
~·•ıı· - . qtlll 1 bı yolan• koymıyanlar, hesaplarını düriiıt hıtmıy nl r, zarar ve k ırını he· 
ı11'7~'~•r, varidatın• ıöre aarfiyatanı ölÇmiyenler, isr f ve her 2ü11 eğlence yolunu 

tt , ''~111 ihmal edenler, sonunda bilinço d fterleri kar~ısınd böyle ğlar v•ziyetc 
~ ıra kara dOşüallrler amma ne f ide i vardır.? V tand ş en d böyle du .. 

•
111 
laıınımak için ber ıeyi önceden heHp etmeli ve daim h y tt muvazeaeli ... 

_ .. __ 
Londra (a.a) - Hariciye 

vekaletinden resmen tebliğ 
edilmiıtir: 

Londrada i Fin elçisi dün 
hariciye nezaretine gelerek 
hariciye nazırl mister Ede i 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaret 
esu sında hükumetinin tev.di 
ettiği bir not yı Edece ver· 
miştir. Bu notaye göre Ffn· 

ter u 

--·-o---
· londr ( . ) - DeyJi Tel· 
graf g zet sinin Stokholm 
muhabiri bildiriyor: 

Sovy ti r h len huJ.>ub t 
b rbini k t'i ol rak ı,azan· 
mış bulunm ktadırlar. Uk
rany nın ODSUZ t rlaların· 
daki mahsul topl nuuştır. Bu 
büyük bir muvaff kıyettir. 
Esasen Sovyetler bu münbit 
yeri ria m bsulünü düşm -
nına k ptırm kta a t hribe 
k rar vermişlerdır. __ .. ___ 

1 adiya lagiltere ile siyasi 
milnasebetini keımiı bulun· J 
maktadır. aponya 1 s e. 

Bu vaziyet karıısıada H l· k d• 
ıiakideki loglliz elçisine p • yaına e ıs . 
aaportlarıaı iıtemeai için emir Tokyo, ( . ) - Resmi bir 
verilmittir. kayıı&lktao bildirildiğine gö-

- -•- re Siyamı J pony arasıa

Londraya göre 
Türk - Bulga 

hududunda 
Londra (•.•) - Türk - Bul· 

gar hoduduod ber hangi bir 
hazırlık yapıldığı hakkında 
Londrada hiçbir hıber mev
cut değitdit· 

d yapılan bir al şm mu
cibince J ponya Siyama 10 
milyon Batlık bir kr di aç· 
mıştır. Bu para külliy tli Si
y m m hsu]itı ve her şey· 
den evvel pirinç müb yaası· 
n t hsiı edllecektir. 

--
A e ada 

ipek istihlaki ahdit 
ediligor 

V aşhıgtou (m.a} - Amc
rik hiikftmcti ip k istihl -
·ini t bdide karar vermiştir. 

Si 
Gümrük ve inhisar

lar Vekilimiz 
Ankara, (a. . ) - Gümrük ve inhisarlar 

vekili Bay Raif Karadeniz teftiş seya
hatlerine devamla dün Gümüşhaneye gel
miştir. 

--~o---

ün fırı .... l(ı.Crda yine 
çabuc ekmek 

l dı 
Şehrimizdeki fırııılara muayyen miktar

ı rd verilen ualar~an ekmek imil ve sa· 
tışı dün belediye zaabıta memurlarının sıkı 
kontrolleri altınd apılmış, Buna rağmen 
ekmeklerin süratlc tükendiği göri?lmüştür. 
Bu sebeple fırınlar önürıde izdiham dün yi
ne devam etmi tir. 

H ber ldığımıza göre, ıı kimselerin 

dün de civar kaz 1 d ulun D tütan ve 
b ğ melesini kmek. ihtiy çlarını temin 
etmek için İzmir ar ti mahıasada (adam 
gönderere muht lif fırınlardan ikiıer üçer 
taneden otuz, lıırk e mek satın aldırdıkla· 
r& ve bunları b v ya amyonla işçilerin 
bulunduk! rı fıDınt& aya götürdükleri teıbit 
edilmiştir. 

İzmir fırın.Jarında çı rılan ekmekler iz. 
mir b lkınıu: ihtiyacını karşalamağa mabıus 
olduğund n bu giM tışl ra müaaade edil
miyecektir. Dün ir fmncının harice k&l
liyetli mikt rd ekmek s ttığı görülmüı ve 
kendisi tanzim edilen vrakla müddeiumu· 
miliğe verilmi{ltir .. 

Elden ekmek. sat ola ve ihtiyaçlarından 
f zl ekmek 1 r r h kkında da şiddetli 
takib t y p ~( c k v bu gibiler adliyeye 
v rilccc le ·r. 

---o --

u se m murlar 
da terfi 

ya ı mıyacak 
Auk ra, - Yalnız bu seneye müahaıır 

o!m•k üzer müv zen i umumiye kanununun 
b!r ~addesinin değlıtirilmeai hakkında ye· 
nı. b!r kanun lôyihaaı hazırlandığı öğrenil-
mıı.tır. M zkür liyibaya göre, tasarruf ga· 
Y.esaJ bu yıl memurlar terfi ettirilmiyecek
tır. M mafib layiha memurların terfi ıe
n leriaden müteıarrır olmam lırı için lizım 
gelen hfikümleri de vaztylemektedir. 

--1111---
ıran hudut hattı ve hizmet 

uııı münakasada 
Ank ra - Elizık, Van, lran hudut hat

tının altıncı kısmının inıHı ile Bingöl-Muı 
raıı hizmet yolu mii akasaya konmuıtur. 

Bu iki iş üzerinde inşaata önümüzdeki 
y içinde başlanıcıktır. -----
A kara - Ist nbul 

h v sefer rı .b şlıyor 

him, bayati ve netice verici 
istifadeler temin letm k ka
bil olur, gibi iılerlc meşgul 
olmıtı, harpten ıoaraki mu· 
ammaları hail tmerc tercih 
etmelidir. Çtıakü iatifıde et· 
meil bileol r için ortada o 
kadar çok bulunmaz fıra t
lar vardır ki ... 

81RRI SANLI 

Amerik d b f~ da 5000 
baly lstibllk dllmekt dir. 
lpıkler aekerl mak mlara 
tıbılı edilecektir. 

1 t nbul - P z rtesi gfinfinden itibaren 

1 
Aakara • 1 tanbul bav ferlerine bışla
ınl~caktır. Tayyareler yolcudan baıka ba· 
ıaJ ve ıazete de aakledecıktir. 



___ .... __ •~•--ı __________________________ _:~::....~:.:.:.---------------------2-•_ıuto._~ 
-Şehir Haberleri ---

PAZARTES NDEN iTiBAREN 
HERKES K HVE ALACAK 

----------
lzmir halkının aylık ihti

yacına tabıiı edilmiı olan 
752 çu•al çekirdek kabve
nia pazarteai günlladen iti· 
barea halka tevziine başla
nacaktar • 

• 
Ba baıaıta lliıumlu ted· 

birler ittiılıaz edilmiıtir. Tev· 
zl iti içia hazırlanan defter 
•• liıteler, lzmir idhalitçı 
birlikleri umumi kitipliği ta
rafından semtlere göre taı
nif olunmuttur. Her eve ve 
aileye birer fit verilecek, 
mahalle bakkallarında da 
kahve balundurulacak:hr. 
Halk, bu fıtleri semt bak
kallarıDa vererek bedeli mu 
kabilinde kenoiıine ayrıl•n 
kahveyi 1alac . k " ır. 

Bir defa kahve almıı olan 

kimsenin, bile yaparak ikin
ci defa kahve almHına mey
dan verilmiyecek ve hile 
yapanlar, adliyeye acvkedi
lecektir. Bakkalların kahve· 
yi gizlememeleri için de he
Hpları kontrol albnda bu
lundurulacaktır. 

Şehrimizdeki tabmiılere de 
aynca kahve verilecek ve 
onlar da satııları, fit muka
bilinde kontrol altında ya
pacaklardır. Tabmialerin, kah
velere ecnebi maddeler ka
rııtırmamalan için tertibat 
alınmıştır. 

lzmir balkının iki aylık 

ıbtıyacını l&aıtılımak ıçin 
ya pal• cak bu tevzi• tta bir 
b.fta auı>ra da y~ni p rti 
kab.,e t~vzıahna batlaoa 
eaktır. 

----111111111111----

Şehr imize veri- Gazi Terbiye 
len çimento Enstitüsünün 
çoğaltıldı imtihanları 
--o--

Mn~taka iktıHd m&dllrlü· 
il çimento fiatlerini te1-
bit dtirmektedlr. Fiatler ga· 
zetelerJe ilin edilecektir. 
Reımi teıekkiillerin ihti

yacı: Vekilete bildirilecek 
ihtiyaç liıteleriae göre ay· 
nca karıdaaacaktır. lbtııad 
Vekileti çimento fabrikala
rı biıleıik itleri büroıuna, 

devlet, viliyet ve belediye· 
ler ibtiyaçla11nın liıteler da· 
hilinde karıdanmaııaı emret· 
mittir. 

Rumi teıekkiiller dııında 
kalen huauıi ihtiyaçları kar
ıılamak makaadiyle lktıaad 
Vekileti lzmir viliyeti için 
yıai bir Is oatenjan teabit et· 
mit, evnlce lzmirin aylık 
ihtiyacı için tayin olunan 
beı yBz ton çimento arttırıl· 
mııtır. Ancak bu çimentolar 
ldanbulda Zeytiaburnu fab· 
rikaaıodan alınacaktır. 

Konteo jaa yalnız lzınır ib· 
tıyacını karıı!ıyacak miktar· 
da teabit ediıdıii için bu çi
mentolu diier ~iliyetıer ib· 
ti1açları için 1atılacaktır. 

Şehrimizde çimento tica· 
retiyle meıgul ol•nlana eı· 
ki senelerdeki ciro miktH· 
larının teabitindea ıonra ih
tiyaç ııiıbetinde tevziat ya
palmHı için mınt•ka iklısad 
mldlirlOi& gereken tedbir-
leri almı. tar. • 

Din ıehrimizde me•cad 
12 mozmyıkçı mıntaka ikb· 
Ad mtldlrl&iilnde 'toplan• 
mıılar •• keadi aylık ıarfi· 
1at mlktarlarıaıa tubltl me• 
.. ıealai ılrltmlılerdir. Mo· 

---o---
Gazi terbiye er.ıtitiiıliniin 

mdbtelif şubelerine parHız 
yatıiı olarak girmek iatiyen· 
leria yazılı imtihanları 4 ağuı· 
toı pazartesi gflali başlıya
caktır. 

O gila TBrkçe, edebiyat 
ve pedaıoji ıubelerine gir· 
mek iıtiyenleria, 5 ağuatoıta 
tabiiye ve matematik ıube· 
lerlae, 6 ağaıtoıta da tarih, 
coğrafya ve beden terbiyeıi 
ıubelerine girmek iatiyeale
rla imtihanları yapılacaktır. 
imtihanlar lzmir ÜJkn ilk 
okulunda icra edilecektir. 

imtihanlara öğretmen oku· 
lu mezunlariyle o•ıunluk im
tihanlarını vermiı Liıe me
zunları kabul edilecaktir. 

Şimdiye kadar muhtelif 
ıubelere 31 kiti müracaat 
etmiıtir. 

imtihan komisyonu maarif 
müdürli B. Reıit Tarakçıoi· 
)unun reialiğindedir. 

----o-· -
Lise ve ortao-

• 

kul müdürleri 
lzmir lise ve orta okul 

müdlirleri Maarif mlidllrlil 
ğllode toplanmıtlar, okullar· 
da açılan ikmal kurılarına 
devam eden talebenin vazi· 
yetini müzakere ederek ba
zl kararlar vermitlerdir. 

zayıkçılar ihtiyıçlarını mBı· 
terek bir cetvel halinde tan· 
zlm ederek ikbaad midir· 
IBilla• •ereceklerdir. 

A~~ba tekerle- JTanklann Boğuşma 
gı satışları 1 Ve Paraşütçüler 1 1 

--o ı ----- ' 
iktisat vekileti araba te- t-12- Terc&rne ed~n: SIRRI SA~ 

kerleklerine konulan ıina ı-Bır yedek nelerin hatıra del_t_ erinJ.ıı;, 
demiri ihtiyac1121 temin. et-
mek için Karabük demir ve Fraaıızların ba ani yorgaacaluja•• -:; 
çelik fabrikalarında imal et· mıılardı. Öyle ya .. Hemen bemeo biç • 
tirdiği Ç«!nberlerden ıebrimi- mukabele görmeden koca fırkalan eıit ~ 
ze de göndermittir. 35 - 40 mıılardı ... 
milimetre geniıliğinde ve 10 Kalbinde memleket ve namaı atkı, 1:: 
milimetre kahahğıada olan rak se•iİıiai, millet ıeref ve bayıiy•tl 
bu çeaberleri ıebrimizde it· şıyanlar, aıla muvaffak olamaslar. ,_(/ 
liyen arabalarda kullanıl- imanın kaldırmadığını kılıç keıet kifl. 
mağa elverişli olmadığı gö· Hayret!.. Subaylarımızdan beı altı alt' 
gö"illmüı ve bunlar kazalara düıman zabitleriyle kucaklaııp &pltt b~ 
ıevkedilmiştir. Kazalarda Zi- Na1ıl olur bu? D1.ha bir iki ıaat &ac• .-t 

ğaz bojaza çarpıtırken, bu ani 1a1DlllP1 .. -
raa t Bankası depolarında bu- de nereden çıktı? .. 
lunaa mezkur demirlerin ib- Likin şunu hemen ıöyliyeyi111 ki, il' 
tiyıç sahiplerine satılmaıı hayretim fazla sürmedi. kilı 
hakkında kaymakamlıklua Ç&aki vaziyet 1ii11 ıibi meydan• 9 ~ 
tebtijat yapılaıııtır. M«'ğer, göziimüzüu öaiiade dlımıa sa~ 

--o-- leriai kucaklayıp &penler, bizim ,111ba~ 

Çivi ihtikarı 
Gaziler caddesinde Süley

man otlu t•cir Ibrabim Meb
met oğlu Hüıeyi rı e 500 ku 
ruıa sattttı kuaduıa çiviıi 
Hüseyiade 800 kuruıa ıat· 

mak suretile ibtikir yaptık
larından yakalaamıılardır. 

-----o.__-
ikmal imtihanlarına 
eulOlda başlanacak 

--o--
Okulların ikmal imtiban· 

lan hakkında Maarif veki-
leti alikadarlara yeni bir ta
mim gönder mittir. Bu ta
mimde, ba tene ikmal imti· 
hanları normal olarak eylül-
dı baılıcağı ve mekteplerin 
gene eıkiıi gibi Birinciteı • 
rinjn baııada açdac•ğı bil
dirilmektedir. 

Vekllet bu sene hiç bir 
yerde yeniden lise açmıya· 
cak, ancak mevcut liıe ve 
ortaokullara yeni ıubeler ili· 
ve edecekttr. Bu aene lıtaa· 
bul ilkokullarında çifte ted
risata nihayet verilecoktir. 

Diğe r taraftan öğaetmen 
kadroları yeni vekillerle ida· 
re edilecektir. 

Vekilet, öiretmen olmak 
isteyen tlniversite mezunla
rının kat'i ıurette Anadolu-
da vazif o almalarını taabhut 
temelerioi bildirmittlr. 

Cilt ve Zührevi Haatahkları 
Müteba11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Dr. Fahri Işık 
bmlr Memleket baataDeal 1 

· RoatkeD altehaaaıaı 
Rontken •• ElelıtrUı teda•lıl 
rıpdır. lklDcl IMrl•r Sokak 

it Ne TILIFON, UO 

üaiformHını giyen ve dilimizi mlk _ıaft 
ıurette koauıaa beıiaci kol m•Dlo,...-
imiı... '

Sabahki uydurma çekilme emriai ,.. 
ve bunu kıtalar ara11nda yaparak Dl)al ....... 
bize teslim bayrağını açtıraa da b•P 
lar imit··· ~ 

Bu uyuımalarda, haklı olarak, kasa "1' 
mu•affakıyetia tebrik ıevinciaia it-
oluyordu. ? 5" 

Nerdeain bizim poı bıyık baıçı•llf ı t .... 
aia yarma vücudunla giheadiil• •111~ 
iıte bu bealiii beıinci kol zabitleri ...._, 

Teslim olmak &zere koluna kaldı' --,;ıJl' 
vakit, beyiaıiz kıf andan varalclayll., 
ol ki canıa cehenneme ridecektir •• 

* . . ı 
(Bir dllıınaa esirinin anlattıkları: ~ 
Bir kadıa: Kocamın intika1DıDI 111 

alac•ğım! Diye beğırıyorda. k _.-
( ... ) Meydanda mlldbiı bir kalabaht ; 

dı. Kara bir tahtanın anane yıi'1 .... , lf" 
halk, aııh liıteyi btlylk bir he1ec• 
de okamıya çabııyordu. rJll' 

Bu liıteler, harpteki 6111eri •• k11' 
g6ıteriyordu... ~ 

Gllzel, genç ve ıarıtıa b1r kada:., tfl' 
ya yaklaıtı. Yllziialin anıızı• deli e'I' ~ 
deaiade, yazıla iıimlerden birini•.;. ~ 
kaçının keadiılne ait olduğa ID• ~...ili 

Bir arahk cebinden meadili•1 
1 

Penbe yanaklarına yuvarlanaD ik~ 
gözyaıını ıildi; nazarlarını açaaı ~llf 
ufuklarda bir m&ddet ıizledikt•• ,_fi" 

- Kocamın intikamını matlık•' 
alacağım! Diye batırdı. .,-'! 

Bu kadın; bikiyeıini yakarıda 2 
mız ve bacaklarf k•rıbp •ğarc• 1 _.,., 
için arkad•ıları tarafından &!dl~ ıcliı ,ı/ıl 
ıöylediiimiz parışBlçllaiin refık• 

1 
~ 

Erkeklerin y•aında, kadıal•t d:'"J 
almıya baılayıaca kendiıi d• ,Is~ 
menıup olduğa paraıBtçüliik t•I --" 
yaııleııı bulunuyordu... 11"'..!I 

Kayıplar liateıindeki bayat •'"'.ar 
intilramıaı, dOıman topra!Jad•• 
neferinden alacaktı... fi! 

••• ~:6 
Bu gayretli kadın, kurıları•• 1_,1 ~ 

bitirmei• çabııyordu. Maallldl ,.t !,, ti 
ıindeki ıevk ve heyecını, c•.. '7~ ~ 
ıaalıtıaı yliksek 6lçtlde takdlt .,,., 
milletlerlnla bGyle bir "1111111• ~ 
lftibar daya1orlard.. f(I 

- 1tJI" 



to. Minareden 
Düşüp öldü 

---o--
lııanbul, - Oık&darda 

Cedid valde camiinde feci 
bir kaza olmuıtar. Camiia 
minaresini • tamir etmekte 
olan~ Abdili kerim fımindeki 
amele muvaıeneaini kaybet
miı ve kırk metre yliksek· 
ten taılar &zerine d&ımDı, 
kafaıı patlıyarak derhal öl· 
m&tt&r. ------
Yaralamak 
lkiçeımelik Hıcı Ali cad

desinde Mehmet oğlu Ali 
oyun me1eleaindea Mehmed 
oğla Muıtafayı bardakla yı
ralıdıtıadan yakalaamııtır. 

§ Karantına lnönl cadde· 
sinde Maltafı oğlu Şevket 
geçimıizlik ylz&nden karııı 
Gllüzan yere vurmak ıure· 
tile kııındaa yaraladıiındın 
yakılaamııtar. 

DOITORUI löŞESI 
iFQ W&i11!SS s; S S!i W 5 

Uykusuzluk 
Uykunun hiç elmayııı ve 

gayri mantazan ve gayri 

klfl oluıu aıabi insanlara 
çok fazla rahatsız ve muz-

zep eder. Uykusuzluğun bir 
çok nevileri vardır. Bazın 

uyumak rBçlBfll yatar yat
maz baılar. Yatıa miidema
diyen dBı&n&r, yata;ında 
1af a, sola döner l'e uykuyu 
bekler. Bu bekleme devam 

ettikçe baıta irkilir, ümid· 
ıiıleair, ve ıalnah bıı g6ı· 

terir. Yabud akıamdın bir· 
çok rüçllklerdea ıoara ıor-
lo uyuyabi(ir. Fakat .. fak
tın e••el uyanılır ve bir da
ha uyumak m&mkOa olmaz. 
Y abud da uyku bir ıOrB r&-

ya v• klliuılarlı doludur. 
V • btanların tahrikile h11ta
lar uyanırlar. Ve biç uyu· 

mıdıkl•rıaı diitlnlr, delik· 
ıiı bir uylruaun hasretini 
çekerler. Bu hHtılar 1abah
ları uyandıkları vakit ;en
dilerini o kadar yorğan bi· 
tad bi11eder ve tamir edici 
bir uykudan o kadar uzak-

tırlar ki pek az veya biç u
yam11daklarıaa ıaanederler. 

Normal bir uyku milddneti 
erkek için 7 • 8 ıaaattir, ka· 
dın için 8·9 nattır. Bu uaüd
cletia aı oluta ale16mum a· 
ıabl bir d&ıklallk yıpır. 

bl•aetice akıama kadar uı· 
viyette bir yorıanluk ı&ıll· 
kir. 

Maamafib 6yle in•nlar 
vardır ki recede 6 natlik 
bir uyku keadllerlaı klfi 
rıllr. Uyku ..... lçlD •• il· 
ıamTu badlndea hlri dlr. 

' 

2 Af utoı IJ4r 

j ti "' m ı ad rnatu ugun çıkar- ilk Türk Pehlivanı 
Arna~~!ukp~l~d~I Avru· DELi -~ııı-.; 

panın mühim petrol mDs· MEMiŞ ~l 
tahıili memleketlerinden bi-
ri bıliai ılmııtır. 1939 ıe· Ya.zan: TEVFiK PARS l \ 
nesindeki istihsali 140,000 -45- /t . 
tona baliğ olmuıtur. Şu ka· 
dır varki Arnavutluk petro· 
111 yDıde aekıem betiızin ver· 
mektedir. Bunun blyiik bir 
k11mı tayyare motörlerinde 
kullanılın yüksek evsaf ta· 
dır. 

ilk defa Arnavutlukta re· 
niı mikyaata 1935 de pet· 

rol çık1rılmağa baılınmııtır. 
Devoli havzasında 2,000 ku
yu açılması ikararlqtırılmıı· 
tır. Hali hazırda bundan 600 
kuyu açılmıı ve iıletilmeie 
baılımışhr. 

Bu petrol havzası (Berat) 
ıebriaden birkaç kilometre 
uzakta ve Draç· Luınayı ıo· 
aeıi üzerindedir. 800 hektar 
tutan bu petrol bıvzHının 

e11 derin kuyusa 1,500 met
redir. Bu petrollar kareiar· 
zın kaırındekit lllebavvit es· 
nHıuda hesapsız balık yıi
ınlırının yer altında kalarak 
tazyik görmesinden ileri gel
mittir. 

petrollln pek az kendi 
kendine fıtkırmaktadırlar. 
Ekseriıi tulumba ile çıkarıl-
maktadır. Sonradan 75 kilo

metre uİunluiundaki boru 
battı ile Avlonyıya nakle· 
dilmektedir. Burada tayyare 
bombıların~an mahfuz ıar· 
naçlarda cem ve mubafİza 
edilmektedir. 

~._, .. __ 
Yıldırım tedatisl 
Tababette batır ve haya· 

le gelmiyen maddelerden 
butalıklarıa tedavisinde iı· 

tifade ediliyor. Şimdi de bir 
yıldırım tedaviıi çıkmııtır. 

ilk defa bu usul vücudu çi· 
banlar iıtili ettiği zaman 

muviffakiyetle kullıaılmış· 
tar. 

Yıldırım tedavisi bunu mil· 
teakip mtiıtevli halde iltihı· 
bnie hastalığına "artı kal· 
lanılmııtar. 

Yıldırım tedaviıinin tifa 
verici tesiri iki gün zufın· 
da ıör&lmektedir. 

Yıldırım tedavisinin mu
vaffaklyeti vilcudun muka-

vemet kuvvetini arttırmaıın· 
dadır. Vaktiyle meıhur 

"Koch ve Paıteur" de yıldı· 
rım tedıviıinin ehemmiyetini 
Hımfılerdi. Fakat pratik o· 

lırık tatbik edememfılerdl. 
Şimdi iıe buaa muvaffaka· 
7et hı11I olmqtar. 

,, ... 'lfd 

Klrak Simpson on beı dakikada karıı· 
ııada oldukça yumuıak gDreı tutan Memi· 
tin birdenbire kc ıkuaç bir h111m olduiu· 
nu, her tuttuğu yerini koparacak, kemikle· 
rini birbirinden ayıracak ıibi haller aldı· 
ğını görünce biç hıyet etmiyor. 

Zaten ben bu işin ıonunua böyle olaca· 
ğını biliyordum, der gibi vaıiyetler takıaı· 
yor, bütün \>unlara rağmen canını diıiae 
t•kmıı bir şekilde Deli Memiıe mukave· 
mete çılıııyordu ... 

Artık ıalonda intizam, nizam kılmamaı, 
berkeı altindaki sındılyalanaı bir keaara 
atmak, hep birden ayağa kalkmııta ! .. 

Localarda oturanlar da heyecanlarında• 
yerlerinden fırlamışlar, gözlerini dört eça· , 
rak ıahnede aman vermeden boğl .. n Deli 
Memiıia çılgin hallerini dsria bir alika ile 
ıeyre koyulmuılardı ... 

Doli Memiıten alaturka niralar basıyor, 
hasmını tutup tutup havaya kaldırıyor, la-
11fıııça yere çırpıyordu ... 

dlitlin seyirciler koıkoc• Nevyork ıam• 
piyonu Klırkın bu kadar b&ylk bir bezi· 
mete uğrayacağını biç .. dliıtınmemiı olacak· 
lır ki, bir tek Amerikan oyunu bilmeden 
ortaya çıkan bu Türk pehlivanının karıı· 
ıında almıı olduğu vaziyeti tarife sağmaı 
heyecanlarla karşılıyorlardı ... 

Bilh1111 sahneye yakın localarda otaraa• 
lar, genç madamlar, mıtmazeJler onaD ra• 
lebeıinden ıon derecede memnun gör&al· 
yorlar, Amerikan ıpor salonlarında bir 
g&neş gibi parlıyan bu yaman T&rk pepll· 
vınına karşı duydukları sempıtıya gizlemi· 
yorlardı .... 

-Sonu var-

Yeni tip ekmek 
lıtanbul, - Belediye iktiaad mlldtlrlüil 

yeni tip bir ekmek üzerinde tetkiklere 
bışlamıotır. Yeni buğday mahıuln piyaıa
ya çıkarılmakta olduğu için bu tip ekmek 
yilzde 70 buğday yüıde otuz arpadan imli 
edilecektir. Bu suretle daha beyaz ve pif· 
kin ekmek imili mümkün olacaktır. 

o 

MURADLIDA YANGIN 
Muır dlı - Muradlı nahiyesinin Ballıboca 

köyü muhtarı Alinin (200) dokucun ekini 
yanmııtır. Yangın gece yarııından ıoara 
ıaat üçte vukubulduğu için k11ten yakıl
dığı kanaati vardır. Tahkikata devam eclil
mekted11. ........................................ 
ıHergün ilk aeınılarda Birinci (15) kurutı 
ıBuiüa matinelerinden itibare iki nefiı filimı 

f ELHAMRA SINEMASllDli 
it-Medeniyet köprüsü} 
ı (lagilizce Söztl) ı 
ı (Litte old Nevyork) ı 

f 2-Çam sakızı lonaoda i 
ı Ann Sathern ]oba Cıroll ı 
lMedeniyet k6prllı0 3-6.lS 9,30 ı 

ı Çam ııkııı S-8.15 ı .. ......................... ., .......... .. 
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Fasulya ihr cat na 
müsa d ediliyor 

--=---
Yeni f aaulya mehıulü idrak edilmekt 

olduğundan dahildeki eıki yıllar mahsulü 
faıulya ıtoklarından bir kısmının ihraç 
edilmeai kararlaıtırılmıştır. Ticaret Veki
Jetinin bu buıuıtaki emri ıehrimizdeki ali
kadarlara bildirilmiıtir. Verilen karara gö
re 1941 aeneıi mahsulleri hariç olmak üze
re eski mahsulden bir kıımı Ticaret Ve-

kaletinin lüzum gördüğü bir ni•bet dabiJin
de harice aablacaktar. Bunun içia Istanbul, 
lzmir, .Samıua ve M 11indeki ıtok sabıp 
leri ibra ç etmek istedikleri fasulyaiarı bU 

ıehirJerdeki umumi mağ zalara teslim ede· 

cekler ve mukabilinde alacaktan depo ae
ııetlerini Mıctaka Ticaret Müdürlüklerine 
tevdi edeceklerdir. 

. Dep:>lama iti latanbulda 4 ağuatoı ve 
lzmir, Samıun, Meuinde de 6 ağustos ak· 

ı•mıaa kadar ikmal edilmiı olacaklar. Bu 
fuulyalar ancak ithali kararlaıtırilmıı mal· 
lara memlekete getirmek mukabilinde ha· 
rice ıatdabilecoktir. ----
Bir aullk halk ticaret biletleri 

ozerlndun tenzilat 
Türkiye hudutları dıtında bulunan bir 

memleketten, lzmir fuarına gitmek için, 
gelen yolculara bir aylık halk ticaret bilet
leri üzerinden yDzde 50 tenzilat yapılacak
tır. Bu gibi yolculara ait muvakkat bilet
ler Tilrkiyede yalnız Meydaıekber, Adana, 
Haydarpaıa, Edirne, Uzunköprü, Sirkecive 
Erzurum iıtaayonlarında veriUr. 

Ba tenzilittan istifade e:tmek istiyen 
7olcuların pHaportlal'ını ibraz '-tmeleri li-

ıımdır. Biletler pasaportta bırlikte milte
berdir. 

--o---
Erzin canın bf r kögOnde dokuma. 

cılık kursu açıldl 
Erzincan (a.a) - Bugün merkez nahiye-

ıinin V aıkırt köyünde bir dokumıcllık 
kurau açılmııtır. 

lktiHt VekAleti tarafından göaderilmit 
olan bir uıtabaıının idaresinde bulunan bu 
kunta, halka gene Vekilet tarafından do· 
kamacıhiı tepik için göaderiJmiı olan 
teıglblarda her çeıit dokum itleri fizerin
de ameli dersler verilmektedir. 

Kursun açılııı esnasında valimizde hazır 
bulunmuıtu(. Halk, lktıut V c iletioio Er 
zincan mıatakHır a kartı göıtermiş olduğa 
bu alikadan dölayı büyük bir m mouoiyet 
duymaktadır. 

---Q_._--

Sevgilisini yaralıyan 
kadın 

lstanbul, - Fatihte oturan Moıtafa be
raberinde yaıadığı Hatice isminde bir ka· 
dıa tarafından aralarında çık•n bir kavga 
neticesinde yaralanmııtar. Mastafa basta· 

neye kaldırılmıt Hatice yaralaumııtır. Tab
ldlıata baılanmııtır. 

(HALklA sisi l2 Ağaatoı iMi!.---

~~.-~--~F ~HA~BE~LE) 
-lngiliz tayyare- Smolenskharbi1 

lerinin akınları ve neticesi 
Sırbıstanda 
Komonistle~ 

--o-
Londra ( a.a ) - logiliz 

hava aezaretinin tebliği: 

Dün ıü dBzüıı Blenheim 
tayy releri:nız vcılarıo refa
tinde olarak Belçika açıkla-

randa düşmanın gemi kafiJe
sioe taarruz etmışlir. 

Bomb.t lar iki geminin et
rafına düştüğü ve ıonra 

takribea 2000 tonluk bir ge· 
mioio alevler içinde ve bat· 

mak Ozere olduğa miiııhade 
ediloıiştir. iki bombardıman 
ve bir av tayyaremiz kayıp· 
tır. 

Loadra ( a .a ) - logiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

Dün Hbt 18 ze kadar ce

nup sahilinde bir düıman 
tayyaresinin görükmeainden 

batk• lngiltere tızerinde hiç 
bir dliıman ha va faaliyeti 

kaydedilmemiıtir.. Hiç bir 
bomba da atalmamııtır. Diln 

akıam bir düımaa tayyareni 
düşürülmnıtür. 

Çok güzel bir 
teşebbüs 

--o·--
Memnuniyetle öğrendiği-

mize göre lzmirimiıia beı 
ilk okulu: 

Mi1akı Milli, Şehid Fethi, 
Yıldmm Kemal, Vali Kizım 
ve Bornova Kars okullarının 
mini mini Mandolioata or· 
kestraeı öğrencileri, yakında 

bıılarında baı muallimlerin· 
den bazılariyle Ankaraya iİ· 
derek radyo aeniıinde bir 

konıer vererek bütOn Tlir· 
kiyeye dinletecekleri, orkeat· 
ra öğrencilerinin yaşlarının 

küçük olmasına rağmen pek 

mükemmel çaldıklar1 ve bu
ıusiyle bıılarıoda bulunan 
maodolİD teıli lnymetli geııç· 
lerimizden Bay Fikri Ürkme· 

ıia konseri h zırlamak ve 
kendi bestelediği operetini 

öğıenmek için geceli, giln
düz.lü uğraştığı hesaba katı-

lacak olursa bu konserin 
cidden pek parlak olacağı 

ve lımir ilk okullarının ıe· 
refini yü'kaelteceği anlatıl· 
maktadır. 

Genç muıikiıiaasımıza ve 
mini mini yavrularımıza ıim-

dlden muvaffakıyetler ve 
baıaralar dileriz. 

--o--
Londra (a.a) - Salihiyet· 

tar logiliz mağfilJerinde be
yan edildiğine göre Smolens· 
ki harbi öyle muazzam bir 
ıekilde cereyan etmektedir 

i ı.ı cticesi bir hafta içinde 
belli olması muhakkak rıbi· 
dir. 

1914 1918 harbinde ol· 
dugu gibi böyle muazzam bir 
cckhcde Siper h.trbi yap· 
mak imkiosızdır. 

Acaba R!ls kıtaları Alman• 
ları yıpratmağa muvaffak 
olacaklar mı? 

- .. --
Macarlar yai· 

morlardan 
şikayetçi 

Budap~ıte, (a.a.) - Son 
neşred.ilen Macar tebliğine 

ıöre harekit çiziJmiı olan 
plia dairesinde devam et
miştir. 

Yağ:an ıiddetli yağmurlar 
dolayuiyle ağır tank ve top· 
farın esasen yumuıak olan 
araziye aaplanmaktadırlar. 
Düı.man ricat halindedir. 

Yüılc.rce eıir alanmıştır. Ma· 
car kııyibi azdır. 

11nllllllllllll ınuıııunmııııınııuıımmımımnnanun1ıınn 

Sarhoşluk ve 
silah atmak 

---o---
Karantina Sabilpark gazi· 

aosunaa Ali oğlu sabıkalı 
Küçük Hasan ıarhoı oldu
ğa halde masa devirmek ıu· 
retiyle rezalet çıkardığı ve 

Rifat oğlu Hbıkalı Muzaffer 
ve Ömer oğlu Supbi de ha· 

vaya iki el ıilib attıkların· 
dan yakalaamıı ve bunlar
dan Hasaa kaçmııtır. __ .. __ 

Tehdit 
Süt damlasında Aılah oğ

lu Otomobil tamirciıi Hilmi 
geçimsizlik yüzünden niıan
lııı Sadettin k11:1 Kadriyi 
tehdit ettiğinden yakalanmıı
hr. 

--o~--

Yaralamak 

Belgrad (a.a) - HOkO ,; 
makamları Sanatta ko111.•~.,ı 
lere karıı tenkil tedb•• tıt• 
almağa mecbur kaJ111ıt ttj 
~omüniıtler bir çok ıabO 
hareketleri yapmıılardıt• la' 
Ruı - Alman barbı b•lf ,. t ,. 1 

dığı sırada Almanlar a d" 
dan neşredilen vesikalar tle' 
anlaşıldığı . üzere sevye ,. .. 

Sırbiatanda kominiıt P'0 
tlC 

gandaıını faal bir ıut• 
idare etmiflerdir. 

----
G. Vevel 
Hindistand• .... 

H. di• .. 
Simla (a.a) - ıD t/" 

baıkumandanı general 
111

e· 
vel dün tcırii mer~eı fçti" 
dafaa komitesinin' .Ik 1ıı111 

• t'r pr 
maına riyaset etmıı 1 

• ••" 

açılıı nutku ıöyJiye.11 :ıd•' 
ral umumi vaıiyetı • g b,rP 
geçirmiı ve mubtehf ,,,. .. 
sahnelerinde Hint kıt~111•I 
nın ifa ettikleri mD~•tit· 
hizmetlere iıarot etıo•I 

--o---
k oOCeza a ~ 

unnda nib•1 

de2işikli1' _,,. 
Ankara - Ceı• lı•' 111111 

tıcP'"'" 
da Uiıumlu görülea t•f"_ 

b. kolll tf 
yapmak üzere ır f ,u1• 
teıkil edilmit ve d ~ 
geçmiı bulunmakta 

1 
• d•r' 

Tadilitaa bir dah• ,cı IJll' 
tiklik yapılmall i~tif 1e1ıd'' aedilmiyecek bıt 

111
1 ~,.. 

tesbit ve icrısı e• 

rarlııtarılmııtır. -- j ---o- ,, .. 
Fuarı Tic• ~ 

k·ı· a~•c"ı~· ve ı ı Y 1 "..,. ,,. 
Ankara - Haıır tot''~,.. 

mal edilen baılr . ,,,t ... k* 
yon al f uarımı~ı 1~~dtri1Y 
kifiain açacagı b 

todır. A. ~-·-1 
8. Nuri ~ ...... ~ 

Izmir Ticaret h• iff• t;. . ,.,. ~ ....... 
muavini 8. N or~ ,,et o ~ 
yazılmıt te Tıc 1ılif •' " 
rında tedrisi te et•ıf'1 ~ 
bulanan prokol!J ltt~• 
emtea katiplerfoill Ljl• · ~ •f ,,~ ,r-

Çorakkapı Bedava ıoka· mesi için Maarı f1Jılf' f... 
ğında lbrahim oğlu Mehmet kurulan tetkik 1ı;1, ~'~-' 
oilu Bayram bir mlinaıaa lza seçilmiıtir. •fe•I ~ 
neticesinde Mehmet karıaı eYvel yeni ••11 ıd,tl 
Ayteyi tahta ile yaralacbj'ın- sıiden bu dejerll dil",_, 1 

Milli • 
pıyango bilet•erinizi (Saadet) 

dan yakalanmııtar. muvaffakıyctl•' ~ 
Kl9e•lnden aluaıL. Çorakkapı Polla Merk

1
•: 
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