ahm •• aabmlarda fatura Yermiyea
leri, araettfti veya ıathiı m•ba ciaa, ••
YI •• Ya•flanada taifiııt yapaalan he
ma allkad•r m•kamlua haber vermeleri ... ··-·· 9 - Vaid olacak m6racaat •• ıiklyet-
ler içia •taiıclaki telefonlu ela hizmete 
Amacledlıler. Baadaa maada Hmt poliı 
merkez •• kuakollan ve zabata11 belediye 
m .. arlaklan• da mlracaat eclileblllı. 

4. - •bar •• ıiklyetler vazifeli memlll'• 
lar tarafladaa laemea aaaara ahaank tali· 
ldbt Ye takibata reçilecek •• ••ticeleri 

talep n•nacla mlncaat aalaiplerlae bildiri· 
leceif ribi ruetelere de verilıcıktlı. 

TELEFON NO. 
4147 Fiat mlrakabe b&roıa .. 
2472 Araıbrma komiaerliii .. 
2463 Emaiyet mldlrlljl nlbetçl lmir· 

liii (11 ... i ıaati harlciacleki mi· 
racaatler içi• •. ) 

2512 Belediye zabıta bat lmlıliii. 

SILIFIEDE HAFRiYAT 
Adau, - Ma•rif Veklleti, Silifke böl

r..U.cle mermer eaerler araıtlrılmqı lçia 
Maclajlar yapılma11aı k•rarlaıtırmıı ve ba 
it• Aclaaa mlzeai midir& S.y aıci Kam'a 
mem11r etmiıti. Mile midlrtbala bir baçak 
a1claaberl ba mıatakada ra pbfı tetkikat 
ve ıoadajlar aeticui moz•ık zemialere 
rutlaaauı •• Silifke'aia Berıama kadu 
mllalm bir harabe lıeriade kaıalmaı ol-
clafu aala11lmı1br. Şimdi ba bölrede ıoa· 
.. jlar derlaleıtirilecek ve içab ede11e laaf
riyat faallyetiae geçilecektir. 

ilke mOdlrllfli, ba arazideki ıoadajla
ra ait nporlan V ekllete yollamııbr. 

lstanbulda biiyük 
bir yangın 

lataabal, - Gece yar,11adaa ıoara Y •· 
clillalede bl1lk bir yaara• çıkm,ı ,,. bi
rik maddi h-rlara macip olmaıt11r. Ke
mal Fallrettla Slreyya pqa ve ıerlkleriae 
ait Hldr•fil pamak fabrika11adaa çıkaa ba 
rura• ... tle ı•llitl•mlt ve çok korkmaç 
bir .. kil alımıtar. itfaiye rraplaraaıa ,.,. 
retlulae r•tm•• ya•ra• ı••iıle1erek yaaı 
....... ki Saatral menıacat f•brikuı da 
hltllflllllflar · 

lkl fabrika kıu bir mlddet içiade yaa• 
llllfbr. . 

lıtanbula getirilecek 
otobiisler 

lataabal - Hlkllmet otobBı mlbayaaıı 
lçia belecllJ•J• 500 bia lirahk akreditif 
ac:•tbı· Beletll1e ba pıra ile laviçredea 
50 .. et otobla retirtmek içi• temulara 
..... etmeldedil. Gene belediyeye IBıa-
•a ola• laazı lramyoa ve motir mlbayaaıı 
lçia ele 90 Wa llrabk bir akreditifi açd•ıı· 
br. Balar da Amuikadu retlrllecektir. 

Hindiçinideki 
Japon heyeti 

• • re ısı 
Tokyt, (•.a.) - Hiadi~i

aiye ıelea heyet reiıi yap
ta;ı beyaaatta Fraa111 ma· 
kamlan ile beıı Bı h•lledile· 
memlı iki iç ldlçik mHele
leria yakında (Hiadlçinideki 
Frau11 kamandaaı audia
de yapacaİJ aiyuet eauııa· 
da halledilecıfiai bildirmiı 
ve ba ziyaret emaııada Hia· 
diçinidıkl Fraıaıız ve Japon 
kavvetlerinia mevzUeriaia ta
yla edilmııi lluaıaaaa ••· 
ru alhaa alıaacaia•• blldlı-

;..:. m., .... 
o 

Okraynada 
şiddetli 

muharebeler 
--· .. o--

Moıkava - Loadra r•d
yoıa 8. 15 resmi teblff: 
Ukrayna mıataka11ada ıid· 

detli malaarebeler dev•m et
mektedir. Eıtoayada Alman 
kuvvetleri yeni bir hamlede 
balaamaflarn da •kamete 
apablmıftar. 

Ukrayaada BYdiyeai kav
vıtlerl Diaiyepire dofra çe
kilmektedir. Gelıcek rl•ler 
ba çekilmeala ıebepleriai 
16atencektir. 18 tay1•reml· 
kar11 22 Alman tayy•reıi 
imha edUmiıtlı. Balbk deai· 
ziadeld kavvetlerimiz bir 
dlımaa dealzalb11 ile iki 
nakliye ıemiıiai babrmaılar• 
dar. 

Hububata el 
konmasınadair 

kararname -··----
Bazı villyet ve kaza ha

datlara dahilinde hakiki •• 
lalkml .. bıılu ~liade bala· 
••• bafday, çavdar, arpa, 

--o,--
Nevyork, (a.a) - Nevyork 

belediye reisi bir natuk Irat 
ederek ıaalara ıö1lemlftlr. 

- •e1rıe1ik devletler ıup· 
taa veya .. rktan relaia 
mahtemel her hlcama kar ıı 
koymaia h111rd1rlar.Jki dev
lctia her haagi bir de•let· 
tea veya devletler rraba•
daa korkaıa yoktar. Sufet· 
tifimiz rayretler betler ol-
mayacakbr. · 

Omit ediyoraı ki bir ıeae 
aoua bitin bDalar hep ta· 
ribe lranpcaktir .• -Beyaz sarayda 
Vaıl•rtaa (a.a) - B. Rm

velt koagreaia harici itler 
llem~ae meaıap erklaıaı ba 
gla beyaı aaraya davet et· 
mit ve keadilerıae beyael· 
milel vaziJ•t hakkıada et· 
raflı izahat vermiıtir. 

Beyaz aaraya davet edi
lenler aruıada reiıiclmbar 
maaviai, lraadaa Barkley, 
Komali ve J•• •• mebaalu· 
dan Klo• bala•makta idi. 
Toplaabya iıtlıak edenleri• 
ele reiaiclmhaıa tepii Yul-
1etia aoa lakl .. fluı laakkıa· 
da is•bat vermiı olmalan 
malltemeldlı. 

---ao--

Londraya göre 
Lo•dıa (a.•) - Şark cep· 

lauladeld •ıkerl vaa'iyet H· 

kiı haftadaaberi mlblm lair 
deflılkliie ı•bae olmamıı
br. alakall m•llfillercle l NI· 
kelayef'i• upb almaalaraa 
ba cephedeki ilk mavaffa· 
klyetleri ıibi kallal etmek 
ll11mdq. Ba ıehrla Odeaa 
ribi muhkem bir meYkl ol
maclıfı ela habrlamaktacl1r. -·-----
Amerika da 
Askerlik 

yulaf, mahlut ve mımlua V•tl•rtoa (e.a) - B. R~ 
el koamaıı hakkıadakl ka· Yelt 28 JDflDI pçealerla 
raraame hlkimleri aoa bir ukerliktea maafiyetlae ait 
kararname ile A;n, Aydıa, kaaaa proj11iai imzalamııtır. 
Bi•ıll, Bitli•. Baraa, Çorall, ........................ .. 

Erziaca•, Gaılaatep, Gire· fMiracİ Nebevil 
ıan, Hakklri, Kara, Kuta· ı Mlbarek Miracı aebeYI· ı 
moaa, Maalaa, Muaf, Matla ı nia lalmlzcleld .., .. mba ı 
M111, Ordu, Rize, Silrt,Slaop 1 11118 akpmı yaal perıem· 1 
Trabzoa, Taacell. Vaa •• ı H geceıiae raatlıyacaj'laı ı 
Zoaraldak villyetlerlaia lda· ı aecip milletimin bUclirlrim. ı 
rl laaclatlan d•biliade bala· ı lımlr lllfttlll 1 
•• mıatakalara da teımil ı R. Çelebiojla ı 
eclllmlftir. .... ................ ~····· 

Milli • 
pıyango bilet1erinizi (SUdıt) 


