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AÇIK IBUGDA y VE .. EKMEK •. 
~~ ~~---~--~~~~~-
~te 1 eş irken.. •: 
~ - --~·· .. •radılı, kulak· 

.. ~•l•mak lstedlil 
"'9ber nedir? 

~ ---0 
'":••.•rin pek mühim 
~ dııelere gebe balan· 
't ,, ~' llnd&zleria her sa· 
~ •r la pek çok bay· 
~-"d "'••dnan haberler 
~I 'ia ıu heyecanlı ve S.1 llalerde yine 16zler 
~~de •e kulaklar rad· 
\ıı.~ tp devlerin peaçe
~ .. • dair netice verici 

'•cila •ramak ve avla· 
••ııqldtlr. Çilnk& 

~ ~ 1•tmiıe kadar ba· 
-....~ lllilletia her ferdi 
~ ~ ' ki ba iki koca• 
~ ~ ejderhadan ber 
~ 'b inia bu korkunç 
\ '-tn-IDaç neticesinde 
\ s-•i cihıa ıiyaHt 
~ lleml•de mllthiı 
l\ ..! •• ihtilll yarata

,.. lalcılıp •• ihtilll 
~..,,.relerin. taak-

~ h lair çeıit bomba
~~ ~llladıiı tahribatı 
~ ~., Opuamadığı kıya· 

'1::~ lata ''•c:aktır. l,, devler pençele-
~ ,. kıı, kıs gllen1 

~ llt.a P•• milletler ol· 
~ ~ .... ıtlreıia ıona• 
~ '-t~it tellı ve endi
~~. 1•• milletler de 

~ ~ ıa lr:I: Almaa 
~•llaımaıı dtlaya· 
~_," Jeai •• tarihte 

t ~ bir tufan, bir 
\..~ L.~la!Daktadır .• Bu 

~·· ~mıyacak bu 
~ •efıi nefıi diye 
'· ~le •illetlere 11e 

~ •ııuu SANLI 

ıa Trablus 
ı:larıbom-

~ ( !~~~1 ıaıiliı 
ll~f1~11111t karargihı· 
~, 
~"-• ~•rclımaa tayya· 
'~ •• limanına bl· 

~ 's lal •••eler ekte b11-
~ \ ~·tahrip edilmiı, 

tt-, •ı11da 8 bin toa• 
• •t ı•mlıi bom· 
.. ~ dlımaaın 11 
;;11t11aaı1t1ır. Bu 
~~1•da lals bir 

•111111111oktar. 

n Dk ümetlmizin, küçBk bi;-ibtiyat dmeıiadeil"soara mil-• 
letimizi :yine bilis :buj'day...ı ekmeğine 'kavuıturma11ndan 
duyulan umumi sevinç göıtermiıtir. Biz de temiz bir buğday 
ununa•, hiliı bir ekmeğin m&bim bir rolü, p•ek çok mah· 
ramlyet boılaklarını doldurabilen bir kıymeti vardır. 

lıte bunun içindir ki mllletimiz ve Cümhuriyet hükümeti· 
miı daima toprakla uğraşarak içindeki hazineleri meydana 
atan çahıkan çiftçilerimize, yorulmak bilmez ve kaaaatkir 
mllıtahıillerimlze hakiki bir velinimet nazariyle bakmış ve 
daima o naıarla bakacaktır •. 

Son Dakika ITALYANLARIN YU-

M.h •1 NANLILAR iÇiN GETIR-
ı vercı er 

Yuaosıaı demıruoıu mal DiKLERi . YiYECEKLERi 
zemesını pauıaşacaklar AL~~~.~~~··> ~L!!!L~~ 

--~-

Berlin (a.a.) - Yugoılav
yanın iıgali ııraıında orada 
bulunan demiryolu malzeme· 
ıini takılm için yakında 
mihver milletler murahh11la· 
randan bir komiıyoa Viyana· 
nada toplacaklardır. 

--o -

Bir Amerikan 
Askıri heuatı Lond

raua ailluor 
Loadra (a.a} - Bir Ame· 

rikan aıkeri heyeti dla 
Lizbona aelmiıtir. Heyet 
Loadraya gidecektir. He· 
rette 2 Albay 2 binbaıı da 
vardır. 

--.. --
Jauonyadaki 
Amerikalılar 
Nevyork (a.a.) - Nevyork 

Herald Tribua 1aztte1in ver
diii malfamata 16re Jıpon· 
yadan ayrılmak arıuıuada 
olaa Amerikan tebHını al· 
mak lıere Amerikan blkO· 
meti Japoa1a1a bir ı•mi 
ıaadermek aiyıtitadedlr. 

vam kamaraıında iktisadi 
harp nazırı Dal tona ıorulan 
suale verdiii cevapta demiş· 
tir ki: 

Elimizde bulunan vesika· 
lara göre ltalyan h&kiimeti· 
nin iıgali ahında bulunan 
Yunanistaaı mezlaiir devlet 
tarafındFn getirilen iaıe 
maddelerinin Almanlar tara· 
fıadau aşırıldıiıuı beyan ede· 
bilecek vaziyetteyim. Garip· 
tir ki Alman1ır mühim buğ
day ıtoklariaıa kontrölleri 
alında bulunduğuou müker
reren beyan etmişti Hindiı-
tanda intihabat yapılması 
hakkında ıorulan ıuale na
zır fovkalide vaziyet dola· 
yısiyle ve mecuzilerle müs
lllmanlar arasındaki gergin· 
liği arttnmaktan baıka bir 
ıayda11 ölmıyaa bu intiba· 
bata icraya taraftar bulun· 
madığuıı beyan etmiştir. 

Sovyet-Norveç 
e A 

sıyası 

münasebetler 
Londra (a.a} - Suvyetler 

birliii hOktmeti, merkezi 
Londarada buluaın Noneç 
hllkOmetlyle ıiyaı1 m6nrı1e· 
bataaı tekrar teıiı etmiıtir. 

C. H. P. Grubunda 
--o--

Ankara (a.a.) - C. H. P. Gruba din 
reiı vekili Trabzon mebu•u Hasan Saka· 
nın reisliği altında toplandı. Milli Mtıdafaa 
vekili Saffet Arıkan kürsüy\; gelerek Re
fah vapuru f acİHı hakkında evvelce baı· 
lamıı olan idari tahkikatın aıkeri mabke· 
me tarafından adli tahkikat aafhaıına la• 
tikal eylemiı olduğunu ve Refah vıpara 

kurbıolanna mahıuı olmak &zere ıabay, 
erbaı ve talebe, er farkı gözetilmekıizia 
her birinin kanuai variıleriae dörder bla 
ve kurtulanlardan subaylara 1ekiıer yll, 
erbaı ve talebelere dörder yBz ve erlere 
ylizer lira verilmesinin karar altıaa abadı• 
ğını ve emirlerinin derdesti ita oldufaaa 
umumi heyete arzetmiıtir. 

o 

Istanbulda dört katlı 
iki bina yıkıldı, 

lttıabul - Düa akıam &zeri Tophane• 
de mllhim bir inhidam olmuıtar. 

Necati bey caddesiade kiia klrılr dört 
.katlı evle bitiıiğiadeki 17 numaralı ev aa· 
ıızıu çökm&ıttb. Bu evlerde otaraD 14 ka· 
dınla oa bir erkekten ekıeriıi iılerlacle 
bulunduiu için inhidam n&fuıça zayiata 
sebep olmamııtır. Yalnız lzmirdea miAfir 
gelmiı olan irfan ve Mesude aclıada iki 
kadın hafif nrette yat·alaamıflarclır. 

---ıo--

Mektep kitapları 
latınbul, - Devlet basım evinde, mek· 

tep kit•plarının bazırlanmaıına hararetle 
devam edilmektedir. Kit•plar eyllllD ilk 
haftasında hııırlaam11 balanacakbr. 

--,o--
Asılsız haber 

Aukara (a.a.) - Maarif vekiletladea: 
Cümhuriyet gazetesinin iki ığaıtoı ta• 

rihli niiıh11ında muallimlerin Halkevleri ile 
hıyar cemiyetlerine çahımıyarak mlnlluı· 
ran meslek me1aileri ile iıtigallerine emir 
verildiği hakkındaki haber aıılıızdır. Bay· 
le bir emir ve tamim yoklar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Yeni kitaular 
hakkında •• 

Maarif vekileti umum mektep kltıplan· 
nın eyJ6Jüa ilk bıftaıında bitirilmesine Ç&• 

lışmaktadır. Bu ıaJ4tDI takdir bir hareket• 
tir. Çiinkii geçmiı senelerde talebelerimiz 
kitıpıızhk yüz&aden çok zorluk çekiyorlar, 
derslerine dikkat ve intizamla çıhımıyor• 
lardı. Artık görülilyor ki bu zorlak ta or
tadan kaldırılıyor. Bundan •onra mektep· 
lerin açıldıiı giinden itibarea talebelerimiı 
muntazam ve büyllk dikkat ve ihtimamla 
derslerine çalııabilecekler. Ve öjretmea• 
leriaden hakkiyle istifade edebileceklerdir. 
Bu h mmet ve hizmeti biz de takdir 

1 ediiilııı SESi HAHll SESiDiR 
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_Şehir Haberleri Fiyat muraka- iTankl rın Boğuşm..-.---
be kom· syonu i Ve Paraşütçüler 1 

Yeni ekmek __ .. __ 
Cuma gOnü çıkarılacak 

Memleketimizde ahnmağa 
baılaaan yeni bHadın bol 
olmHı &zerine ekmeğia yal

nız buğd .. y unundan imali 
kararlaıtınldığı malumdur. 

Bu kararın tatbikine ıeb· 
rimizde cuma gününden iti
baren bıılanacaktır. Toprak 
mahıullerı ofisi depolarınd• 
eski tip unlar mevcut oldu· 

ğQndaa bunların aarf1ndan 
ıonra yeni karar dairesinde 
un imal ettirilerek fmnlara 

verilmesi kararlıfhrtlmışhr. 
Yeni butday unlarından ke
peli çıkarılmıyac•ğı için (; k
m• ğiu rengi biraz Hm~ r 

dftt• cektir. 

K .. ıa ve oabıy lerin un 
ibtiy•Çl•ra içın de tatmıa 
edici tc:obırfer ahomııtır. 

--o--
Fiuat morakabe 

komisuonu 
Fiat mDrakabe komİlyoını 

dOa vali muavini B. Ekrem 

Yalçın kayanın riyasetinde 
topJanmııtır. 

--o---

1 

Tenisçileri mız 
lstanbu a gitti 

f.tanbutda y•pılac•k olan 
Boğaziçi tenis miiaabakala-

rıaa ittirak etmek üzere iz· 
mirdta kuvvetli bir takım 
Dı. Ali Hilminın reiıliğıode 
burDn lıtaabula hareket 
edecektir. 

Ankara, l~tanbul ve lzmir 
teniıçileri arasında yapıla-

cak olan bu turnovada te

aiıçilerimiıin iyi dereceler 
elde etmeleri ümit edilmek· 
tedir. 

--o--

Fuarda 
Hazırlıklar 
Fuarın açıJm sına az bir 

vakit kaldığından pavycan sa· 
bipleri hazırlıklarını hızlan· 
dırmışlardır. 

Fu r sabaııudaki fuliyet 
yer yer fail bir ıekilde de
vam etmektedir. BiDlerce 
işçi gece ve gündüz ç•lışa 
maktadır. Dekoratörler pa'9-
yonlaraa vitriolerini tanzim 
etmektedirler. Bir çok pavi
yonlarıa etrafında yeni çi· 
Ç"k t rhluı vücuda getiril
mekte ve harici m nzarala· 
rı güıelleştirmcldedir. 

Belediye reisi Doktor Beh
çet Uz'u dil makamında 

%•Y r t eden şı:brin iz it 1-
y o konsolosu, 1941 lımir 

E ternasyoo 1 fu ı ına, ita 1-
yıar hu• Ümt-tİn n rı-smf.'D iş 

tın; k cd ec ih•İ bildi miş ve 
•tt1rak şekli hakkında gö-
5 ÜfmOıtür. 

Haber ldığtmıza göre, 
ltılyan hükiimeti bu yd Fua· 
ra çok z ogin bir şekilde 
iıtirak etmeil kararl şhrmıı 
hr. Fu rda mevcud ltelyan 
p vyonuna bir çok ili eler 
yapılacaktır. Pavyonun tnn
zimiue şimdiden aşlanmıştır 

Bu sene Fuar beş devlet 
resmen iştirak etmektedir. 

Bunlar: lngiltere, Alm n
y • ltalya, lıan ve Romanya 
hükumetleridir. 

--.--o----

Buz sıkıntısı 
Soo günlerde şehrimizde 

buz sıkıntısı görülmekte ve 
ekseri yerlerde buz bulun· 
mamaktadır. Bır iki gündür. 
h •al rın fazla ııcak olm ıı 

balkın buz dC'poları önünde 

birikmeıine sebep olmakt -
dar. 

B zı buzcular da yüksek 
fıatle satmak içıo buılarıoı 
saklamaktadırlar. 

--o--

ı ----- ' lstanbul ve Ankara fiyat t-15- Terc&me ed-n: SIRRI S~ 
murakabe kurslarını ikmal ı-Bır yedek neferin hatıra defterin~ 
eden hontrolörlerin peyder-
pey tayinlerine bışlanmııtır. Mevzilere kadar yaklafhğım için ba: 

Ya kumandanlarını se11iz i•itebiliyorcl Bu gençler bilumum iıtihı l T 

mıntakalarına ve otuz beı 4 Kulağıma ıunlar çalındı: d 

1 

- Mesafe 2500.. Hep beraber I' kadar vilayet merkezine gön-
derilmektedir. ateıi!... ,.ıı 

Kafamda bir ıimıek çaktı. Bize 111• 
Kontroller kenJileriae ve- tahminlerini de öğretmiılerdi. 

rilen hlimıt mucibince der· blC.-
D mek 2500 metrenin geriıinde bal •azifelerine başlıyacak- d• 

ma hazır dBşman piyadesi bulunuyor ' 
tardır. Fıyat murakabe teı- i ,_, 
kilitının kurulduğa günden· Eğer, ateıid~aha g~r1 iy~ 1 ald~~a.~~~.ri' 
beri takik edilmekte olan düşman ken ı mermı erıy e, ızı .,11' 
usul ve kaideler, bunda böyle miidabaleıine lüzum bırakmadan, il edl' 

hlmayı bekliyen piyadelerini imb• daha esaslı bir şekilde ve 
daha fula hassasiyetle icra cekti. d t°,_ 
olunacaktır. Fakat bunu natıl yapmalı? Ba ·~ ~ la'" 

---o--
Bigadiç beledigeslnin 

çalışma lan 
Bigadiç - N ilbiy mildü

.rümüz Te~fik BaJemirin gay· 
retiyle soıı glinlerde aıbbat 
işleriyle alik dar olmıva be· 
ledıye gıd m dd leri satan 
bütOa sa•fı muayeoeye tibi 
tutmuı ve endilerinl B lı· 

kesir büldhnet t bibine mu· 
ayene ettirerek birer sıhhat 
karnesi vermiştir. 

Pazar yerinde sıbhatı ihlil 
edecek bozuk sebze ve mey· 
va ı tanların sebze ve mey
val rı müsadere edilerek İm· 
ha edilmiştir. 

Sarauburnile Hagdar
paşa arasında 

sevdiğim bir muallımia ıu ıöılerJDI 

tiri.adım: _ k dl" 
"Vazıfelerini bile oler için imkioıııh ~ 

l · .. er ,~ 
ye bir fey yoktur. Ablana re enı, eg .. ,. 
de yh mi bir muvaffakıyet umuloyo••" 
men tatbike geçmelidir. 9"' 

Bu itlerde zaman ve meklaı dDtl 
mek lizımdar •. " b•l9"' 

ilk olarak topçu bataryalarının JllD ~,,. 
relerini temin ed n telefon tellerini ~ 
tim bu ıurctle lı birliği yıpmaları~ iJ,ıl 
ni olmu~ bulunuyordum. Sonra derb ,.-
atılıp karııma çıkan bir ddımaD o•;.ı fi 
Tabur kumandanıa~D ~~ni g?a.der~~ti~ 
meaafenin 2000 e ınduılmeaını em. 

1 
-,ar 

bunu bütün bataryalara bildirmetı• 

ledim. ıci'" 
Aralarında - tellerini tahrip ettijİl:ll 1,pf" 

muhabere irtibatı kalmıyaa dOşın•ll ,,_'fi' 
kumandanları \>eı oıı dakika ıoar•a ;,I 
ıının benden ahp etrafa götBrdBi OO 1 ~· 
üzerine meaafeyi 2500 metreden 20 cı1t1' 
dılar. Vo bütün gayretlerini bar 
ateıe devam ettıler. r 

dolll•" 
lstanbul - Alakadar ma- Sevincimden az kalıın çıldı11Y0'1 rı ~ 

kamlar tarafJnd•n Saraybur- kü i tediğim olmuı, düımaa top• 1tı 
nu • Kadıköyü arasında neferlerini en debıetli bir gıuP 
araba vapurlara İfletilmeıi tutmuı bulunuyordu. I ~ 

ıdl. hususunda tet i ler yapıl- Bu manzauyı biitOn htyecaa 
1 

e 
. B' . ki er maktadır. Şehircilik mfit~has· keyifli ıeyredıyordum. ızıdl 1' 

1111 Pıost bu va par seferle- mukabil t rruza geçmekten bıtk• 
rinin tesiı etrafıoda bir pro· cak biç bir ıeyi kalmamııtı. 
je bazırlamııhr. lıte, ayni topraklarda can --o-- mın ilk intikamını böylece 

yordum. Kahve tevziatı Bisiklet yarışı Ankara • lstanbul ve 
Beden Terbiyesi Umum Adana arasında 

1. 1 • • .,. d Sıra bek1iyen auer erınuı b•I ı 
Kahve tevziatına buıün· 

den itıbaren b şlanacaktır. 
Şchrimiıia mubte ıf semtle· 

rinde 130 bakkala kahve 

verilecek, her aile kilosu 
231 buçull kuruştan 250 
ıram kahve alabilecektir. 

K.hvçhane ve guioolara 
da buluDanların ihtıyaçları 

içia tanzim edilt:n Jiatelere 
göre k bve veıilece~ tir. 

----o---
Tayin 

lımir orm t1 idaresi baş 
mlibeodıı muavini B. ibra· 
bım Şımıek, Antalya ormaa 
mldlrltlillue tayla dilmlı· 
tir, 

müdürlüğü 1 eylülde Anka· 

rada Ulus m ydaninda baş· 
... ıamak ve 9 eylülde izmirde 

Atatürk heyk.,li.öoünde bit· 

mek üzere bir biıikl t mü· 
sabakası tertip ctmittir. 

Süveyş kanalı
na at an bom

b lar 
K.bir ( .11.) - Dahiliye 

nezaretid tebliği : Sliv Yf 
kanalı mıntakasına yiikıek 

iofi ik ve yauıın bomb•lers 
atılmıt 96 kiti &lmllt •• 106 
kiti yaralanamııtar. 

Hava postaları p zartesi 
güonnden itibaren ıderlere 
baılaaacaktır. Tayyareler lı· 
tanbul - Ankara ve Ankara • 
Adana arasında muntazam 
seferlere başlaıımışhr. 

Cilt ve Zübr • i H at ıkJarı 
Muteb aaısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Bevler So. No. 79 

Or. F • r Işık 
haılr Memleket bHtaae1i 

RonUıe11 mütebHıııı 
Ront e •e Elelatrlk tedHltl 
r•pıhr. lldacl Be1ler Sokak 

H H 1' FON. 1541 

kalktılar. DDşman, periıan bir dO. 
çekUiyor, daha doğrusu kaçıyor 

ıoc•• Aradan dört saat kadar geÇ .,.,,, 
)erin en )'llkseğinde muzaffer 
nazlı nazlı dnlgalanıyordu. 'I J-' 

·ı ıe111•• intikamımı, güzel rengı o . id'• 
mukaddes enıaneti büt&n ıevıo~,~ 
heyec nımla ylizllme, K~bilaıe 1 

yor, öpüyordum. ••'" 
Bu kalbe dokunan canlı 1111,,fi'f 

flllnda alayımllJD kumand•DI afd,.. 
tarı akıtı1or ve beni l>ı 1ı6• 
ediyordu. dl; J .,,, ., 

Duyduiam mlllt rururaD ,,,, ... .Al 
bir itimadla hu kanlı afuk -~-
içinde &len kocamı•, bıal kO / 
7allnl 1ı&rlı ı•bl oldam... , t" _,,_ 



~Yorlar 

• 
ır ge~ ç 
bir 
cadele 

•• • 
ı1.ız n uzer n ,_ 

d ş 
ederken ya 

tin 
-

anı 
'• elediyeai aihıyet 
bi;iı~Gbiın ihiyaçla- Istanbul, - Dün Oakü· çık rmıv ve genç kız : 

~ 'i d 
1 

olan su mese" darda çok cüretkirano bir - Ya benim olurauo v ya 
~letlb~ eıısh bir tekil- tecıvDz ve yaralama vakası seni öldürürüm! 
,,,~Ye karar vermiş· olmuştur, Ü•küdarda Debağ· Demiştir. 
llleıb 11111 

umum içme )ar mahallesinde S yın ıoka- Saniye bu ölüm 
t b,ı11 llr Aliettin tepe- d 7 ı d karşısıada itid lini dt llaıa biiyük bir ıu ğın a 1 numara ı ev e otu· 
. • teaıia edilmek· ran Sadull&h adında bir zat z etmiş. azgın 

tehdidi 
muhı:.fa· · 

hizmet-
L dun yirmi yaşlarındaki kızı kir : 
~ Old '- S • • d l b - Defol k rşı~dın na· , b "•ça İyi evsafta ınıyeyı ev e ya nız 1ra-

d Q •uy1 Dütlüburı karak refikasile birlikte bir mus düşm nı herif.. diye 
l 

111 
'lliley diğer bir iş için lstanbula inmiştir. b ğırmıştır. 

" '-) 111 karıım•ktadar O muhitte temiz ve çok Bu suretle de kızı yola 
''d 1111 terldbinde f .zla dürilst ablikile tanılan ve getiremiyeceğini anlayan küs· 
'ııı11~1kireç bnlunduğun- bülüa komşularc sevilen tab uıak, bu sefer bıçakla 

lıaı d depodaki auyun Saniye, evde bazı ufak tefek Sıııniyeuin üzerine s ldırmıı, 
...., e bozmaktadır. iıleriie meıgul olurken, ayni iffetini beı ne pahasına o· 

t --- evde bir müddettenberi biz· lur1a olsun müdafaaya karar " IÖP-menıer ta. metkirlık edeu Amed Ali veren ğenç kızla boğaşma-
1111 'I adında bir şahış genç kızın ğ bışlamııtır. 

M: 11 mostahSll bu yalaızhğından istifade Bir müddet devam eden ' ~ile ederek odasına çıkmış ve bu boğuım esnasıad na-
l\~ aetlrlldi f&J&Dl hayret bir küstahhk· mUBUDU müd faay muvaf. 
~f; Göçmen iıklnı la ona iJinı 111k etmeğe fak olan S niye Ahmed Ali 
1.t,~1~' bcHıemiz bulu- kalkışmıştır. tarafından bıçıhla müte d-
, 1, , 

1llll çok ·&Öçmen Cüretkir yanaşm nın bu did yerlerinden yaranmışhr. 
' ~•t, bir. kaıası Çor· beklenmedik h reketi kar· Genç kızın feryadın ko-

tiaa )• ıekin edile11; şısında afalhyon genç kız, ş n komşul r z v llıyı giiç· 
~~~-' fGre ekmeğini bilyiik bir hiddet ve aı bi· lilkle azgın uıağıu elinden 
~>ı,• •:dan, k afa ve y<.tle onu odaınıd n kov- kurt rabilmişlerdir. 
' çı •ran her iı bö- muştur. Sa11iye tedavi dilmek O· 
~. •tl!ıerııtJp vatandaı Fakat Ahmed Ali Saniye- zere Niimüne haat o.esine 
''•t' ''•bı, hcyvan, nin bu kat'i red cevabı üze· kaldırılmış, Ahmed Ali ya· 

1'-~dı 
9

' ••natkir ede- rine bu defa işi zorbalığa kalanarak h kkında takiba· 
\ı, ırauaveaet gibi d&kerek, belinden bıçağını ta b şlanmıştır. 

~"ııı~'tdıaıı hükümet- -------

r'~.Ô;:ı,'i,:;~7.ı:a:~: Bayındı da Sıt-ITürk ceza· kanununda 
~ııı ırendiğimize ga- •• d 1 • t d'I .. t gap lacak ~ı,t't•ıiıinde köycii- ma muca e esı a 1 a 1 
, ~,, 1

'• göre 0 0 köy Bu sene, Bayındırda siv· Adliye vekileti Türk ceza 
"ıttıtt' 43 köyde de riıinek ve sıtma ile sıkı bir kanunundaki geniı mikyasta 

~ 'dil Yle Yiizlerco ev mücadele yapılmaktadır. Bir tcdilit yapan yeni bir kanun 
'• t'•~ltir. Çok uf k ve bDyük batak- liyihaaı hazarlamakt dır. Son 
t~t ~ ••hht, zirai ıart· hklar kurutalmuf ve Bayın· ıamanlarda sık ınk değişti· 
l ~1.,'tlaıde tutularak dır bDyllk bir dertten kur· rilmekte olan Türk ceı ka-
., t tarılmııtar. 
,, ~,,1 •ızda inşa edi· ==========~ nunu bu t dilatl bugnnkü 

~tltı ''• toplu mauza· BASMAHANE ihtiyaç ve z ruretleri karşı· 
f Hıı'•ı beyaz çehre· lmtmıı olacak ve ber fırsatta 
"•btı\1 

çekmekte, sıö· [!]~ bir m ddesini değiştirmeğe 
"'- •erınektedır. All Ulvl Aile BahP-BSI ınzam ı.oımıyac ktar. 
8Qa ot-- 'I Vekaletçe bu m ksatl 

lkllmanın ~r AZLIK TiYATRO teıekkül eden bir komsiyon, 
L "aza K. Kemal ve lzmirin yapılac k tadilatın nelerden 
'~~taı,"8 Si Giizide Saa'atkirlara ibaret olacağını tayin ve 

111ld, 'Yoilunda El· gurubu tarafından tesbit ile mefgul bulunmak-
~ 

0
;:\lran Arifin 7 Bu a 1 m tadır. 

., .. ,,Ol t~eınll Yılmaz Korkak essaaı ........................ .. 
.~ .. , • ınıo idareıin· :Rusyanın • 
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1 
''• yapmakt a 3 Perde komedi ı t 

-- .._'Yılı kamyonun MURAT ŞAMiL FERRUH :, Ça larıf 

Bar ında ör hagdud bir olup 
bir ihtigarı öldürdüler 

Bartın, - G çen perıembe sabahı, Ka
raevli Geriş köyünde bir kız kaçırma te
şebbüsü ve iki öldürme vak sı olmuıtur. 

O rb b, dört haydud, 75 yaılarında 
Satılmış Çatar ııdınd bir kö)•lünüa evine 
taorruz ederek gauç bzıoı kaldırmak is
temişlerdir. İhtiy r, baydudlara mukavemet 
edine~, caniler tüfc:kle ihtiyarı öldDrOp 
kaçmı~ludır. 

Bu dört haydudun Devsek kazasına bağ
lı Çaycuma nahiyesinin Kızılbey köyünde n 
Tahir oğlu Mehmed ve Kardeıi lsmait 
K ıt oğullanndan Osman ve Mehmed oğ
lu Yunus adındaki şahıslar olduğa anla
şılmışbr. 

işin asıl garibi şudur: Bu döıt haydud 
kaçıularket!, yolda üçü bir olup arkadaı· 
l rı Yu:ıusu d ağır surette yaralamıılar-
dır. Yunus ıonrad n ölmüştür. Yunusla 
diğer üç haydud araıında da eski bir ka
dın meselesi olduğu tesbit edilmiştir. 

Üç haydud yakalanmış ye adliyeye teı .. 
lim edilmiştir. --.. --
Bil' kadın uavrusunu elleri Ha 

boğarak toprağa gömdO 
Kızılcahamam. - Burada evvelki giln 

çok feci bir cinayet olmuştar. 
Yenice mab ilesinde oturmakta olan 

Arab Ali isminde birininin karısı A11e 
geçenlerde bir çocuk doğurmuı, fakat ne
dense bu çocuğa karşı hiçbir muhabbet 
izhar etmemiıtir. K•dın kafasındaki bir 
fikri sabitle evvelki günü küçük yavruı11~ 
r&u ellerile boğmuş ve gizlice bir torbaya 
koyarak bahçesine gömmüştür. Fakat ka
dının bu cinayetini gören bir komıu der
hal z bıt yı h berdar etmiş, mahıllt me· 
murlar eve g~.lerek bahçede araıhrma 
yapmışlar ve masum yavru gömüldüiü yer· 
den çıkarılmıştır. 

K til ana yakal narak adliyeye verilmiş
tir. Cinayetin sebebi henüz mılftm değil· 
dir. --o---

IZMIRDE GÖÇMENLERE 
Çlf t hauvan verilecek 

Vilayet iıkio müdürlüğü göçmenlere 
tevzi edilmek üzere şimdiye kadH Berga
ma ve Dıkili kazal rından 127 baı çift ö· 
küz satın almıştır. Bir komisyon tarafından 
satın alın n bu öküıl .r dorhal göçmenlere 
tevzi olunmakt dar. Çift hayvanı mübaya
asına devam edilmektedir. 

E izıi Va -1 an hattı 
Elazığ - Van - İran hududu hattının altın

cı kıımının inşaata ile Bingöl • Muı arası 
hizmet yolu münakaşay konulmuıtur. Bu 
iş t hmhıeıı 2.500 000 liraya çıkacak ve 
inşaat önümüzdeki ay içinde başlanacak-

tır. •· d'• kılaıak iıtemiş· B ı h ti • kı:. ·ı 1 ~ " ~'elr , a e eye nın .anıı en yen ı y E ı 
~'t,ı, ' bııından a- NUMARALARI •b • A J ........ " ........................... .. 
~ lltnıttır. Kan 1 ı tı a er :Hergüo ilk ıe D larda Birinci (15) kur111ı 
\~~~t Demiryollarından: - - ı :Bugün m tinel rind D itib re iki nefiı filim: 

~.., içi 1~•• hattı arasında her hangi bir isloayoada i BiRKAÇ GÜNE KADAR : f L A SINEMASllDAJ 
~~~ ~,"" e tesumı ,.,tiyle beher tonu 19.94 ura mu- :,Halkın S i'nde! t:t-'"'edeniyet köprüsüıı 
~~ ~f ,~ile 1100 ton normal •uu'I Poıtlant çimontoa!l • 11.1 
l'ltt ,, •ııliyle ıatan ahaacakbr. ı - -- ~ t (lagilizce Sözlü) ı 

'·~-' ~1:1-8 941 Pertembe ıDnll ıaat 11 de Sirkecide ı MClbıleıaıız ıöyliyoruz: ı ı (Litte old Ne•york) ı 
"l'~li ••uıda A. E. Komiıyoou. tar fıodan y pıla· ı Bu kad r meraklı ve h • ı :2 ç k Kongoda ı 

~~ .t te ·~rin ayni glln ıaat 10 a kadar 1645.0S lira ı ecandan lnı aın nefesini ı ~ - am s iZi ı 
,,ı,11 .. ıınıt, teklif Ye sair kanuni •ııikalarını ihtiv ı darlatecak bir e er oku- l t Aon S tborn Joba Cnroll ı 

"-•it lııpıfa ıarflarıaı komiıyoaa vermeleri lAzımdır. ı madıuıı ve okum yac k· ı lMededy- t k&prOıft 3-6.15 9,30 ı 
1 l»•rıııı olarak komlıJODdaa ••rilmektedir. ı ııaıı. ı , Ç.ım 1 kızı S-8.15 ı 

6 8 10 12 (3060) ........................ .. .......................... :~"""""" 



Öğretmenlerin ala. 
vazifeler 

v 

Ca2'1 
---.......__ 

Haber aldıjıza göre Maarif vekilliii 
memleket kültiiriyle doiradan doğruya te
maıta bulanan maarif menıuplarının hali 
hazır fe,~alide vaziyetin devamı midde
tiace bayır müeHeae ve cemiyetlerinde 
bilfiil vazife almalarını tenıip etmiftir. 

Maarif menıupJarı millet mekteplerinde 
Halkevlerinde, aıker ailelerine yapılacak 
yardım teıebbibleriade, puif ko,unma ve 
T&rkkuıa faaliyetlerinde bilfil vazife ala
caklardır. 

-----.. 

Bir genç feci surette 
boğuldu 

Bartın. - O ıveraite fen fak&lteıiae 
devam eden ve tatil müoa ebetile Butına 
relen rebçlerimiıde' Asaf Yirmibeı, 15 
temmuz ••h gü Ü acı"la bir kazaya kur
ban ıitıoittiı. Z..valh ıc ç, aıleıile bırlıkte 
ınmıye rittiklerı arkad111larile birlikte; 
1erinleomek için funda köyündeki değir
men cıvarıadada, dereye gi r mİf, l&ötD bir 
tahb e1eri olarak deranlere gitwit ve yüz· 
me bilmedij'i içia boğulmuıtur. Cemet er
teıl ı&al baluamaı ve tahkikat ıonunda 
badiaede kaııd olmadığı anlaııldığından 
ılmltmeıine izin •erilmiıtir. Kaza kurba
nı ıenç, Çarıımba ginii arkadaılarının 
Ye tanııanların ıöz yaıları arHında top
raii tevdi edilmiıtir. Cenaze tarenl çek 
kalabalık olmaıtar. 

-··----Glra,unda f ındıt toplama 
ıa satma mevsimi 

Glreıan, - Villyet fındık müstahıillerine 
bir tamim yapmııtır: Buada fındıkların ol
pn ve geç toplanma11 tavıiye edilmekte 
pazarlara yaı çürilk ve karııık fındık re· 
tirllmemHI emredilmektedir. Biltln fındık· 
lar kontrol edilmektedir. Fındık toplama 
mevılmi ataıtoı baıındaa itibaren baıla· 
auıtır. 

----
Karsta hayvan paza

rı açıldı 
Kara - Hay•an mahıullerl panayirl din 

açalmııbr. Vali, mevki komutanı, mebuslar 
ve villyet erkinı meraıimde bulanmuılar
clır. Vali ı6yledij'i nutukta Kar1 bölgesinin 
bayvaa bakımından öaemini ve h6k6metin 
baaa verdiği ehemmiyeti tebar6z ettirmıı
tir: Paaayir beı gtla devam edecektir. __ .. _ 

lstanbulda kahve 
latan bul - Ticaret •~ kiletinin emri Oze

riae tıtanbuht ıö ıderilen 1200 çuval kah
venin ıerbed ıurette ıatııa çıkarılmaıı ali
kadarlara bildirilmiıtir. 

Kara kahvecıler bunları 250 ıramhk pa
ketler içiade ıatacaklardır. 

---u-o--
Sıaauı umum mOdOr muavini 
h~aabal - Sanayi umum miidiir mua· 

vlalijiae B. Necati tayia edilmııtir. 

1' r 

Çörçil-Ruzvelt D.N.8. ye göre1Amerika t 
A d ·rk t ., --- • d·yor rasın a ~u a a mı. Almanga üzerindeki in- zıp e0 

1 
-

VaıiDgton (a.a) - Riya- a·ııı·z bombardıman Vaıington, (a.a.) --
ıeticümhur yabadan alınan • rikan radyoıunun 

bir telsizde M. Ruıveltin larlDID tabr·ıbatı bir habere göre ti 
şimal ıularında gezinti1e de· nazuı Mi.ter Kordel ~ 
vam ettiii bildırila:.ekte, fa· ---0

--- Aıor adalarının biıp8 
kat ne ist ıkamtte gittiği gizli Berlin, (•.a.) - D. N. B. Br.ızilyaya teklif ---
tutalmaktadır. ajilDll b.ldiriyor: hakkında yabancı bit ; 

Düo V •tinıtooda herkes lugı liz b va kuvvetlerinin naldan verilen babe" /, 
şanu merak ediyordu: Aca- ıon günlerde Alman tehir· mad edilmemesi 11111111 

ba logiltere bışvekm Ç\rçil leri uzeriode yaptığı akın- diğini a6ylem1ıtır. 
Atlantiği geçerek Ruzveltle lar uaaaıada bir çok e1'1er o---
deniıde müllki olacak mıdu? iahrip veya hasara uğramıı-
Mı1amıfıh iyi malumat a an 
mabfıllerde bu hususta tüp · 
bt": izhar e.dilm. ktedir: Ba ı u 
t'"ytt vc:-ya tekzip e~. cek 
resmi ne de ıayri resmi mıa 
Jfı .n•t yoktur. 

V ••ington (• •) - i yi bir 
kayna öğrenildiğine g6 e, 
Ruzvelt yıtı ile yapmakta 
olduğu rezintiden iatifade 
ederek Atlantikteki Ameri· 
kan itleriyle olan deniz mu
v .. aleleriain emniyeti için 
donanma tarafından alınan 
tedbirleri bizzat görecektir. 

Vaıington (a.a) - Atlan· 
tik Amerika filoıu amirali 
yeni lngiltere açıklarında 
Potenek yatında Kuıvelti 
ziyaret etmiıtir. _ .. __ 
Ruslar Alman 

taarruzunu 
önlediler 

Londra ( a.a ) - Royter 
ajanıı bildiriyor: 

Sovyet Ruıyada llç dört 
noktada muharebeler oluyor. 
Moıko•a yolu Oıerinde Al· 
man motörlü kuvvetleri bir 
ıedik açmıılaraa da Ruılar 
Alman taarruzunu 6nlemiı· 
lerdir. 11 Almanların 3 tlncll 
taarruz hazırhkları bir m&d· 
det daha devam edecektir. 
Cenupta muharebeler Kiyefe 
150 kilometre uzakta devam 
etmektedir. Kiyeften Ode
ıaya gitmekte olan bir de· 
miıyolu hattı kesilmiı İH de 
bu battan b•şka dığer bir 
daha mevcuttur. 

--o--
Siyam Mançu
koyu resmen 

tanıdı 
Siyam, (a.a.) - Siyam bil· 

ld!ımetinia Hariciye nazarı 
Mançukoyu reımen tanıdı· 

tına J•ponya b6k6metine 
teblii etmiıtir. 

tır. 

Bazı yerlude b6y6k baıı 
yerlerde de küçük yansınılar 
çıkmıttır. Bir çok Öıü ve 
yaratı vındır. 

AJm11n bava dafi batarya
ları bu akıa•ar UnHıoda 16 
dütm•n tayyareıini dOıür· 
müıtOr. 

.... -.. ---
Alman tebliği 

Berlin (a.a.)- Reami tc:b· 
liğ : Ukranyada lntaatımız 
d&ıman kuvvetlerinin muha· 
ıarayı yarmak için yaptık
ları teıebbüsle.-e mial ol
muılar ve mubaHrayı da· 
raltmıılardır. Düıman teıek· 
kOUeri k11men imha edil
miı!ır .Harekit aahaeai Smo 
leaıkin yüz kilometre ceou · 
bu ıarkisine kadar geniıle· 
nirken iieri barekdioıiz kar-
1111nda baıkına uğnyan di· 
ier bir teıekk&l de kıımen 
inıba ve kısman ihata edil· 
mittir. Estonyada Pıpı ıehri 
zaptedilmiıtir. 

Savaı tayyarelerimiz dal· 
r•lar halinde Moıkova &ıe· 
rinde uçarak mlle11ir ıarette 
aıkeri hedefleri bombala
mıılardır. --o,--

Seriinin askeri 
mahfillerinin 
mütaleasına 

•• gore 
Bern (a.a.) - Berlinden 

bildirıliyor : Birinci meydan 
muharebeai bitmiı ve timdi 
Ukraaya meydan muhare· 
beıi baılamııttr. Budyeni 
orduıu klmilc:n çevrilmiı 
baluauyor. Kiyefin cenubun
da ıiddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

Rus sefiri 
Tokyo (a a.) - Sovyet 

bOyük elciıi hariciye naıırı· 
aı ziyaret ederek bir saat 

Bir Alman 
yı imha 

-----o._._...--

L d,. 
Moıko 1a - o• : ııM 

1 t• ... 
yoıu S. 8, 15 reım d• 

Eıtoaya b61reıio 
ıiddetli muharebeler ~ 
etmektedir. Dıid c•P 
de deiiıiklik yoktGf• 
ku•vetJerimiz kar•;: 
riyle birleıarek 
motorlu kuvvetlerla• 
zayiat verdirilmiıtir· -~ 

Dilıman•n 53 ta~:;.. 
ıirillm&tt6r. Kiyef bO_ ... i 

. kit ..... 
de ordumuz aznll .,JJI• 
ıekilde d6v&ımeld ad' 
rada bir A.lınaa plf .. ,.. 
imba edilmit 91 • bit 
maadaaiyle berab•' ıtt'' 
subay da esir •"

111111 1f ..... 
Alının esirler•' ,,-

17 yıılarıoda ıe'Jısı• 
de bulunmuıtar. fi 

· def• Oç g&ndeaberı 1 
tiddetli mubarılel' 
neticeleamektedir· ~ 

Hitleria artik ıllllf tlf• 
akamt.te utratıllll•f _ _____..., 

Milli piyango bilet•erinizi (Saadet) 


