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~~~ bir memlekette 11ğJim bir ıiyamet takip ederek bütnn dünyanın yuvarlandığı 
\""'- '»lllak lizere bulunduğu korkunç uçuruma dllımemek ve umran ve medeniyet 

!:-aiu' dev•aı etmek içia herkeıiıJ öraek yapabileceği bir yoldan yibüyen Türkiyemb: 
't,t 

1
• llleılekdaıımıza çok yerinde olarak ,şu ıazlerl söyletmiştir: 

' ~~ •rl ıııldarını ıöadilrmeden geçiren ve dünyanın b6t0n ııkıntılı karanlıkları ar -
~' ._' l111it ve teselli kıvılcımı aibi parhyan yegiae memleket Türkiyedir . ., 
~ bagiinkü katla yurduınuıa. ' 

~~ 
:· dOımanıarını 

'i ıınat ve dost. 
~ •ı taubetmemek 
, • •• uapmaıa 

''oburdur? .._'--o--
\ t1~'•t10 haberleri Ame· 
~ ' • adar Japonyanın 
4&... , 1 Çolc m&bim ve da-
~ lclrarlar almak için 

't~ı 1'1et harbinin da-
~lı~ lr tekilde inkiıa· 

~·~)o •diilai gösteriyor. 

Son Dakika 

Almanların 
kulüpleri 
arandı 

Ruzvelt seya
hat ç ktı 

Vaşington, ( .a.) - Reisi· 
cumhur B y Ruzvelt yatı ile 
yapacağı seyahatten bilisti
fade bazı deniz 6slerinde 
alınan tedbiri ri teftiş de-

Boynes·Ayrcs (a.a) - Bu- cektir. 
radaki Alm&n kulüplerinde 

Zinnedildiiine göre Ati D• 
y•pılan araıtırmalar netice· · 
sınde elde edilen evraklara tikte bir ynrde filo kuman-

n•zıran bir çok kimselerin 
hudut haricine ~çıkarılmaları 
için kifı delil teşkil etmek· 
tedir. 

--1111-
Amerika Japon 

dını ile milliki olacaktır. 
Esasen Reisicumhur ayrıl

madan evvel bir çok rdefa
lar Atlantik filosu kumanda
nı ile miUiki olmuştur. 

--o---
'~ı,.:'• en bilylik ve 
~) lılr bir gazeteıinia yayı 
'-~ 1

11 tehlikeli bir ser-
firotesto 

etti 

us ya 
Jauo 

l. ~· fel&ket uçuruma
'" 

1
•111ekten çekinme· 

~... . 
' tı •e ıeae bir Ame· 
...... ~ ltteciıinin "Ameri· 
\...-,_ ' 1•tler birliiiae ya

lı~ 1''dıınların K11alor
"'·.. ...111ııvemetine bat· 

~"-c1 ~ Hı '~eıriyatta bulun· 
~tt terıyor ki Tokyo ile 
~"'~la bilh•ıaa hup si · 
~ ltt ' 1 llleydana çıkar· 
~ 'd: Çirpıpa devlerin· 
~ ,~~leleri neticelere iı· 
~ 'lllektedirler. 

~ tt,'• Jıpo11 hilk6meti
lk ~.. :.6Glerde Moıkova 
'·~,k ıcaıi anlaımalara 
~ ~ lll 1

' 1\llunu ıöaterme· 
"'I ~ 'llllelreti11 çok paha· 
' ~l~ı olacak Ye bir dev· 

-~·~ tcnıellnden 11111-
tl 111eçh11J mıcer•· 

Pekin (a.a) - ~azı Japon 
tebirleriade Amerikan teba- · 
sına karıı yipılan aleyhtar· 
lık dolayısiyle Amerika bü
meti konsolusu vaııtasiyl 

Japonya bilkumctini prote11-
to~:etmiıtir. 

lara atılmaia biç de hevesli 
olmadıiıaı bir kere daha 
iıbat etmiıtir. 

lıte bunun içindir ki ga· 
lip ve muzaffer olmadığı tak· 
dirde dDımaalarını çoğalta· 
cağını ve eıki doıtlarını da 
kaybedebileceiini düşllnen 
Alman hilkOmeti ıefleri gi
riştikleri bu zahmetli ve ç.ok 
tehlikeli bu iti bııarmak içia 
her enaeli yenmcie ve her 
tehlikeyi iÖıe almaia mec· 
bur ve muzaffer bir mevkie 
dütmliı bulunmaktadır. 

llRRf SA L.I 

Tokyo, (a.a.) - Burada 
siyasi mahfillerde tebarüz 
ettirildiğine göre eğer Sov
yetler birliği Amerika ve la· 
gilterenin metal batını kabul 
edecek olurs Jıpony nıa 
siyaseti mihver siyaseti ol • 
cıkhr. 

Hopkins'in 
seyahati 
etrafında 

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

P ris re mi mahfillerinde 
beyan olunduğuıAıa göre 
Amerika reisicümhuru Bay 
Ruıvelf Uzak ark mümessili 
B. Harry Hopkinsın Mo ko· 
vaya y ptığı aeyahatın gizli 
görfiımeleri hakkında bura· 
ya m itim t gclmiıae de bu 
hususta hiç bir fey söylen· 
mtmektcdir. 

-1 
• • MECLiS NDE 

--=----
Ankara, (a.a.) - Büyük Millet Mecliıi 

bir ylık bir tatil devresinden sonra Şem
seddin Gün ltayın başkanlığında toplan• 
mıştır. Dünkü içtimada müzakereye baı· 
larken İktısad vekili Hüsnü Çakırın 11hbt 
sebepler dolıyısiyle istifa ettiğine ve ye• 
rine Trabzon mebusu Sırrı Daynı tayin 
edilmiş olduğuna dair Riyasetlcumbar tez
keresi okunmuş ye bunu müteakip ruzaa• 
meye ııeçilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi, Millet saray ve 
köşklerindeki eşyalar hakkındaki Mecliı 
hesaplara tedkik encümeni maıbataııaa it
tili peyda eylemiş, Fenerler idareıine ve
rilecek tazminat karıılığıaın temi• ıaretl, 
şirketlere ait halk senetlerinin 1&bD alın· 
ması hakkıqdaki kanunun ikinci maddeıi
le büdçe kanunlarının :bu baptaki madde· 
leriııin tefairiae dair büdçe encümeni maz
batası ve devlet memurları aylaklaranın tev
hid ve teadiilüne d•ir kanuna bağlı liste
uin Adliye vekil etine ait kıımıada deii· 
şiklik yapılması hakkındaki kanun liyiha· 
ını müzakere ve kabul eylemiıtir. Mecliı 

gelecek lçtimaını çarşamba glhıil yapa· 
caktır. 

Y NI 
--o--

iP 
vs F 

MEGIN 

Aukara, ( .. ) - Başveklletten teblii 
edilmiotir: 

Toprak mıhsuUeri ofiıi tarafından imal 
edilen ekmeğın unları çavdar ve arpa ka
tılmaksızın yalcız buğdaydan imali takar· 
rür etmiştir. Bu yeni tip unlar yiiıde 90 
randımanlı olac•ktır. Muhterem baUumıua 
fırıol rdan satın aldıkları ekmeklerde g&
recekleri her kuıuru derhal mahalli bele
diyeye haber vermelerini bilba11a rica 
ederim. 

- Deoamı 4 ncü ıalailede -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Minnet ve şükranla

ımızı sunarız? 
-----•U• 

Dün akşamki radyoda sayın Baıveldli· 
mizin bütüo yurddaşlara çok nıziklne ve 
asiline bir tebliği vardı. 

Bunda: 
"Sayın halkımız sırf buğdaydan yapıla· 

c k olın ekmeklerin bozuk olduğunu gö· 
rür görm z, dcrh l mah ili belediyelerine 
müraca t etmelerini rica ederim." 

Deniliyordu. Hakikaten bu son ginlerde 
çıkan b zı meklerin çok bozuk oldui11-
nu ve h lkımızıo ıiki)et ettiği göılllmek· 
t o idi. Bundan ıonra fırıncıların bu buıu· 
a dık at edecclderini ve belediyemizinde 

d imi kontro lerile ekmeğin yoluna koa11-
lacağını kuvvetle umuyoruz. Bütün halkı
mız namına yüksek rohlu Beıvckilimiıe 
minnet ve eükraolarımızı ıunmayı bir ve· 
cibe bildik. Ziraı: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Şehir Haberleri ...... 
Gizlenmiş 
Manifatura 
Eşyaları Sivrisinek 

mücadelesi 
--o---

Son günlerde Karııyaka
da ve ıebrhnizin birçok yer
lerinde ıivri ıineklerin faz· 
lalaıtıiıaı'='-yazmıtbk. 

-Haber aldığımıza gCSre, 
Karııyaka ııtma milcadele 
reiıliği emrine mücadele 
için m&bim mikdarda mazot 
verilmiıtir. Bugün lzmir için 
ele bol mikdarda mazot ve
rilmek ıuretiyle mücadele
nin eıaılı bir ıekilde yapıl
maıı temin edilecektir. 

Verilen mazotların ııkı bir 
kontrol altında mücadel~ 
itlerinde kullanılma11 temin 
edilecektir. 

1 

Bu ıuretle on zamanlar 
ela feıla mit1darda Uirl'yen 
bu batdenin tamam~n iaıh• • 
ediJmeıine çı hıılacaktır. 

--o--
Ekmek 
Meselesi 
Ekmek meaeleıi, alınan 

kat'ı tedbirler ıayeılnde 
balledilmiı bulunmaktadır. 
Fırınlar, belediye zabıta me· 
m11rla11 tarafından ııkı bir 
kontrol altında bulundurul
maktadır. Mtllbakata ekmek 
16tlrllmeıine ve vatandaı· 

ların ihtiyaçlarından fazla 
ekmek almalaraaa miiaaade 
edilftlemektedir. 

Dlla lkiçeımellk cadde
ıiade fınncı Baki Gtllaer, 
Aaafartalar caddeaiade lb-
rabim ve Mebmedia fırınla· 
rıadan 620 kilo ekmek al· 
mıı. baalan kamyonla Sey-
dikaye gat&receği ıırada 
tatulmuıtur. Hakkında zabıt 
•arakaıı tanzim edilmlıtir. 

--o--
·Bucalılar bir 
maç yaptılar 

Yeni teıekkiil eden Buca 
. ıeDçlik kalübll ile Maaiıa 

muhteliti araaıada Pazar 
ıilall Maniıa ıt.dında bir 
maç yapılmıı ve 3·3 bera· 
bere kalıumııtır. 

Oyan ıtatdaki binlerce 
ıeyirci tarafından takip edil
miı. çok btyecanlı olmuıtur. 

w -o--
YO-sat Ziraat enstl

toso talebesi 
Ylkıek ziraat en•titlbii· 

ıllnin birinci ıınıf talebe· 
ıiadea 52 kitilik bir ırup 
bıılanada Döçentleri oldu
la halde ıebrimb• relmiı
lercUr. 

Tapu fen 
heyeti 
--o--

Kadastrolınmıı mıntaka-
llar dahilinde yapıJmakta olan~ 
muameleler tapu mubafızh· 
ğına bağlı fen heyetinden 
geçirilmektedir. F eli memur
la ı tapuya ait her huıoıu 
mahallinde kroki ile tesbit 
etmekte ve bDtün vukuata 
p1inlarına iı'emektedirler. 

Çok ıüratli ve disiplinli 
çalışma fen memurlarının 

meaaisi ve hüsnü muımale
ieri yüzünden esbabı mesa· 
lihin iıleri hiç bir tehirsiz ve 
arızasız görülmektedir. Çek 
yerinde olan kadastro t.ıki
litıaa dığer mıntaklarımı
xın da alınmasına devam 
olunmaktadır. 

--o---
MOrakabe komisuonu 

kurulacak 
Çiftçi mallarını koruma 

kanununun tatbikatına vili· 
yetimiz dahilinde baılanıl
mııtar. Viliyet tarafından 
kazalara ve belediyelere gön
derilen bir tamimde miira· 
kabe komiıyoulan teıkil 
edilmeai bildirilmiştir. 

htanbul Murakabe teşki
litı ıebrin muhtelif depola
rında gizli olarak ıaklanmıt 
bulunan binlerce lirahk ma
nifatura etyaıını meydana 
çıkarmak için umumi bir 
usule müracaat ederek faa• 
liybte geçmiştir. Şehrin muh
telif mahallerindeki depolar 
teşkilat memurları tarafın· 
dan aranacak ve bulunabak 
malların sahipleri ıiddetle 
tecziye edildiği gibi mallar 
da Maraba teıkilitı tarafın· 
dan derhal piyasaya arzedil
miıtir. 

-.-.111--

Şehrimizde 
KAHVE TEVZIATI 

Marmara - Kahve tevzi
atı hıne 600 gram olarak 
verilecek ve her hane na
mına Belediyeden ahnacak 
vestkalarla şehirde bbıim 

edilen on dört bakkaliye 
maıazaıında tevziat yapıl
mak suretiyl~ ve ayni Z•· 
manda izdihama meydan ve· 
rilmemiı olıc•ktır, 

Hane baıına 600 gram 
·kahve veriJlıi bilha11a ı b
rimiz tiryakilerini fevkalade 
memnun etmiştir. 

--------
Rusyada harp Elleri VB gOzO yandı 
devam ediyor 

Moıkova (a.a) - Cephe
deki vaziyeti tetkık eden 
lzvestiye gazetesi ıunları ya· 
zıyor: 

Faıist stlrdleriyle yapılan 
mllcadele şiddetli v_, kat'i 
ıafbasıaa girmiıtir. Hitlerin 
yıldırım harbi akim kalmıı· 
tır. Doğruıa dllıman kuvvet
lidir. lo1anca ve malzemece 
muazzam zayiaahna rağmen 
yeni arazi iıgaline çabımak· 
tadır. 

Fakat Kızılordu d&ıman 
piyadeıini imha etmekte. 
bava kuvvetlerimiz de düş· 
man tanklarını ezmektedir. 
Kızılordu dilımaaın ihata 
manevralarını kırarak mahi· 
rane manevralarla faşiıt ıü· 
tillerini imha etmektedir ve 
dDımanı nasıl imha edece
ğin.i milkemmelen &ğrenmiı· 
tir. 

Kıı.ılordunun mukavemeti 
fevkalade artmııtar. Soe-yet 
m11b1riplerinin yilllsek vaaıf· 
lan bu 40 giinlilk muharebe 
eınaaında bir kat daha ken
dini söatermittir. 

Bir difteri takası 
Son h•fta içinde ıehri· 

mizd• bir Difteri vak11a kay
dedilmiıtlr. 

Ayazpııada, Kamarot ıo
kığıada lstofoya ait garaj-
dan yangın çıkmıı, bu eına
da ıara jda bulunan 3 oto· 
mobil kıımea yanmııtır. 

Bu sırada garaj mllıtab
demlerinden Ali adında bir 
geaç de alev arasında kala· 
rak yüzünden ve ellerinden 
haralaamııtır. ---o--
Hükômetko-

v •• •• 
na2ının onun 
deki saat 

Bir kaç güadenberi hllll ümet 
konaiınıa CSnünde bulunan 
Iı baak111nıa kumbara saatı 
iılememektedir. Alikadarla 
rın nazarı dikkatini çekeriz. 

--o--
Asılsız bir 

haber 
Londra ( a.a ) - Royrer 

ajtnııaıa iSğrendiğine g&re 
logilterenin Siyam hududuna 
100 bin asker g6nderdıii 
hakkındaki ıayia eıasıızdır. 
Siog•pordaki lngili.ı kuvvet· 
leri hakkında ıalanaa tedbir
ler ıırf tedıfDI mahiyettedir. 
Yukarı dakl ehemmiyette hiç 
bir tedbir alıamamııhr. · 

!Tankların Boğu1111 
i Ve Paraşütçüler 1 
ı ---t-14- Tercftme eden: SIRRI SA~ 
ı-Bır yedek nelerin hatıra defterin~ 

Hepsi: "Ge.çmiı olıanl" Diyorlardı. 
Kadın :giililmıi~rek: ~f'_ 
- Paraıütiin açılmamaıı, beai old;.i' 

heyecanlandırdı. Fakat hiç bir zam•• 
ve ce1aretimi kırmadı. ~ 

Bu da bir tecrilbe oldu bana... P , 
tlime itimad etmiıtim. Halbuki baadı• 
ra onu ııkı ııln muayene etmede• tı 
yaeağım ... 

Cevabını verdi 
* • • d••"' Kocasının intikamını almaia aam• ~ 

Alman kadını, paruıüt birliklerinde 
1
.,.., 

almıı ve işte timdi dtııman toprak 
inmiı bulunuy.ordu. 

Sözil, kendisine bırakalım: . "" 
Yere irızaaızca indilltea ve cıtaı ...... 

arkadışlarla biıJeştikten sonra ka111•• 
mızı aramıya çıktık. tıJ' 

Hepimiz düıman aıkerlerinln kıyaf• -' 
ae girmışbk. O olana diJini de m&keJll,.. 
len bildiğimizi ı61lemiye lüzum JO~~- &eti 

Akt•m olunca bir kCSye geldik. ye 4' 
tip ettığimiz plia &zere ikişer iki .. ' ,, 
iıldık. S9zde kıtalarımızı kaybeta:ıil 
cakhk. ~ 

KCSye yerleımek zor olmadı. B•• d ,; 
ça g6ztl açık dal bir kadıaıa eti• • M' 
11firdim Doğruıu beni çok ajırlacı;..jlf 
dan ıoldaa konuıurkea k&y yakı••~ 
fırka karargihıoın buluaduğıı •• b ~ 
durup dinlenmekıizin bombardu .. • 
eliğini 6irendim.~ - .,-

Sabahleyin, kıtamı arayıp ballll ~ 
haneıiyle k&yden ayrıldım. Hiç ki_. 
den şiiphe etmiyordu. .-ı!:. 
Yarım ıaat kadar 1Br&dBk!•8 oal ~ 

düşman topçu mevzilerine geldıll .. ~~ 
dım. Nazarı dikkati celbetmlyec•k 

tedkiklere koyuldum. •' 
Kuvtetle tahkim edilmit ve .... 

yerleıtirilmiı ağır toplar vardı. ..... ,t 
Çok geçmedi. Tayyare graplatl ~ 

kün etti. Tabii ilk iıim, mevıileıi•,..., 
duğu yerleri, pilotlarımız• g&ıt• _ -~ 
ibaretti. I• ~ 

Etrafıma bakındım, kim.ecikl:!-o• ~ 
madığını ıör&nce tenvir taba• ,tllf"~ 
rıp, •iır toplana mevzilerini ı .. r 
tarzda patlatıverdiaa. clJ 'IJ 

Ye.il bir ııık gCSğe doğru aı•• ~ 
lar, bunu hemen farketmlı olaca 
cehennemi bir bomba yıi•llfO ~ 
Düıman mayin k~dıramıyor ve b:~ 
betler karş111nda afallamıı bulo•d ,. 
Eğer civardaki derin bir be• ; 

almamıı olıaydım, bizimkiler•• 
riyle at kalsın gidiyordum. dl d,_.111. 

Gizli yollardan geae k&ye : ~ 
mana çok pahalıya mal ol•• k: i"':'ı 
dıman teıirini göatermfıti. Çlll 
mevzilerini değiştiriyorlardı. ld .,,,, 

Açıkca söylemek llıımdır ' ~ 9'..av 
gayretler neliceıiıdi. Ç&akll a:İed•'~ 
vir fiıe ği her ıeyi her ıeyi h• ~ 1'~ 

lki ı&n kadar ıonra dBı••'!.1:~ 
kabil taarruzundan babaedillD~'' ~ 
yapılan bazırhklar da buna 1

1 
of , 

Şafakla beraber topça ateı ~ 
henneme çevirdi. . d•--~ 

Gene vazife, bizi çaiırıyor • ;pt' 
debıetU yangını mllteakip dltu:.-
ıl b&c:ama kalkacak •• blıllll~ ,,_ 
•• atalacıklardı. _ Jof//11 fi/ 
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•• k td• : !\ : 

~~~ se 1 1 Yerli .. askerlik şuh i baş- i 
"" Lımon fiatları ı kanlıgından: ı 

• iL-. •elmete baıla- ı 316 D h" 336 . .. ı ~ bıldc . a ıl dahıl dogumlu Muvazzaf e11attan piyade ı 
..... allarda 30 : ıuvarı, Topçu sınıfına tefrik edilmişler ile cerpleri temmuz• 
r. B' ll~on ıatıl- ı 941 nihayetine kadar bırakılan devlet demiryolları hare- i 
~ç~·' vazıyet kartı· ı ket memurlarının mllddetleri sona ermiş bulunduğundan ı 

ır makul ıebep ı muvazzaflık hizmetlerini yapmak üzere tıemen şubeye mü~: 
~,':•l..tedir. Zira bir t racaatlar1, gelmiyenlerin askerlik kanununun muaddel 2 
~ tlkce limon fiatla- ı maddeleri mucibince tecziye edilecekleri ilin olunur. ı 
'-1t1

1 
b•elmlı, gazetele· ı §§ ı 

' ve alikadar t Jkı• dek b : ~ tetı.;ı.ıeri ıııeri· ı ye su ay aranıyor : 
- ' k&lliyetli mik- ı 1-Emekli Top binbaş111 Rıza oğlu (328-53) kayıt uo. ı 

ltao11 ba1uaaa bazı : Fahri 306 Bursa : 
r piya 

1 
ı 2-Yedek piyade asteğmeni Salim oğ. (20831) kayıt ı 

F AYYARECIYE 
Türk genci göklerinde ebediyenden açdolıı 
Dağ deme, ova deme, her an uzaklar •I· 

Mukaddes bir yuvadır vatanın her bucağı 
Açıktır annen gibi ıana yurdun kucaii. 

Uçun coıwı kök kubbe açmıı koyauau ıize 
Bulutlarda uçmanız aeı'e veriyor bize. 

Aksetsin bnlutlara bayrağımızın rengi 
Görülmemiştir arzda Türk ırkının bir denıi. • 

Derimki ae mutludur tayyarede açaaa 
Milletine yurduna ıoaıuı kanat açına. 

F. D. Tilık 

~ller te ·~~~I m; t numaralı lzmir 312 doğumlu Mehmedin hemen şubemize ı 
O it, ıa ar a ı müracaatları ilin olunur. ı ----------------, .. :-- ~U::~~.!~. ";~ "ü ................ :~····8e-<: .... 1~0• :d .......... ~.. Borgamadaki orman uanaını 
•ıi1et karşısında cuz ve ıyı a ıç ı aresın- BPBUGI zarar vardı· 

l. •tiler k d'I . t• "' d ),. h U "'fi 11ı· 1- ea 1 erıne zey IDYB"I e IS a at hdırda mal ve- Ja Bergama kazasının Uncular köy& ve 
• 

1 
•••ıea limon fi· Zeytinyağı fiatleri yüksek Devlet Denizyolları iılet· Aşağı Timarda Ayvalığıa Bağgizi araııada 

... ~•lcıeı. oluıunaa ıevlye.oiai bili muhafaza et· meslae geçea Haliç vapur· bududda Deren ııediği mevkiinde bir or-
t.:_ .. ,ı rıaa da teıir et· mektedir. Halli iyi kalite larıaın bepıl yeai baıtaa man yangıaı çıkmıı. epey zarara ııebebiret 
l~ •ıniılerdir. 1 kilo ıeytinyağıaı 90 • 100 boyanarak,, tamir edilmiı· veımiıtir. 

~lor lıe yeril mab· kuraıa bulmak gUçleımiıtir. terdir. Vapurluı bıcatırı· Rüzgina te.olriyte derhal geaiı bir 11· 

d'tti1acı karıılama· Fiatlerin bu kadar yftksek na Devlet denizyollarnnn ar· hayı kaplıyan ya11g1n zamanında lbaıbrıla• 
~"' lıroftaa barp otaıuaa rağmen bazı kimse· maıı konmuıtar. idare vı· mımıı, 6 laae bığ, 9 taae aebze bıhçui 

~~ oı.,llıyle Italyı gi· leria piyaaıya mahlüt yağ• purlardan sonra iskelelerin ve 2500 çam fıstığı ağıcı tımamea JU• 
ı:_\ı, ibracat memleket· lar ıllrmekte oldukları anla· limitine bıılıyacaklır. ilk mııtır. Yaağıaa sebebiyet vıreaier bıkkıa• 
s.~t ı .relmediainı' ile· ıılmaktadır. Zira IOD gün- olarak Cibıali ve Kasımpııa da takibat yapılmaktadır. 

11 
d • iskeleleri tamir edilecektir, s f 'hi k d \."' \ • irler. terde bor1tda muamele g5· e erı sar azasıaıa ıimıt kıımıadı a 

~..._.!Oltada limon fi· !"" bımuk ve usam yığlı· -•-- Yarantepe mevkiiade de bir yıagıa çıkmıı 
l. "'U L 'kt 'tt'k eı·r genç kız 45 hektar dahilinde kura Ot Ye dikea(er 
llll~Lı 1111ruıa çıkarta· rının mı arı gı ı çe art· ·i! •••ılı b 

6 
maktadır. Halbuki şimdiye b• yıamııtır. 

L.~~·llt•dir Elıde e'pbt'g - kadar hiçbir mevsimde pı· ır delikanlı 
~ ~ı_ · e ı ıya· k .. 1 • 

~ al. hcılc k d mu yıg arının pıyasaya bu bogv uldu 
~ L. a ar az k d k ld'... 1 L." - 1111le bl k . a ar sev e ıgı gör& m&ı· lstanbul - Abırk•pı ııa.· 

hilleriade bir erkek cesedi 
görü.lerek \Jalıkçılar tarafın• 
dan karaya ahnmııtır. Yapı· 
lan tahkikat neticesinde mağ· 
rukun Sirkecide oturan Mev· 
lôd aıında bir genç olduğu 
ve bir kazaya kurban gittiği 
anlışılmııtır. 

:"t ~ ... - r te lımo- tür. Zeytinyağlarının gittik-
L ,. ıatılmııı ma- _ 
~.,~ 1111 ıöıe ihtiklr· çe y~kıeh.neıi karıısında da-
,..__ bir . • hı yukıehr endiıuile bızı 

~ltdir ıey dejıldır; kimselerin ihtiyaçlarından 
b ........_ · fazla mal satın almalarının 
'"\>.... •-- bıazı muhtekirleri harekete 

•'it& düşen geçirdiği anla!ılmaktadır. 

~tocuk 
il."' ~İ. Oılc&darda Bul· \'t t,d •lleıinde Üçbı· 
'~el, deai11de 13 auma
~..,. kbltaran Naile adın· 
~lıacl :le dtıa, evleriaia 

~~~· 1 llletıuk havuz· 
~~ lla-.b: ~GfmÜf, VUCU• 
~ •laf yerlerinden 
~ 11br B 'tL ••tı) • u aradı ıol 
~' '•• Naile tedavi ••re N.. n . 

11 
._ um ae bas-

•11lolua muıtar. 

1ıı ~AHANE 
~ ıı ~l!Jr 
~~!~Allı Bahçesi 
Q~ IC,rıı l:k TIYA TRO 
~el, 1 

Ye lzmiria 

' ' S.a'atklrları b ıı" taralınJan 
~ 11 •kıım 

,r•cı Kız 
~-,'t~edi 
~ttt~~MIL FERRUH 
t.u,.A"ı. klmilea yeal 

"ALARI 

Soyguncular 
Hendek - Kazamız Gök

su k6yliade bir hafta evvel 
Behçetin evine gece yarısı 

girerek b&yOk iıkenceler 
yaptıktan ıonra 300 kilıur 
liraııaı ahp kaçan soygun
cuların zabıta izi üzerinde 
elduğu yapılao tahkikattan 
anlııılmııtır. 

--o--
ınanız va Avostr alga 

kıtaıarı 
Amstrdam (a.a) - lngiliı 

ve Av!lıtralya kıtalan dün 
Bermauyaya •aııl olmnılar
dır. 

Kazlıçeımede iplik fabri
kaıında çılıııa 20 yışların· 
da Zol adında bir kız dı, 
banyo yapmak üzere fabri· 
ka önü deki denize· girmiş, 
suluın ceryaunıa kapılarak 
boğulmuştur. 

Cilt ve Zührevi Hastahkl111 
Müteba srnsı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Dr. Fahrı Işık 
lıaılr Memleket baatancıl 

Rontken müteba11111 
Rontkea Ye Elektrik tedaYlıl 
J•pıhr. ikinci Beyler Sokak 

t N~ Y t ON tıtıll2 

Jzmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 
Baımüd6rliiğtımüz merkezindki mıatakalar ve lzmirie ci· 

var kazalar araııada 941 mali yılında yapıiacak iıpirto ıu· 
m• ve içkilerle patlayıcı maddeler nakliyatı 22-8-941 cuma 
rtınil sa•t 15 de ihalesi vapılmak nzere 20 gün mn ddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen nakliye ücreti tu· 
tan 8120,50 muvakkat temiaatı 609,04 liradır. Şartnamesi 
levaıım ıubemlıde tı6r0lebilir. lateklilerhı tayia olunan gOn 
Yt ıaatte h•tm&dQrllilmGıdeld komiıyoııı relmeleri ilin 
olunur. 3054 

---
111 DAGA KALDIRMA VAIASI 

Tirenin Büyük Öaıer köyünden Oımaa 
ayni köyden 30 yatında ve üç çocukla 
Urkiyeıi, bahçesinden eve dönerken zorla 
kaçırıp dağa kaldarmııtır. Neticede yakayı 
ele vermiştir. 
Ödemişin Memuriyet köyilndea Maıtafa 

da Ayşe namında genç blr kızı hem kaçu· 
mıı hem yakalaomııtır. Vaka kahramaaı 
nın erkek kardeşi de zabıtaya rllıvet tek
lifinde bulunmuıtur. Her ikisi hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

- .. --
Sındırgı- khisar yolu 

Sındırgı - Akhiıar yolunun yapılmau 
için valimiz Recail Gilreli maiyetinde iki 
müheadiı olduğu halde buriya gelmiı biz· 
zat üç gün dıi ve çamlık ormanların içe
risinde çahımııtır. 

--imi--' 
Sapancada meyvacılık 

lzmit - Sapıncı, tenezzlih trenlerİDİD 
işlediği günlerin hasretini çekmektedir. Bu 
sıcak yaz günlerinde Sapancanın serin rilz· 
girı kendi kendine esmekte ve Sapınca 
sessiz, sakin bir manzara arıetmektedir. .. .................................... .. 

:Hergün ilk seanslarda Birinci (15) karutı 
:Bugün matinelerinden itibaren iki aefiı filimı 

iELHAMRA SINEMASllDAf 
it-Medeniyet köprüsü! 
ı (lagilizce SözlO) ı 
ı (Litte old Nevyork) ı 

!2-Çam sakızı longoda f 
ı Ana Satbern John Caroll ı 
ıMedeaiyet k&prlbl 3-6.15 9,30 ı 
1 Çlim ıakııı 5-8.15 ı ........................................ 



1 SAHiP! 4 ) 

YENi TIP KM ÖIN 
EV AFi 
---o---

-Baıtaralı 1 inci aahifede-
.Aakara - Bir mliddettenberl memleket· 

te tek tip ekmek uıulü tatbik ediliyor. 
Bundan makıad milli miidafaa bakımından 
çok mühim olan gıda maddeleri ıtoklarını 
muhafaza etmektir. Son defa alınan bir 
kar.arla ekmek unlarına arpct ve çavdar 
kar11brıhyordu. Yeni bir karara göre ek
mek yalnız buğdaydan yapılacaktır. Tek 
tip ekmek Toprak ofisinin tanzim satışı 
yaptığı sahalarda ve Ticaret Vekaletinin 
IBzum görecej'i yerlerde tatbik olunacaktır. 

Tek tip an 100 kilo 1afi buğdaydan 89 
91 kUo un alınmak ıure\iyle imal oluna
caktır. Daba az randımanlı fraacolalak un· 

ların her ıehir ve kaaabada imal ve ıah· 
ıının tanzimi lıi belediyelere bırakılmıştır. 
89 • 91 randımanlı buğday unu iyi bir gı
dad1r. Yeni mabıullla ortaya çıkmaıı &ze
rine bu değiıiklik iyi ve lezzetli bir ek· 
mek verecek mahiyettedir. 

Yalnız fevkalade zamanlarda dej'il, nor· 
mal hallerde de ııda maddeleri yapan ve 

11tanlann en esaılı mürukipferi valandaş
lard1r. Nitekim baıvekiJet neırettıği bir 

tebliğle muhterem halk11nııın fınnlHdan 
.. tın •lacaklan ekme~lerde gördOkleri her 
kuıuru mahalli belediyelere haber verme-

lerini bilhassa rica etmektedir. Bu rica bal
kımııa Yerilmiı bir direktif Hyılabılir. 

--u.o--

Şeker çuvallarindao uapılan 
rağbet görüuor elbiseler çok 

--c- -
Bergama - Son zamanlarda memleketin 

mDaevverleıinden orta hallilerine, fakir (e
rine kadar herkeste yeni bir elbise modası 
salgın haline gelmiştir. Bu elbise aon za· 
manlarda şeker fabrikalarının pamuktan 

mamul çuvallarından yapılmaktadır. Bu be· 
yaz çuvallar güzelce yıkanınca lskoç. ku· 
maıı deseninde bir tekli almaktad11. Bu 
ıuretle yaz meHiminde şeker çuvalından 
mamul ıeker renginde, ıeker kadar ucuz 
bir elbiıe temin edilmektedir. Bu elbise-

nin bir kollümü terzi ücreti de dahil ol
mak liıere 9 liraya mal olmaktadır. Bu 
ucuz elbise bütün vatandaşların rağbetini 
kazaamakta devam e .iiyor. 

--o---
Yeni ders yılı hakkında 

Aakara, (a.a.) - Maarif Vekaletinden 
tebliğ '-dilmittir: 

1941 • 1942 ders yılının baılıyacığı ve 
talebe kaydının bütünleme imtihanlariyle 
talebe kabul imtihanlarının yapılacağı ta· 
rihler hakkında alakadar maarif müe11ese
lerine bir t•mim gönderilmiştir. ---
icra Vekilleri Heyeti 

Ankara, (a.a.) - icra Vekilleri bey'~ti 
bugin (dün) saat onda . Baıvekilettc B•ş
vekil Dr. Refik Saydamın riyaseti altında 
toplanmış ve ruznamedeki meaeleleri gö 
r6fmiiıtür. 

(HALKIN s!sıı 

ADYO· TELG 
D. N. 8. nin 

bir haberi 
-----o----

V aıington, (a.a) - D. N. 
B. ajınıı bildir iyşr: 

Amerika hariciye nezore· 
ti ile ııkı teması bulunan 

Fmniyetli membalardan 
alınan habealere göre Ame· 
rikada Aıor sdalannın da
imi Portekiz elinde bulu4· 
m .. ı liıumu ısrarla tebarüz 
ettirilmektedir. 

Bunu temin için Amerika 
Brezilyaya bu adaları hi
maye etmesini teklif etmiı· 

--a,--

Bingazi ve Ta
rab usgarba 

hücum 
-..-.-mı--

Kahire (a.a) - Hava kuv .. 
vetlerimiz Bingazi, Trablus· 

garp limanlarına hücum ede
rek limandaki gemileri bom· 

balamışlardır. Liman tesisa· 
ıında ve aıkeri binalarda 
büytik y agınlıır çıkarılmış-

tır. Bir k ç dü,man t yy re· 
ıi de tahrip edılmişrir. 

--,o---

Stokholm (a.a)-Fin mit· 
buatı Britanya bahri 1'uvvet· 
lerinio Fin sula11ndaki ha
rekihndaa babıetmektedir. 

En son Rus 
tebliği ---Moıkova (a.a) - .Alman· 

lar bütün cephelerde kat'i 
neticeler elde edememiıler· 
dir. Ruı kuvvetleri derin bir 
sabada muhart be vermişler
dir. Alman kılıcının ucu gör· 
lenmiıtir. 

Hav• kuvvetlerimiz kara 
kuvvetleriyle teşriki me1asi 
ederek düşmanın zırhlı cllzi· 
tamlarına hücum etmiılerdir. 
Dliımandan mühim mikdar· 
da ganaim abnmıı ve çevril
miı buluaaa düşman kuvvet
leri imha edilmiştir. 

3 8-941 de 20 düım•n 
tayyaresi düşürülmiiştür. Bi
zim zayiatımız 6 tayyaredir. 

Almaoların pazar günü 
Moıkovaya yaphkları bava 
hücumunda iki A lman tay
yaresi düıürülmüş ve buna 
muba bil bizim hiç bir tay· 
yare kaybımız yoktur. 

Le11ingradda yapılın 17 
bava hücumlarının bepıi 
muvaffakıyetle püıkürtülmüş 
ve tek bir tayyare Lenin· 
gr dın üzerine ıokulmamıı· 
hr. 

-----

---

Milli • 
pıyango biletlerinizi 

---- il' 
Berlin (a.•) - T•Y>'-;;,.., 

rimiz düa Siiveyı ~~ •• 8 
hücum ederek 20 bı ~ 
bin tonluk iki ticaret rır
batırmışlar ve diğer r· 
tonluk gemide haıar• " 
mııtır. --o--


