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Anlıar , ( .. ) - Sıhhi durumu dolayı· 

•iyle 31/7/941 t rihicıde istif eden lktııad _____ ,_=o--=--' V kili Samsun mcbu!u Hüsnii Çakırın iı· 

tif suun k bulüyle yerine Tr bzon mebuıu 
Sırrı Day'ın t yini yük tasdika iktiraa 

"etmiştir. 

ç n 

--=--
izd n 

diplomatları 
--~:a'~ ıe11çlerimlıin her ıeyden hatta yiyecekten, içecekt , giyec klerinden evvel dü· 
~-;~ _l•tikbal meselesidir. Bu da mektep saralarınd n b~şlar. Eğer ?ir genç okul k~r
~"I •lce11 yuvarlanırsa ondan ıonraki bayat mücıdelesındc de d ıma m k6s t hıle 
~lır ve ıon nefesine kadar da ıztırap içinde y ş r. 

- --
Erzurum; (a. ) - Atin , Roma ve Vicby'• 

deki Sovyct tebc sınd n yirmi dokuzu dip · 
lomatik mümur olm k üzer 146 kişilik 
bir kafile dün b biti trenle bur ya gel· 
mi ve bir müddet i tir h tt D sonra ihzar 
edilen otobü lerle S ıkamı ' mütevecci· 
hen b r et etmiı:lerdir. Miı firler Sarıka· 
mış'tan itib ren yollarını treni devam e• 

~'it b&y&k adamların mektep bayatı b sit geçtiği ve ı ıfta ~aldığı ~ .lde ~ yatt 
~lletd de ınavaff k olduğa ileri ınratnrae bunlar müst sna ve mılyondı bmae n ıp ol u 

a_ ' bııka bir ıey değildir. 

f sını doldurm ğ 
~,,ılhl İıtiınalar kaide ve misal temsil etmez. 

~b~•.~ç-tıhıil hayatında ateı ke ilmeli ve her m aii yıkarak 
~ .~ ~Vt A_Ç_l_K~---~~~------~------------------------

~ ~ ika us 
t ~k şarkta 
~lııikeli an-

'IJO g 

v lllr yakın 
o~~-----

~-ıı, l•rkta da yeni bir 

~ ~J••l bir volkan el· 
1'1a11ı ve llvlar 11çmıya 

m. 
• 
zıye 

Vmoıensk düşm miştir 
Londra - ( R yo 9,15 ) 

Bu ab h Ru iıtihb rat bü· 
• ! • t t' fU!d D l!.C f d '( 
r smi tebliğde Smol in 

Rus uvvetleıinia linde bu· 
lunduğu bildirHm tedir. 

--o-__,. 

deceklerdir. 

z 

--o--
ço şıdd t li 

odu 
Mu-ı , (n.a) - Dün Muğl d üç yer 

arsınttu olmuştur. S t 9 u 2 d ki • ge-
çe vuku bul yer • uıntısı çok idd tli 
idi. Hiç bir b ı r yo tur. 

Mu"'l ~ ç itU d n erı iddetli sıc k· 
l r v rdır. H r ret gölg de 34 derecedir. 

----=--
v il cek 

~ IJ,,~ •ktadır. 
ıt!~~ tlı büyiik d evletlerin 

1~tt •1afı1tleri ve ihti· 

Vaşington, ( .a.) - Hari
ciye müst ş rı B y Vcl j · 
ponlar tar fuıd n bombar
dım•n edilen Amerik gam· 
botu bidiıeıi dol yıaiyle Jı· 
pon bilyllk elçisi N mur nıa 
J pon hükumetinin bu bıp· 

Ama 1 tanbul - p trol ofis, memleketiq her ta· 
& • 1 fuıd petrol ihtiy CIDI tesbit ederek ona 

~ '• tlddetli bir ıu· 
\'tal,~'P11aııya bıtlıdı. 
l\ 'lııı 1' Yıldırım zaferle· 
ı, ~tlf pd 0ıılardan pek bü
~~~ ~· eler etmeii kuran 
~ u_,1:•11•tı pek b&yük 

t•ki tarziye ini Amerika bü· 
kümetinin kabul ettiğini bil
dirmiştir. 

Elçi ba b pta tazmin t 
vermek teklifinde buluamuı· 
tur. Hidiı bu ıur tle kı· 
pınmııtır. 

vacı arı 

sı d harp 
Berlio (a.a) - Alm n h • 

va kuvvetleri 30 t mmuıda 
Rus hava kuvveti riyle giriş· 
tiğl bir hav harbi esnısınd 

57 Sovyct t yy rai dUıürm8ş· 
ler ve yerde bulun n SS tay· 

göre t vzi tt bulu m k kararını vermiıtir. 
Her vilayetin ihtiy cı için mu yyen mik· 
darlard p trol ayrılmı tır. lıtanbula ayra-
1 n mikdar ayd yüz tondur. 

- --
ıstanbula gelen kaıauıar 

1 tanbul, - Hariçten 7 ton kalay ııel· 
miş ve bunların piy s y tevziiae bıılaa· 
mıotır. Bu tevziat 450 • 460 kuruı ilzerin
denoy pılmaktıdır. 

,t-h b1dıuruau bekliyen 
~ ~l 11 Uaıl t ve iatfıı· 
~- '1aı''' •ldanmıı oldu· 
' '-'- ~r Rlbi davranıyor. 
\~'-'tti1a ~ttber Tokyonun 
\~'ti t 111 

l>ek çok zaman· 
~ ~6Yiiklııltkukunu bekle· 
~' ~nı rGyıluın bir rü· 
\ l~i Ytdıa ibaret kal· 
,~~-: liıli ışlklr bilyük 

MBlikattaa ıonra Japon 
elçiıl gazetecilere beyaaatta 
bulunarak Amerika· Japon 
mliaaıebetl rinin inkişafı için 
elinden releni yapıc ğı 1 

s6ylemiştir. 

y r yi tahrip etmi 1 rdir. Bu !!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

il ~lll\l 'e lııreketlere geç.· 
~~ lluyor. 
'-"i lal,,,, 
'~'•tte~d~ . bir çok hı
~ t~ıaa e!ının tehlikeye 
~"l 1-bıı· loren Viıi hükü.. ,,1 • ııı, . 
\ t rı ve General 
~ "- ''•ftırlarını bakla 
~ taı,k •• 

~-taa~a •çın bu tehlike-
\ ) ıtııht 11

• olduju kadar 
~'t. 111 i8ıtermeğe ça· 

~"'tl 
~, ~''tı1a;ıaı1 )·1n Fraaııı 
~ ~ • çıkan baıı 
~ l4d~'••t•lerl 111 ba 

''1•rı tıkılbı yıl-

tenerek Jıpoayanın do.tan 
alika ve himayesine teıek

kür edecek derecede ileri 
varıyor. 

Her taraf kendi menfa -
tine uygun prop g nd luın 
dev m ediyor. F kat bu bal, 
Uzak rkt d bir tehlike 
ve müc dele y ngınının :ıu
burunuo pe uzak oJm dı· 
ğını anı tmıy · m ni ol • 
mıyor. 

Htlliı : Bllyiik devletle· 
rio, btlyllk ihtir ıl rı bur • 
da da bir infillk bomb ıını 
pıtlıtmıktı gccikmi c k· 
tir. 

8 1RRI S NLI 

sureti bir günde Ruslar 116 
t yyare k yb tmiılerdir. 

----o---
randa 
Alma 
Loudr , ( .. ) - Taymiı 

gazete i lr nda pe ço Al
m n bulunduğu ha kıad 
H riciye aazırı Mister Ed n 

t r fıad y11pılan ihtar te
sirini göstermi ve lran hü
kumeti meseleni t d i i e 
kar r v rmi,tir. 

T hmla edildiğine gör ban
da 5000 Alman varmış. B • 
zı h berlcre gör d bu mik· 
tar 2000 ill 2500 ar ııoda-
dar. 

HALKIH SESi AKKIN SESiDiR 
e isı?!I • Si • iV 

---o--
Sivrisiaekl rle mücadele işinin bu ıeneye 

kıdar pek bariz bir ş kilde netice ve fay
dası görüldüğü ve bundan dolayı halkımı
zın pek çok minnettar kaldığı malumdur. 

Fa t bu yıl yine sivrisine bel _ıı baş 
göstermiştir. Bun sebep m ıotauzh.ıktur. 
H rh ide mücadele in ıonu bırakılmıyan 
acil bir çare bulunma ı b kkında ortaya 

tal n diie 1 rin .ço yerinde olduğunu biı 
de h tiri tır, 1" ad rl rın hiım t ve him· 
metlerinden bekleriz. Zira.: 

HALKIN SESi HA KIN SESiDiR 



IAlllPI 1 

-Şehir Haberleri~J 

Kahve 
tesbit 

adli-fiatleril3 Fırıncı 
edildi yeye verildi 

--.. .---

Şe'ılırimizin iki aylık ihti
yacı içla tevzi edilecek olan 
752 çuval kahveniıı sallı fi
atleri teıbit edilmiıtir. Ma
livet fiatı 214,5 kuruş olan 
kahve bakkallar tarafından 
yüzde ıekiz kir iliveıiyle 

halka kiloıu 231,5 kuruştan 
ıatdac•ktır. Tahminlerin ka· 
vurma esnasında fira vazi
yetleri göz önünde tutula., 
rak bunların kir haddi yüz
de yirmi beı olarak tayin 
edilmittir. Kavrulan ve öğü· 
tülmüş kahveier yüz elli 
ııramlık paketler halinde bıa
liı kahve kaydiyle ve satı

cının adresioi taııyacak eti
ketler altında 260 kuruştan 
ıatılacaa. tar. Bıli istisna her 
aileye 250 gramdan fazla 
kahve aatılmıyaktır. 

---o---
Orman yangını 

--.. -
Belediye zabıta memurları 

tarafından fırınlarde yapalan 
kontrol neticesinde toprak 
ofisten aldıkları unları ek· 
meğe tahvil etmedikleri an· 
laııl D üç fışıncı milli korun· 
ma kanununa tevfikan adli· 
yeye verilaıişlerdir. 

--..:-
Vilayetimizin 
Coğrafi vaziuatl 

- Vilayet mıotakasındaki ya· 
hancı isimlerin değiştirilmesi 
ve vilayetin coğrafi vaziyeti 
bak"'ıada trtkikat icrauna 
memur olan komiteler birbi 
rıoi müteakip vali muavıni 

8 Ekrem ya l çıakay;anıo re
isJiğınde toplanmış deği,tiril 

meıi icap eden bir kunm ya 
bancı isimlerle coğr•ft va· 
ziyet hak.kında\ci raporlar 
mOzakere edilmiı ve bunlara 
dair kırarlır werila.dştir. 

.... ---o-.--

Bombalanan 
Amerika gemisi 

--o--
V ışingtan, (a.a) - Hari

ciye müsteşarı B. Sumner 
Velı bugün gazeteciler top
lanb11nda Tutuliaa gambo· 
tunun bombardımanı dolayı· 
siyle Japon tarziyelerinia 
gayri kifi olduğanu bildir· 
miş ve demiıtir ki: Birleşik 
Amerika hükümeti Vating
tonda ve Tokyoda yaptığı 
teşebbüaata daha esaslı bir 

cevap verilmesine intizar 
etmektedir. 

--o---

iTankların Boğuşnı1 
i Ve Paraşütçüler 1 ı 
ı ----- ~ t 
t-11- Tercüme eden: SIRRI SA~ 
ı-Bır yedek neferin hatıra delt~fl ~ 

-- ~ -
- Geri çekilme emri her zım•D ''piJ ~ 

yerde v~rilmez. Ordunun erkiaıb•' , 
1 vaktini, saatini gayet iyi bilirler. s:• 
şen vazife emirleri yerine getirmek~ 

Çavuı; cevahir yumurtlamış gibi 
lu duran bu adama: d,I 

- Görünen köye klavuz iıtemelı~ 
Bahsettiğin kimselerin bilgisi çok, 

de tecılibem ve gözlerim vardır. 
Baksaııa ıu qaziyete... , 

k t k . tiy•0• f.-

Alman tebliği 
Ağız ıvgasını yatış •rmı ıı p•» .. ~ 

man bir nefer, elinde tuttuğu ve k•f, -' 
yalamakla meşgul bulunduğu konıer tı: 
tuıunu dizlerine koyarak ıöze k•11rı,111' BerJin, (a.a.) - Uluanya• 

da mağlüp edilen Rus ordu
ları takip edilmektedir. Smo
Ienıkin ıarkında düşma~n 
ihata etmiı olan Alman çen
beri gittikçe dırlamaktadır. 
Estonyeda harp teıekkülle· 
rimiz düşmanı timale doğru 
püskürtmüşlerdir. 

Berlia, (a.a.) - D. N. B. 
müfrezelerimiz ıark cephe
ıinde müdabkem Sovyet 

- V az geçin ıu laf Jaıdan A ... ~ 
severseniz. Bence, bir kıç adılll 6);' 
gitmek demek. 'bir kaç ıaat ıoar• ,?,. ..., 
demektir. Bu da bir kir değil ıni 'l 1_. il"' 

Hamiyetli çavuşumuz, herifill kar• 
tekme indirerıek bağırdı: l l _ ~ 

- Seni domuz şiıtıto! Eğer ıeı 'tılS"'r 
mezseu, elindeki kutuyu ağ11a• ,J 

senin... kbl' r; 
Fakat ne dersiniz, Kırın kap• bd 

mış olduğa piıkinliğiodea anlaşılb•01 kO, 
mevzilerini zaptederek ıar· l gi sız nefer, biç bir ıey o mamıı 
ka doğru ilerlemektedirler. d tt" veyi yalamıya evam e ı. ~ __ .. __ Sef erihiıar kazaaının Mu

aazavar mevklinde çıkan bir 
orman yangınında 800 bek-' 
tar arazi dahilinde bulunan 
Hhipli 500 z"'ytia ağaciyle 
1500 delice zeytin ağacı ve 
kuru otlar yaamııtar. 

Istanbul valisi lsmalllgo taggare meg. 
Haber aldığımıza göre be- danını bombaladılar 

,,.•,,. . takiP •..-
Hazırlık tamam... Birblriaı 

1 
k tf 

üç düdllk seti iıittik... Kıran 1 ~ 
hayli olmuıtur. ,\Çl~ ~ 

Yangına sebebiyet veren· 
ler hakkında takibat yapıl· 
maktadır. 

---o---
Bir ihtikar 

maznunu 
Keçecilerde Peıtemalcılar 

çarıısında Mehmet oğlu Mah
mut bir kilo çividi 250 ku
ruıa ıatmak suretiyle ihti
kir yaptığı . iddiHiyle adli
yeye verilmlıtir. --o--

Kazaen 
yaralanmak 
Karııyaka Soğukkuyuda 

Muıtaf a oğlu Tevfik incir 
toplamak üzere ağaca çık
tığı •ırada müvaze.aesioi kay· 
bederck yere düımek sure
tile baıından yaralanmış ve 
derhal hastaneye kaldırd
mııtır. 

lediye rei imiz Dr. Behçet 
Uz'un daveti üzetiae lstan
bul vali ve belediye reisi Dr. 
B. Lütfü Kırdar fuu zama· 
aınde ıehrimize gelerek bir 
hafta kadar kalacaktır. 

lstanbulda beynelmilel bir 
panayır •çalmasını tasavvur 
eden · B. Lütfü Kırdar bu 
veıileden istifade ed~rek 
fuarda tetkikletde buluna· 
caktır. 

--o--
8. Rasih 

lzmir Denizyolları idue
ıine ait bazı itler hakkında 
umum müdürlU le temaslar
da bulunmak Ozere Devlet 
denizyolları ıebrimiz ıubesi 
müdlirD 8. Rasih Eıtalay Is· 
taobula gitmiştir. 

Gardenparti 
16 tğustos:a verilecek gaı• 

den karti hazırlıklarına de· 
vam edilmektedir. Davetiye· 
ler tabettiriJmitlir. Bunların 
tevziiae yarından itibaren 
başlanacaktır. 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
Reisliiiud en: . 

lzmire getiriiip bu defa tevzi edilecek olan kahvelerin 

perakende azami sataş fiatlara komiıyonumuzca aşağıdaki 
ıekilde teıbit- edilmiştir: 

a) Çekirdek çii halde kilosu 231,S kuruı; 

b) Tabmiılerde çekilmiı halis toı kıbıe halinde kiloıu 
268 kuruı. 

Keyfiyet illa ol1111ur. (3014) 

Berlin ( a.a ) - D. N. B. 
• jansı bildiriyor: 

Alman tayyareleri Süveyş 
kanalında lsmailiyedeki t•y-

yare meydanını hedef ittihaz 

ederek bombalamııtır. Çıka
rılan yangınlar 100 kilomet· 
reden göriilmil~tür. 

---o--..... 
Çunking 
Bombalandı 

Çuagking (a.a) - Çung
king dün havadan 7 saat 
bombalanmııtır. Hasar var· 
dır. 

Geriye bir göçtür başladı. ., ; İ 
söylemek lizım gelirse, bu y~p~ıg• f'I• 1 
çekilme değil, adeta bir paaıktı .• tır'P~ 
zam var, ne de herhangi bir ı•;.,,. .. "

Hani apdala malüm olar, de feli~:.tff 
öyle geliyor ki bu gidiıin ıoau ç•~r 

Bakaaraız a •• Bizim, bi>yle tıdl '1. t 
alışık erkinıbarplerimiz tutalll :,.ısa• ;J 
lı allime başçavuılarımız ve Dl 11' 

• d k ıoar•ı kiin neferlerımiz ol 11 tan ,/ 
tin eli her zaman yakamızdad~~· ri d 

Şimdihk böyle kötil ibtim• ., 
memenin de ııraıı değil Y•··· 1., 

* fi "' 
• • .. debt"t '" Ertesi gUn taarruz bütun JtJ•f'' 

detiyle başladı. Cepheyi yar• ~ 
man yeni bir usul kullandı: bir lf11., 

ller liyen her tankın üıerhad• ııt•" ",f 
k B• "ya tıO ~, ---o--- re ile çullanma •.• ız, gu il o•'' . ti 

•• alacak ve (C-ep) taktiğini ku • ;t"· 
Maaş ve ucret vedeceku1r. d• Q_. ı 

Buna, hiç de lüzum kıl&JJ• 1 ıel•" t 
Bug üa bilamum memur ve 

muallimlere ağustos maıtl"Hı 
ve ücretlilere de temmuz ay· 
hkları verilmiştir. 

kopararak ilerliyea, önüne t1
',,1,.od' 

viren bu çelik ejderhalar ~ 8 J 
şeyi kendiliğinden geriliyor~U·i' I~~~ 

Hayret! ... Ağızlarda "Teıl:. "b•"'; ~ 
dolaşıyor ... Arkadan gelen d 

1j
1
,.1 .,1' 

Sıcaklar re, düşmaa•n fırkamızı s•' • , .., 
Sıcakların şiddeti dnnden· edilmemek için hemen be)'• ,,.,ot" l 

bezi biraz daha hafıflemiştir. açıp teılim olmamızı emrediJO ~ ~ 
bit 11 rJ 

Cilt ve Zlibrevi Haıtahkları 
M8teha111111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkioci Beyler So. No. 79 

Hayatının kıymetini bilen . 1ıo • ,, 
ve neferlerimiz bu sözler det• 1d•~yt· J 
tuluı yolunu nimet ııyar• ~,ıdır' 'I 
yaslanan d61mana kollarını 111ıetl'J 
işte ~cele ve heyecan g&ıt•~11etl_.,.. J 
da .. Çok iyi bir tesadftf le .. ~ 

F • ( k ruldular. li'd' Jf'~ Dr. a n şı Dlıman, biıi ıBrBle~ .b•.,ıı "· 
bmlr Memleket baataneal Bakıılarında hayretlerıaı sJ',b' I 

Rontken müteba1aııı d O 1 b•l k • i 111ub•' JJI 
Rontken •• Ele.IJtrlk teda•l•I l. D ar ı e ço 1Y t' 
yapıhr. · lldacl hıler Sokak _ ,,,,, 

ıt Ne Tllı.lfON. 1541 



blAiLE OLU 
111111111111---

t ı eıını kolunu saıııuarak evine döndü 
~ .. d -------
'· ~"'. bir kaç gün evvel 1 Kadının feryadına koşan 
' Ilı& h ôoOndeki ıRhilde Mehmed kapının önüne ge-
~ , 

1 
ddet denizde kal· lince oda olduğu yerde da-

~-1111 •tıl111 bir ce1ed bu· na kalmııtar. 
r, k!ı~eılıiai içinde Mor- Zira Mebmed bir iiiD ev· 
~4- ot •rılnıııt.. Küçükpa- vel Eyilp mezarlığına kendi 
'ıtı•ıı ~•11 ve o civarda ellerile gömdükleri oğulları 

'"-d 
1 

Y•pan Mehmet Zekinin büyük bir heyacın-
~~~ ib!r ibtiy r, cesedin la annesini ayıltmağı çıfıt· 
"11 t"' Morgı kaldırıl· tığ1111 ~örmüştfir. 
~•c! il Morg idaresine Az sonra ihtiyar kadın 
~~iıu,~t ederek şuaları ıöy· kendine gelebilmiş, oğlu Ze· 

~ \, İs kiyi karş11ında görünce bu 
~ ~. oıa Yaşlarındaki oğlum defa büyük korku ile ona: 
l,'1td, b~üadür kayıbdır. u_ Zeki yoksa hortladın 
~llııa ır gencin ce1edl mı?" diye ıormuıtur. 
ı._,dl :!" Belki odur, ıu Olan biten işlere şaşkın 
~tı,_,1' .. iöreyim.,, şaşkın bakın n Zeki, gör· 
~' 'h 1 Olüafln bulaaduğu düklerinin sebebini öğrenin· 
' b,ı:l'll•ı, taaff iin tmiş ce şanları söylemiştir: 
\ d~İQ e bulunan cesed "- On iki gllndür rk • 
~~ b, e iöıterilmiıtir. Ih· d şım Nariaia evinde kalı· 
~ ~-~aııı uzan müddet yordum. Her halde siz yan-\ ~.ı, •iı için tanınmaz h~lıkla bir b şk sının ölüsü· 
'tıı ta,

111 
ielea bu ceaedi gö· nli bana aiddir; diye teşhis 

~., .. eı teeaanrle Oıerine etmişsiniz. Görüyorsunuz ki 
~ Ye• 

L . .' Alı. sağım.,, 
~td ~ekiciğim ıeni bu ihtiyar k 11 koca oğulları · 

a 
batı ı dı 

---o---
Moskova, (a.a) - Ta 

jansına göre b ltık denizin
de muhriplerin himayesinde 

seyreden bir düşman gemi 
kafHesi dört Sovyet muhribi 

tarafıudan bozguna uğr tıl· 
mıştır. Tank ve piyade as· 

keri yüklü bulun n büyü 
bir mavun batırılmıştır. Mü 

sademe eıoasınd bir Sov
yet harp gemi!i has ra uğ· 

r mış ise de düşmanın hü
camuııu t rdeden diğer ge· 
milerin vücuda getirdikleri 
duman perdesinin bim yesi 

lhnd ü süne avdet edebil-
miştir. 

--o---

Dakik lır ilerledikçe Deli Momiş açılı· 
yor, batta bütün Amerikan oyunlarını bü

tün bu güreş müddeti esaasında yavaı ya• 
vaş öğrenmiş bulunuyordu. 

Şu halde her geçen saniyeler Klark 
Simpaonun aleyhine ve Deli Memişia Iebi

'd' ne ı ı ... 

Her halde oyuıı bilmemezliğinden geçir· 
diği ıu bir ceyrek aatin acısını bir ham-

lede çıkaracak, muhakkak ki Klarkı bir 

tarafından tutıcık olur1a bir daha bırak
mıyacıktı !... 

Nitekim yavaş yav ş ba1mına yaklaıan 

Japon kıta 
Sagsbon a çıktılar 

1 Memi , birdenbire kaplan çevlkliğile h11-
mini üzerine tılmıı, yüz binletce seyirci
DİL fery dı, bağmşmıları arısında kendi· 
sindeo biraz d ha iri olan Klark Simpıona 
gövdesinden tuttuğu gibi havaya kıldırmıı 
ve bir tav1:1k gibi yere çalmıştı ... 

Şangh y, (a.a.) - Japon 
kuvvetleri Say bun çıkmış· 
)ardır. Japon kıtalırı hiç bir 

güçlükle karşılaımadaa lim • 
na girmişlerdir. 

Klark Simpson, yerde çırpınırken halk, 
hep birden iıkemleleriaden ayağa kalkı· 
yorl r, hakem heyeti ne yapacaklarını şa· h' ,;1 ını iörecektim?! .... " na kıvuım ktın mütevellid 

"'"b,11 '
111•Y• feryad etme· ıovioçle mahalli z bıt1Sına y 

-~l ~IZlı§tır. Bir müddet mur caat ed rek cerey nı 
~,,t .:l~lde teskin olu· hali anlatmış)ardır.(SoaPosta) 

şırıyorl r, hemen yerlerini ter ediyorlar ve 
• orta hak mi V. Vilsonnı: 

- Aman dikkat et 1 ... \ ~.p 1 tıyıra oğlum diye 
•d·ı ettiği bu cesed tes· 

"•1ı1· ' ~ '"t'•d· ••tir. 
l~t oiı~ tvi11e nakleden ih
~deıa FJ.tııa bu !feci akı
t~ •t1111 lcırıaını da haber· 
t )•ıı:· kırı koca o gUn 
~p ıaa tı •raaıada Zekiyi 
~ ~ •. ol''"i•na gömmnı
\"''· iec:eyi bilyük bir 
~~,d~: elemle geçiren_ 

' ~hltı kır111 ertesi ıa'-' •c,1 •r1'en ıokak kapı-
S dra)Qa •, •c:ele vurulduğu· ,-b,h 1111ırdır. 

h....t' b ••bıh kapılarını 
~ıaı,k llıOz'iç fıiyaretçiyi 
\ "''di, tbere •ıaiıya inen 
1
, \çlll kırau kapıyı a· 
~ 'l: 

b· ) ... 
\ı-ıh b• 
,~t, 1

' '"Ik ıııta " Çıg ı kopararak 
ıere w 1 ~ Yıgı mıştır. 

~S'iAHANE 
~ı ~fliil;'hhçesı 

~. :~llK TiYATRO 
~\tı;l:bıl ve lımirin 
tt.,.11: Santatklrları 

~, a" tarafından 
\'~l Q •kıam 
~tarasında 
~~'I' l<oaıedi 
~'ht~~MIL FERRUH 
~tJ~111 kimilea yeni 

'
911\RALARI 

Yeni ısı 
kabinesi 

K.ıhire, (a.a) - Sırrı paşa 
kabinesi bu s l>ah iatifa et· 
miştir. Sırrı paşa yeni kabi· 
neyi logiliz t raft rı ol n Sa
adi partisi meaıupl rıaıo iş· 
tirakiyle kur caktar. 

w -o---
8. STAL N 
Moıkova, ( .. ) - Tas 

ajınaı bildiriyor: 30 Tem· 
muzda Stılin Moıkova Ame· 
rika büyük elçisi Stayahar· 
din refakatinde, B. Ruzvel· 
tin huıuıi .. mümessili Hanri 
Hopkinıi kabul etmiıtir. Sov
yet Hariciye komiseri 8. Mo· 
lotof k bulde bızır bulun· 
muştur. 

lstanbu yo -
ları ·çin 

940 haziranında 941 ha· 
ziran ıonuna kadar İstanbul 
vilayeti dahilinde yoll rın in
o• ve tamiratına 1.500000 
lira ıarfolunmuıtur. 

---o---
260 Çuval 

kahve 
Sıvas, - Şehrimize tahsis 

edilen 260 çuval kahve gel· 
mittir. Tevııata bu gllalerde 
bışlanıcaktır. 

lklçeşmelikte S lim kızı 

Şabver y ktığı mang ldan 

sıçr yan teş Sükrü oğlu 

M hmudun otlarla sarılı 

destirerine sir yetle yangın 

zuhur etmi~ ve yeti en itfa

İ} e il birlikte ateşin b ş 

bir tar•fa sirayetine m yd n 

bar ılm sızın b' stmlmış 
ve 300 lira k d r bir zarar 

ziyan vuku gelmiş ve suçlu 

hık ıad mu mele y pılmış
tır. 

Kız lisesi önünde idris oğ· 

lu V tman Tevfik yıl doğ a 

id resinde 1 t mvıyı yolun 

bir t rafından diğer tar fın 

geçmek istiy n M rko k•zı 

sult na çerptır rak tramv • 

yın ltında kaim suretile 

kernından ve kolundan ya

ra)aam ın ebebiy t ver
diğinden yakaJ nmışhr. 

--o----

Peştemalcalarda M hmet 

oğla Mahmut bir kilo çiviyi 

250 kuruş Ol rongoı Mus
tafaya satmak sur til ihti· 

kir yaptığl d a ya alanını .. 
tır: 

Diye h rlçten h ykırıyorlardı ... 

V. Vilson, bütün bir dikkat kesilmiı, 
yerde çlrpınan ve oaun üzerine atılmak 
6zere bulun ıı Deli Memiıin baıına dikil
mişti ... 
Memiş, henüz yerde bulunan hasmının 

hp.ımının üzerine tekrar tıhyor ve bacak· 

l randan y kalıy r göreş yerinin ortasın· 
d sürümeğe b şhyor, b zı oyunları itiba
riyle al :ur güre e çok benziyen serbe1t 

Amerik n güeşi rtık Deli Memişia eline 
çok y kışm ğa b şlıyor, şu l>ır çeyrek ••· 
atlık buğuşm ona pek buyük dersler ver· 
miş oluyordu ... 

Nitekim Ki rkın b caklarını sımsıkı el
leri ar11ına almış, i i yüz okkalık h11mıaı 

güreı y riode ileri üzerinde dört dpdllrü· 
yort bılkın büyük uğultusu ara ında alatur-
ka gilreşlede y ptığı gibi nar 1 r ıavuru· 
yordu ... 

Artık Deli Memi coşmuştu.. Gözlerini 
_kıp · kırmızı bir k ıı börüyor, rbk önünü, 

r ını sağını, olnuu görmiyor, uiakları 
h Ikın b ğırışl rıcı duymıyor, işitmiyordu .. 

-Sonu var-

""""""" """""""""""" ıH rgün il e n la d Birinci (15) kuruşı 
ıeugüa matin leri den itibaren iki nefiı filimı 

i M SINEMASINDAj 
it- en·yet köprüsüf 
ı (lngilizce Sözlü) ı 
ı (Litte old Nevyork) ı 

f 2 Çam sakızı Kongoda i 
ı Ann Sathern John Caroll ı 
lMed niyet k~prüs6 3-6.15 9,30 ı 
1 Ç m sakızı 5-8.15 ı 

""""""""""""".""""~" 
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ANRUPA iLE ICA 
N 'LIYA ---

i 

Avrupa şiaıendifer yolunun tamirata yd
züadca bili nakliyata açılmamıı olması 
dolay11iyle Avrup•ya yapılacak iharacatla 
Avrupadaa yapılacak ithalihn şimdilik 
kamyonlarla icrası diltü ·Olmek~edir. 

Bu ıekilde nakliyat Sivilingrad &zerin
den olalacaktar. Nakliyat ıekli kolay ol
malda beraber, aavlua fiatlaının biraz f zla 
Jutac .. fı bildirilmektedir. F kat ai2orta 
primlerinin aıhiJ, nakliye fiatlarının fazla· 
Jıiındaa doğan fiat fau:ını ortadan kaldı· 
racaktır. 

Diğer taraftan, Barad o mllhim miktarda 
liıtlk gelmeie baılamııtır. Bundan baıka 
Surlyeden de traaıit olarak yapağı gel· 
mekte devam etmektedir. 

Bu yapağılar memleketimizde ekiıperti· 
ze edildikten ıonra orta Avrupa memleket· 
lerine ıevkedilecektir. Suriyeden tranıit 
olaHk mal gelmesi Suriye yolonua ticari 
nakliyata açılmıı olduğuna göstermektedir. 

--·--o--
lnegölde bir delikanlı 
konşusunu öldürdü 

- -o---
lneröJ, - Kısa bir zamanda Uç katil ha· 

di1eıi vukubulmuı olan ıebrimize bağh 
Kurıunlu köyünde dördüne& bir cinayet 
daha olmuştur. Aılen Bileciğin Kavakb 
köyünden olup Kurıunlu köyünde oturmak· 
ta olan Selim oğlu 21 yaılarında Hüseyin 
Giice ile ayni köydea Mebmed Ali oğlu 
32 yaııada Durmuı ErgülJaraıında fasalye 
ıulamak yüzünden kavga çıkmıı, kt çük 
D&1rruuı tabancHını çekerek Hüıeyin Gü· 
ceyi 1ai omuzdan yaralamıı ve öldürmüı· 
tllr. Katil yakalanartak adliyeye teslim edil· 
mittir. 

o 

• • Almangemı e ı 

bombalandı 
- .. o--

Londra, ( .a.) - Donatı· 
maya mensup tayy reler şi· 
mıli Siiandin vyada Kerke
neıi ve Petlamo limanların
da burada Alman 1ıemileri· 
ne hllcum ederek bomba 
atmıılardır. Bombalar hede
fe t m isabet etmiş ve bü
yük yaniınlır çıkmıotır. 

--o~-

Romanuada pek çok 
uaraıı var 

Bükreı, (a.a) - Kral ve 
ana kraliçe aıkari hastane
leri gezmişlerdir. 

Romanyad.a 300 den fazla 
Hkeri hastane açılmııtır. 
Bunlarda altmış bin kadar 
yaralı tedavi edilmektedir. 
Cephe gerisi hastanelerinde 
tedavi edilen yaralılar bu 
rakamlara dahil değildir. 

Amerikada askerlik 
müddeti uzatıııuor 
Vaıinbton, (ı.a) - Mebu

san meclişioin askeri encll· 
meni milli muhafızla ihtiyat 
subayloran ve müteha11ıs 
askerlerin evvelce bir ıene 
olarak kabul edilmiı olan 
aakerhk hizmetlerini temdit 
eden kadun krojesini 7 mu
halif reye kartı 15 reyle 
kabul etmiıtir. 

Tıbbi ecza satışları tetkik edillgor Dıvrikte am
lıtanbul, - Fiyat mürakabe bürosu her 

nevi tabbi ecza satııları üzerin de de tel· 
kikler yıpmaktadır. Bu suretle gerek ec
za depoları ve gerekse eczaneler mevcut· 
larıaı ve .hem de aatıılarını komisyona bil
direceklerdir. Ayni zamanda tıbb? ecza fi· 
yatları araıındakl farklar da meydana çık
mıı olacaklardır. 

--o,--

__ .. __ 
ıstanbul kaumakamıarı birer 

derece terfi ettiler 
DAhiliye Vekaleti, lst nbul Vilivetine 

bailı kaymıkamtarıa bir kıımınıa birer de
rece terfıleriai kararlaıtırmııtır. Buna ait 
kararname diiq Vekllet tarafından VUiye
te gödnerilmiıtir. 

Kararnameye nazaran Üaküdar kayma· 
kamı Ihsan, Eminöaü kaymakamı Agib, 
Sarıyer kaymakamı Hüsnü, Çatalca kay• 
makamı Ihsan, Şile kaymakamı Hişimia 
maaılar1 60 liradan 70 liraya çı arılmışbr. 

Beykoz kayaıakmı Neiı 40 liradan 50 li 
raya, Yalova kaymakamı Nurettin, Fatıh 
kaymakamı Re ii de 50 liradan 60 liraya 
terfi etmişlerdir. D•bili e Vekileti rabat11z 
buluoaa Şıle k•ymakamı Hiıime de llç ay 
mez1111iy~t verınittir. 

yant madeni 
Sivas, - Divrik kaza11nın 

Karakeban aahiyesine bailı 
Çepme, Kesme, Zinara, Ge· 
deaek köyleri hududları da
hilindeki bazı ıahalarda bu· 
luaan ıimli kurıun, çinko, 
bakar madenlerini aramak 
üzer bu mınt kalara 1ı i den 
yüksek maden mühendisi 
Hayri Ogelm o ile ticaret 
ve sanayi odası baıkatibi 
Vefık Güldığ uzun boylu 
tetkikler sonunda amyant 
madeni ele geçirmişler ve 
bunların numunef erile ıebri
mize dönmüşlerdir. 

Bu huıusta bir rapor ha· 
zırlanarak iktisat Vekiletine 
ıcöoderilecektir. 

As i Sinemada 
"örümcek adam'' 
30 kııım hepıi birden 

Ayrac11 "ALTIN ARIYAN 
KlZLAR" tıtheıei hepıi Ani 
da. 

ir konferans 1 

a dedecekler 
--oı--

Londra, (a.a) - Avam ka· 
m raaında kendisine bir su
al ıorulaa Eden verdiği ce
vapta mütt~fik devletler bü· 
kümetlerinio yakında umumi 
bir içtima akdcdeceklıribl 
ve bu içtimada harp ıonra 
meılelerinin müzakereıine 

bıtlanabileceğini Omit et· 
tiğini ıöylemittlr. __ .. __ 

ALMAN TAYYARELERi 
Moskovaua varamadılar 

Moıkova, (a.a.) - Taı 
ajaDsının bild.,diğine g&re: 
dün akıam çok miktarda 
Alman tayyareai Moıkovaya 

bir hOcüm teıebbüsOnde bu· 
lunmuılarsa da düıman tay
yarelerinden hi~ biriıi Moı

kovaya kadar gelmeğe mu· 
vaffak olamamııtır. 

- .. --
Yeniden bir 
nota verdi 

Boynes Ayreı (a.a) - Al· 
man diplomatik - paketinin 
çahnm11ı dolayııiyle Alman 
hükumeti Arjantin hükume· 
tino yeniden bir nota ver· 
miştir. Nota dört maddeyi 
lhtiya etmekte ve hıraızların 
c zalandırılmaıı istenmekte· 
dir. 

--.. --

Viş ye gote 
---~ Vişi (a.a) - Saıol Mf 

Almanlar tarafıodaa f•_.. 
edildiğine dair ba t..,I 
iştirak cdea askerler ~ 
fınde11 malumat verilcO• 
dir. 

o ' 

Suriyedeki ~ 
kuvvetleri 

--o - "' 
Kahire ( a.a ) - S~ 

deki Viıi kav•etlerl e 
de bulunan bittin bır1' 
ıemelerini peyderpe)' dili"' 
fiklere teılim etmekt• ,.,,1 
Teılim maameleıl 1• 
hitam bulacaktır. ~ . o--- ,,,, 
Sovyet tebl• ---- IJ, 

Moıkova, (a.a.) - I' it 
ordulariyle döv&tıııe 1,,d' 

d·ı· Cepb•~~· vam e ı ıyor. oJ' .. 
mlihim değiıiıdik 1 ~.,, 

1 ·ıııiJ ~, Hava kuvvet erı .,.., .. 

kuvvetlerine yardıoıda Lh -' 
Jlf~,,.ı 

mat ve dDımanıD b•IP""· 
top mevzilerini bolll 

lardır. b•f'-
Dün Leniagrad• br' ıf 

bo aı ı• -=-'*· · yapılan 3 cu aı.o•~ 
kulmadan püskilrt Jtof "" 

Londra, (a.a) - b•"" , 
besinden gelen t -~ 
göre, Alman .. So•Y' •""'~ 
rebe hattı boyu;':~ 11-'1 mevkilerde yıl 11 t~ 

lngillz iktisat harp na- yerini ıiper barbio•,,,_,J!; 
miıtir •oeyli Ek•P.,b'~J 

zırının beuanatı zete1ı~ı. buıuıl ııı --~ 
Londra, (a.a.) - Avam göre, Smolea•.k 1tos•Z 

kamar111nda lktısad harp bir lıtiına teıkıl 1111ls "..ti 
nazırı beyanatta bulunarak Burada mnnferlt uerli'? 
ezcOmle demiıtir ki: leri bazı yerlerd• ıaal tıtf f 

Marsilyadan çıkan bir çok mekte iıe de der e ~ 
gemilerin yakalanmaıına do· lan kesilmekte .• ~:ııt~ 
vam edilmektedir. Marsilya· likler tecrit edı % 
dan yapılan ihracat düşman ııııuıınııııuommınunıınunıtllll ııt' 
ihracabdır. ltınp8t ~,/ 

Geçen ay 6 vapur ve bu '" ;I. 
ay ise 2 vapur yakalanmıı· Ankara tiyatro tfl (% 
tar. Bu iki vapur Hollanda karları brı olıl0 • 1 J 

;.,,,, .d ~ 
bahriyeıi tarafından yaka· lenk tarihi P.., _ .. ,••:,_,,. 
1 t t·yıtl""' ~ ınmış ır. Ankara 1 •ftib•" 

-•-- dızı ve medarı 1 (Jı ; 

Tobruk kir (Bıy t!ı:o,ı~~ 
bu akşam J4o10~111~ Mıntakasında lnnde ve (B~! bO" ~ 

Kahireı, (a.a.) - Libyada gıa Naaradd~ ~il ~ ~ 
Tobruk mıntakasında ileri ve (ltir beyıdo•"~ 
h•ttaki karakollarımıza hll- roltıode) A flal~ 
cum etmek iıtiyen dDıman alacaklardır. iı• 
piilkllrtlllmDı bir miktar Hİr akıım fırıatı dflfl. 41 

Milli • 
pıyango bilet~erioizi (Saadet) 

ahomıştır. rıaı tavtly• • ;,I ~ 
Klfe•lnden ahı.uz.. Çorakkapı Polll ~İ~' 
k r1111 No, 86' Haa a la~•l• ONDER •• ------- ... 


