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- İbtikir çok fena bir harekettir. Teklif ettiğiniz bu 
iıte ben ihtikir görüyorum. Şimdiye kadar bu ifriti tica· 
retbanemden ~çeriye ıokmadım. Onun için bütün bayabm 
meı'ad geçmiı ve geçmektedir. 

Baaı ticarethaneler tanırım, önceden çok kirb saydık
lar1 ve bet kuruıa mal ettiği bir emteayı g-•yri meşru ola
rak b'-t 1lze ıathklan z•manlar ağızları kulaklarına varı-
1orda, fakat baı&n onların kan kusmakta olduklarını ve 
bitin aile efradının bin bir derdle uğr•ıtıklar1na ııhid 
balaa117oram. Onan için aıizim, bana teklif ettiğiniz bu 
beaap ve kaıanç meHleai iılm• ıelmeı. Oç g6nlnk haya
tıma ıeblr, lljaet karııtıramam. Bana Yicdanımdan yGkae· 
lıa bir ••• cl•tru "' mııru laarekıt etmemi emrediyor. 

Meclise .Lverilen yeni 
kanun layihaları __ .. __ 

"'~ 

Ankara - Harp dolayııiyle karadan, de
nizden ve havadan memleketimize gelmek· 
te olan mültecilerin ne suretle iskia edile
cekleri hakkındaki kanun liyihasıaı hlku
met mecliıe vermiştir. Meclisin ı.bu liyihı· 
1 rla beraber enclimenlerden çıkan diğer 
bazı k nun liyibalarını milzakere etmek 
üzere toplaııtılarıaa devam edeceği anla· 
şılmaktad1r. 

* • 4 

Ankara - Hızerde Y arsubaydın Ylıba-
şıya kadar bir kııım ıabaylara, ıeferde bl· 
Hin subaylara, aıkeri memurlara elbise, kı· 
put ve çizme verilmeıi hakkındaki kaaaa 
liyiha11 meclis umumi heyetiae sevk olan· 
muıtur. 

* ,,. ,,. 
Ankara - Artırma, ekıiltme ve ihale 

kanununa bir muvakkıt madde ekleameal 
hakkındaki kanına liyihaıı mecliı umamt 
heyetine sevk olunmuştur. 

-~ .. --
Haydaroaşada 

kaza oldu 
bir 

lstanbul - Haydarpaıa demiryola ı•~lcl 
yerinde maııevr y paa vagonlar, içfacle 
üç yolcu bulunan bir arabaya çarpmlf, ua· 
ba parçalanmııtır. 

Yolculardan Avram ağar surette 1aralaa• 
mıştır. Kadın olan diğer iki yolca ela mala• 
telif yerlerinden yaralanmıılar, arabacı Ni· 
yazlye bir ıey olmamııtır. ---
ıstanbulda geni ekmek dOn baıladı 

Istanbul - Yeni tip ıafi buğdaydan ek· 
mek bugün şehrimizde piyasaya çıkanlmq 
ye çok beğenilmiştir. 

HALllN SESi HAKKIN SESiDiR 
Ehemmiyetle Dikkat 

Nazarına 
--'C--

Veıir ve Oıman•i• ıulannın tamir edil
mekte olduğu haber ahnmııtır. 

Jzmirimizin hemen, hemen yeglae i~ile
cek ıalarından biri olan ve b&t&n yakan 
mahalleler halkını ihya eden ba mlbarek 
IUJUD en lüzumlu olan fU llCak SfliDfercle 
bir an evvel ve çok ıür'atle tamiriaia ik· 
mal edilmesi hakkında birkaç ubr J•D 

yazmamıza birçok vataadaılar biıdea rica 
etmektedirler. Milli bükumetimiıin ir•a ve 

iskaya verdiği fevkalide ehemmiyet rf:r 
önünde tutularak Vezir ve Oımanaia ıala-
rı idaresinin hemen harekete ıeçmeai •• 
bozuk olan yerlerinin fazla amele kallau-
rak acele tamir ettirilmeaiai bilhı11a riea 
ederiz. 
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_Şehir Haberleri_ 

Vezir Os-1Ma ve 
manağa suları 

isada yapı-

Vezir ve O•m• ağa ıula
rının Sioekli mevkiinden ge
çen ana borulara dün pat· 
lamııtar. Belediye mühendis
leri derhal boruların patla
dığı mahalle giderek tedki
kat yapmıılar ve tamiratın 

yapılabilmesi için ıuyun lie· 
silmesinin z ruri olduğu~u 

tesbit etmişlerdir. 

Belediye reisi Doktor Beb· 
çet Uz, tamireho der hal ya• 

pdmHı içio fazla işçi kulla· 
nılmaıını emretmiştir. 

Maamafıh evlerinde bu su• 
dan kullananlar, tamirat bi-

tinceye kadar bir müddet 
ıusuz lıalacıalclardır. Tamirat 

en kııa bir müddet zaafın· 
da ikmal edilecektir. 

---o--
Fuarda Denizli 

pavyonu 
Fu.rda Denizli viliyet pav· 

yonu bu ıene fevkalide gü· 

zel olarak h•znlaamaktadır. 
Pa9yonan tanzimine nezaret 

etmek üz re bir heyet ıeb
rimize gelmiı ve hazırlıkla
ra b ti mıştır. Haber aldı
ğımıza göre pavyond 12 
kooperatif azasının imal et
tikleri ~şyalar ve dokumalar 

tetbir edilecek ve sataş ta 
yapılacaktır. 

Alman teb iii 
Berlin (a.a) - Almanlar 

S ığustoıta Kiyef cephesin· 
de yarma hareketlerini ge
Ditletmiılerdir. Sovyetleri is
tibkimlarından atmıılar ve 
aon deracede modern 20 
iıtibkim za ptetmiılerdir. 

Sovyetlerin mukabil taar· 
ruzları reddedilmiıtir. Birçok 
eair alıamııtar. Kiyefin cenu• 

bu ıarkiıinde demiryolu t y· 
yarelerimiz tarafından bom· 

balanmıştır. Dinyeper fü.tün· 
de mtiteadit çatala.- tahrip 
edilmiıtir. 

ızmır fuarına gelecek
lırın~ mısaf ir ola

cağı otell ur 
Manisa teli 

Keçeciler Lale sineması k rııu 

Kuşadası ote i 
Kcçecıler Hacı S.dullab so 
kak Salih Zı:rerio gazo.t: fab 
rikaıı karıııınd• bu oteller 
Jımirln en temiz ye ucuz 
otellerictir. SALiH ZORER 

-lan bir maç 
Pazar günü Manisa stad

yomunda Yardım sevenler 
cemiyeti meDfaatine lzmir 
Altaoordu (8) takımı ile Ma
ııisa Yıldırım takımı arasın
da bir futbol maçı yapılmış 
ve her dakikHı heyecanla 
takip edilen maç 3-3 bera· 
bere neticelenmiştir. 

Her ıki takım da çok gü· 
zel oynamıştır. 

Maçt kal balık bir seyirci 
kitleıi hazır bulunmuıtur. 

--o---
KAHVE 
TEVZIATI 

Kr>hve tevziatına dün baş· 
lanılmış ve ilk parti Karşı
yakaya verilmiştir. Kahve
ciler mutemedi de kahveleri 
düı.ı teslim •lmışhr. Birlik 
kendi az sı bulunan kahve 
bınelere t.nzim edilan liste· 
lere g6re tevziatta bulu· 
ascakhr. 

lzmirin ihtiyacı için tah· 
sis edilen kahvelerin bakal
lara tevıiine buınn başlana· 
caktır. 130 bakkal namına 
tayin edile4 mütemet kah
veleri bugfin alıc k ve; mu
ayy n i betlerde ıemt ba
kallarıua dağ'ıblacikbr.H lk 
kahve ihtiyacının bakallar
dan temin edecek ve her 
aileye 250 gram kahve ve
rilecektir. 

Önümüzdeki iki aylak ib 
tiy~ç için şehrimize tahsis 
edilen kahvelerin yarııı şim· 
diden getirilmiştir. · 

Bunlar tamam olunca tev
zii.ta tekrar başlanacaktır. 

--o,--
Potas ihracı 

Üzümlerin sergide kuru· 
tutmasında kullanılan potaı 

mliıtabıillere Tarım koepe
rat fleri tarafından,,, temin 
edilece tir. 

Mabıule zarar veren ve 
üzümlerin reoginl bozan bazı 
kaıışık maddelerin potas 
diye piyatada satılmakta ol· 
duğu biiber ahnmııhr. Bu 
gibi karıoık maddt Jerin kul

lanılmaması hususunda çif 
ç ı lerin ikaz edilmesi, vili· 
yetç kazal kaymakamlarına 
bildırilmiştir. 

--o--
Yeni kanalizasgon 
ihaleleri gapıldı 
Bdedıye daimi encümeni 

düa do\c tor Behçet Uıun 
reisliğinde topl nmıf, bir 
kuım yeni yol •• kanali
zaıyon inıaatun mnt alabi-
iedhıl• etmiıtlr. 

Tahsildar, mOrezzl; iTankların Boğuş t 
1 

muakip gibi memur- i Ve Paraşütçület 
1 h hlar ı --•- Ar'JJ arın arcıra 1 t-l 6- T11rc6me ed.-n: SIRRI!_. 

-----o--
Harc11ab kararnamesinin 

19 uncu maddesine göre vo-

;- Bır yedek neferin hatıra defter• 

Zabitlerimiz blrbirlerını • 
zıf c:lerini ifa etmek içia mu· 

1 ayyeo bir daire dabalinde 
1 banca çekti er. ti•,,-, 

dolaıan tahsildar müveııi, Ordusuna uifaııt riren bir ınılle feci İ 
muakip muaddit, muışşir, uçurumdur. işte ıize çok feci ' 1 

1
. 

kol memuru ve kolcu gibi duğu kadar gayret verici bir aıi••' _.J 
müstahdemler h kkında Ma- Harbin beıinci riinündeyix .. bit"' .... 
liye Vekaletince bit lranua 
layihası hazırlattırılmııtır. 

Bu kabil müstahdemine 

Karargihta bulunduğum içia .~;~ 
sık sık temaı imkinını elde edebıl•. İl 

Bir a famdı ... Çadırlarda gedli~~;t, 
leri vardı. Çünkü bunları dü1111a•l _,-• 

mıntakaları dahilinde vaki nun ve uçaklarının göıündea ıak ~ 1~ 9eyahatleı inden dolayı har- zamdı. Hıueketler gayet rizli .1•P11

1
t.,,-

cırab verilmemesi barcırak Yanımızdaki ç•dırda zabıtlef 
kararnamesi hükmü iktiza- seıle münakatalar yapıyorlardı. 't 'otd{ 
sıodan iıe de, bilfarz latan- Bunların hepıini olduğd gibi iti • 
bul, lzmir. Ankua gibi Ma- dum. Bugün ribi hatırımdadır... ., 
lıye şubeleri muıtakaları ge D yorlardı ki: ıçi• 

niş ol o vilayetlerde vazife - Y abu, dilşmanı karııl•lll•k ,,ı?, 
gören tahakkuk ve tab•il kadar ileriye atılmakta maa• ,., a•• 
tebl i ğ' memurlariyle huç ve 
para cezaları hbsildarlaranıo 

tramvay, otobüs gibi muay· 

yen tarifeli nakil vasıtaların

dan istifade etmeden iş gö· 
rebilmeleri bugün imkinsız 

bir hale gelmiştir. 

- Cuım bududlarımız ne g I 
ruyoı? j OP 

Bu itin ıoo unda muhakkak aı• '/ 

c:a ğul... ı'6111 
Bu fikirleri aleyhtar olanlar d• ~ 

pürilp baJırıyorlardı: tır· ~ 
- V aııfe bugüo bizi çağırn;;tlirPI ~ 

böyle ya rahmi Bunu bö~le. e e yıPı;J 
Cüzi bir ücretle iıtibdam miinakaıalann sıraıı deiıldır. k fi 

yegine şey dilımanı kaı tılaıD• 
lôp etmektir. 

edilen bu memurlar mıata· 

• kaları da hailin de ekseriya 

yay olarak dolaşmakta ve 

bir güolük mesaj birkaç ih

barnamenin weya diğer res

mi evrakın t bliğine iahiaar 

etmekte ve yaya olarak git· 
mek mecburiyetinde kaldık· 

)arı semtler ıube merkezine 

çok uzak olduğundan kendi

lerinden fazla ıOrat beklen· 

mekte ve bu yüzden tabak-

kuk ve tahsil muameliu mü
teessir olmaktadır. 

Binaenaleyh geniı bir 
mıntaka dahilinde vazife gö· 

ren bu memurların yaya o
larak dolaımaları itlerin sn
ratla ifasına mini olduğ'un· 
dan bunlara mıntakaları da-

bilinde görecekleri itler içia 
yapacakları dolaımalardan 

dolayı otoblh, tramvay gibi 
yalnız muayyen tarifeli veaa-

iti nakliye ücreti tediye e· 

dilmesi lüzumlu görülmüş ve 

kanun liyıh111 bu makaatla 
hnırlanmış ır. 

Cilt ve Zührevi Haatahkları 
Müteba11ısı 

DOKTOR 

Sali tı Sonad 
lkiııci Bevler So. No. 79 

Y abud! . . , eril•• 1 
, 

- Biz asker ız! V •zıfemıı ' t•P'' 
leri icra etmektir. Ötesi saç111• • .1 
kırdılardu !... 

1 
yle•if' j 

Diyor ve mesele gittikçe • e ;çıri1~c' 
Bereket ki bu ıırad• çadard•0 

1 
rıaı·~ 

ren büyük rütbeli bir kuma11d•':.,,o~ ~ 
ıulerini kestiler ve bu ıonu yo 111•' i 
ruğa döomeai çok mümkün °1'

0 ıarı"' 
d ~ üaaı•• .. ıJ şalarıaa, daha ogruıu m iF., 

hayet verdiler. I•"~ /! 
Kumandan ertesi giin y•P1 çı~P / 

için emirlerini verdikten ıoor• atfll•'I' 
Onlar da birer ikiıer dağılıP 1 

tiler... ~ 
: • . ddetli bil r 

Ertesi gün düıman çok 11 ,jrJtl 
bardımana baıladı. Mermiler ~d· / 

yığıyor ve bize. göz açtır111•Y0' u1•t• 
Nihayet topçularımız da fa• il ~ 

Ve ortalık cehenneme d611d8· d• t'1 f' 
Bir arabk zabitlerimiz ar•••~ 1111• 

münazaaya şahid oldum. A0~1ıır~· I._ 
dün gece münakaıa eden 1~ filıirl•' ~ ; 

Çünkü aşığı yukarı aynı b01IO • 
rarhyorlardı. içlerinde uıaa 10,dO· f ~ 
yah bıyıkla olanı şöyle haY~1~1 

d8f..,- ~ 
- Arkadaş, bizi enai gıb• oı•"' ,. 

yarelerine ku~ban etmekt.e ,,,,ıd• , 
Böyle tabak kadar açık bır ;f" 
dafaa olur mu? a•• 

Rütbemiz küçük diye ıöıldl ~ 4' 
medikl ., ,ot 11 

aı•I ,,.. 
Karı111ndala i tıknaz ve ... ı rr 

•• • .&4-
şa mukabelede bulunuyordu: ~d' 'r' 

- Uzun etme arbk. Bur~ ır. ı 
Or. Fahri Işık lonu değildir. Vazife yerid~~,e~·Y 

lumh Memleket ba.taoe1I kadar ıöı söyliyeceiiae b• 111 / 
Rootken mOtehaHıaı ıelen tedbirleri ald111aD d• ,,,, ; 

Rontken •e Elelatrtk tedaYlıt "' 
rapıhr. llıdacl e.ıter Sokak - §ol' 

2' Ne 1'1LIFON. 1541 
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"-1. (a.a.) - Din 
'!!t.a • ile Sovyetler birli· 

•da hadatta vahim 
ha •aka balmakta 
dair dolat•• ıayia

~ •da Jıpon ordaıa 
"- •t •de111i malumat be
• ._:a•ttır. Maamafıh ı6z· 
~d.a 15 ılln evvel 
\ ... ~ laadadanda afak 
~ e olduiana ıöyle· 
~ ;•1et hadud dev
~-çako hadadanu 
\İ 'illa. &zerine J•poa bas: fııları lzerine ateı 
~ tlar. Cereyan eden 
~ ,::de bir J apoa aı
~ ~•mııtır. Sovyet-

111iktara mal6m 

.........._._ 
ı verme-
~ yaraladı 
~?"3 t".' - En•elki •ece 
~ Tavakpaıaraada 

.. •olrafaada 43 aa
-••cl Maıtafaaıa 
da terlikçi Rıza ile 
~ d._.,cl Hakin ra-

l._~ -~·• bitltikteki ;ıs 
~~ ~•da Terlikçi 
~ ~ıf, aarhoı bir 
~ ~ ••• Ja•aımıı ve 
~' ,_'ıtlr. Rıza ile Hak
'-l 'l'lla•yiace Mehmed 
\" la~ Ye cebinden bı
~~ '•rak terlikçi Rı
.. ,.... c_ '-• Jaralam.ı kaç

' ila, kaçarken bı
• laeraber yakalan-

ı~wwwwww ~m DDnyada eler Oluyor?! 

LZl!l~!~L!!'J Be;;;; iz 'iŞli-
Hırsızlık yen otomobil 

ç l'd su sıkıntısı 
kalmadı 
--:C--

Karantinada Bobor oğla 
Ne1im, AbbH oğlu Mebmed 
Ylceıea,:Miıon oilu lnk, 
Avram oğlu Yako Amoa, 
Aıim oğlu Şimoel ve ve 
Y ako oğlu Hayim palamut 
depoıanda ambar memuru 
Faik oila Cevdet Ôzglirlc
ri mesala bnlunduğu pala
mut depoıunda çıhıaa ıaç
lalar tarafından 29 aded 
bot çaval çaldıklanadan ya
kalaamıılardır. 

§ Keçecilerde Fettah oi· 
lu Muıtaf• Agacan radyo 
m&bendiıi .. Kustav oğlu Ni
kolanın evine ı•ı•I şuyu gö
tlirdllğO sırada 20 lira kıy
metinde altın bir kol ıaab
DI çaldıiJndan yakalanmııtır . 

- -
Kız kaçırmak 

Mabmad oğlu 18 yaıında 
Edip Mustafa oğlu Ati Oı
maaın kııı 15 yaşında Ay
ıeyi Dıyarbakıra kaçırdığı 
iddiaıiyle maballinden yaka
lanmaıı için tel çekilmiıtir. _ .. __ 
Kız bozmak 
lkiçeımelikte lzmirli Ha

na oğlu Sami Muıtafa kızı 
Meıadiyeain kııhitaı bozda
padan ıuçla yakalanarak 
hakkında muamele yapılmıı· 
br. 

o 

Haneye duhul 
Kemerde Seyfet:iD oilu 

Muharrem Aydoğan Mustafa 
kııı Sabıiyenin evine ride· 
rek zorla kapı11nı açtırmak 
lstemiııe de maidurun fer· 
yadı Dzeriae ıuçlu yakalan• 
mııtar. ----
Fahiş fiyatla 
buz satmak 
lbrabim oğlu Abdullah 

Ank belediyenin teıbit ettiği 
fiattan fazla fiatla buz ıat
biaadan 1akalaamıı ve hak
kında muamele yaptlmııtır. 

WiiL 1 !MLllARHllllllllllDW' iilil!l!U 

Salih· Gazoz 
fabrikası -------

lzmirin en kadim gaıozcu
ıu Bay Salih Zorer'in fabri· 
ka11 mamulltı olan nefiı ko
kulu ve meyvaı. raıoıları 
yalaıı lzmirde değil mlllba
katta hile bl1lk rağbet ka
zaamaktaclır. Salih Zorer'in 
ıaıoılanaı içenler mide, ka
nclter ve h&brek baıtahk
lan•ı ı&rmeıler. Baaaa itin 
Saltla ıasoalanm terclla Ml
aiı .. 

--o--
Harp dolayiıile otomobil

ler ft:birlerde, bilhassa Av· 
rupa merkezlerinde ~kıilme· 
ğe bıtlımııtar. Fakat bea:ıi· 
nin yokluğunu gidermek için 
tekniği ilerilemiş memleket
ler benzin yerine bııka 
maddeler bulmuşlardır. Bü· 
yük Avrupa merkezlerinde 
otomobiller elektrikle işletil
meğe bışlanmııtar. Efekt· 
rikli otomobiller, ıaatte 15 
kilometre yol ahp fiç bin 
kiloğram kadar yük de ta
ıımaktadular. 

Banlar, yani elektrikle çı
Jııan otomobiller, ta1arruf 
bakımından ve fula yiik 
taıımalarından dolayı ben• 
ziale çalaıanlara tercih edil
mektedirler. 

----o--
Köpek derisin
den ayakkabı 

Mütebasııılar, köpek de· 
rilerinin, balba11a kadın 
ayakkabıları için çok elve-
riıli olduğunu teıbit etmlı
lerdir. 

Macaristanda senede 24000 
köpek ölür. 

Ôlen bu köpeklerin de
rinlerden ıeaede 100000 çift 
ayakkabı yapılac .. ğ'ı beıap 
edilmittir. 

Bu, a1ni zamanda Peşte 
kundaracdarınıo ıimdiki bal
de deri buhranını tahfif 
edecekmiş. Ayakkabıcıl r, bu 
yaz ıonlarıoJa artık köpek 
deriıinden ayakkabıların pi
yasaya çıkaralacaiını ve bun 
laraa moda olacığını bek
lemektedir. 

--o--
Bakô Petrol 

Havzası 
Kafkasyuaın baahca pet

rol havıaıı olan Bıkünun 
ŞurahaD tarafında öteden· 
beri tabii olarak beyaz nUt 
çıkmaktadır. Şimdi 500 metre 
derinliğinde yapılan burıa 
ameliyatı neticesi olarak ye
nideD beyaz neft tabakalara 
keıfedilmiıtir. Son derecede 
kıymettar olan bu madenin 
çoğalmaıı Bakü petrol hav-
za11nın ehemmiyetini bir kat 
daha arttıracaktar. 

Doktor 

Denizli, - Susuzluk yiiziladea ıduab 
çekmekte bulunan vilayetimizin Çal kaza11 
merkezi DemirciköyüDüa dııında blylik 
hacimde bir su depoıu yapılmıı ve kaaa• 
banın her mahallesinde birer çeıme iaıa 
edilerek halk su 11kıntısından kurtarılmııtır. 

Diğer taraftan kazanın Btıkr&ce k&yl 
ihtiyar heyetinin gayretile kö1e bir içme 
suyu getirilmiştir. 

Belediyesi bulunan Çal kaza11aıa Sekili 
kaıabHında da imar itlerine hızla de•am 
edilmektedir. Yeniden bir belediye hlnuı 
yıpılmış, halkın istirahati için bir park 
vücude getirilmiş ve güzel bir karakol bi· 
naıı inıa edilmiştir. 

Aynca Çal·da bir mezbaha yapılmıı •• 
mektep civarında umumi bir bahçe vlca• 
da getirilmit, yolların etrafı ağaçlandard· 
mııtır. 

o 

UçOncO IBlki bllıtıı blrlıold 
seuuahat atmık ııtırkıı 

Istaabul - Dün sabah, Floryaya fitmek 
üzere trene binen Ermeni mılletiaclea 25 
yaşında Araaoı adında bir kadın, eHnde 
üçüne& me9ki bileti varken ltiriaci me•kl 
kompartmaaa girmiş, otarmaıtm. 

Kontrol memuru Ymuf, tren Kambpı 
ile Yenikapı arasında ilerlerkea Araaop 
elindeki biletin üçllncil mevki bileti olda
ğanu, farkını vermeden birinci meYldde 
oturamıyacağını ihtar etmiı, baaaa lıeriae 
aralarında müaakaıa çıkmıfbr. 

Aranoı, miiaakaıa uzayaaca ıiairlnmlf 
ve kontrol memuruna bakuete baılımıp. 
Tren YeDikapı iıtaıyoDuada clarclap ••· 
kıt kontrol memura zabıtaya mlracaat ede 
rek Araaoıoa kendiıine hakuet etti;iai 
ıöylemiştir. 

Mahkemeye verilen Araaoı, ikinci aıU,. 
cezada muhakeme edilmif, ıuçu ıablt ı&
rüldliğiiddea bir ay hıpiıle 30 lira para 
cezuına çarpdmııtır. ___ .. __ 
Adanada yanılacak 

yollar 
Adana, Bu sene viliyet umumi mecliai 

en fazla viliyetimiı ile kazaları ara11ada 
ki muvasala yollarının yapılma11aa bem
miyet vermiı ve biitçenin niıbeti dabillD· 
de en fazla ayırabıleceği tahıiıat bu it 
için ayırmııtır Bu ayın 24 ilnde 31265 
liraya Kozan yolunun 4 kilometrelik bir 
k11mı ihale edildiği gibi ketif bedeli 34331 
lira olarak teıbit edilmiıtir. 

"""""""~"""""""" .... "" ıHergün ilk 1eanılarda Birinci (15) karatl 
ısuann matinelerinden itibaren iki aefia filimi 

f ELHAMRA SllEllSllOlf 
it-Medeniyet köprüsü! 
ı (lagilizce Sözl&) ı 
ı (Litte old Nevyorlr) ı 

lurl Şemsi GOneren f 2-Çam sakızı lonpda f 
Haıtalarıaı Anafartalar > Aan Sathern John Caroll ı 

cadde1iade Tilkilllrl Akar ıMedeniyet k6pr&ı6 3-6.JS 9,30 ı 
~eımul karııııadaki maaıe- ıç~m aalnıı S-8.lS ı 
aelaaaulade kabul •eler. .. ................ " .................. .. 



BUYOK Mll.LET 
MECLiSiN) 

Abkara ( .a ) - Büyük MiHet Meclısi 
düa Rtfet Canıt zin baıkanlığ ı oda toplan
mııtır. Ba içtim a baıfaoırkeu Dahıfiye ve
kilinin talebıyle, gelen evrak .araıında bu
lunan asker ailelerine yardım Jiyih111nın 
Milli Müdafaa, Ns. fa, Maliye. Dahiliye ve 
blitçe encümenlerinin beıer iaz111ndan 
mütrıekiıil muvakkat bir enciimende tet
kiki tasvip edilmiş ve ruznamede bulunan 
harcırah kararnameaioe ek kanua liyihı
•ıaın birinci müukeresi yapıl rak cuma 
gibü toplanmak üzere itim a nihayet ve
rilmiıtir. 

• • • 
ASKER OLAN MEMUR VE MÜS-

TAHDEMLER HAKKINDA 
Aakara - Askeri hizmetlerini ifa et-

mekte olan mHflı, BcretJi ve ıııüstahdemle
rin vaııyctlerinı allkadar ufe• bir liyıba 
B. M. M~cliıi encümenlerinde tetkik edil 
me~tedir. ---
Sındırgı tütünleri bu 

sene 25000 dönüm 
Sıodırrı. - Seaeferdeabeaberi ıöbret 

ve rıj'bet kazaamıı olaa Sındırgt tütünle
ri ba ••ne yirmi bin döaiim olarak teıbit 
ediJmiıtir. Zamanında yaj'an faydalı yaj'· 
marlar mıhıulün fevkallde neıvünemasına 
yardım etmiıtir. Mahıulün toplanma mev· 
ıimi olan bu günlerde havaların çok mü· 
ıait gitme1i tütünlerin nefaıetini bir kat 
daha artırmaktadır. Ekıperler Sındaraı tü· 
tlbaleriDin bu sene atfa1et itibariJc her 
mıatakaaıa fevkinde addetmektedirler. Re
kolte de geçen yıla niıbetle üç yüz bin 
kadar faıladar. 

Mersinden Ankaraya 
gidecek atıcılar 

Me11ın, - Aj'uıtosun 9 - 10 unda An· 
karada beı bölıre mükellefleri arasında 
yapılacak olan abı müaabakafarına ıehri
miz idmanyurda gençlik kliibu mükellefıe
riadea beı genç iıtirak edecektir. Bu 
gençler her gila ıabah ve akıam yüzbatı 
dedrettin Tıiıağın riyaseti altında atıı 
yapmaktadır. 

Tekirdağ imar 
edilecek 

Tekirıbf (a.a) - Şehir imar pllaı tu
dik edilmek Dzere N.fia veklletiae giSn· 
derllmiıtir. Bu plln mucibince htildimet 
koaıİ'J, yeni iıkele ve daha birçok inıaat 
yıpılaeakbr. Belediye ve hn~ umet daireıi 
•rHıodaki meufcde büyük bir meydan 
•çıl•caktu. Bu ne ydanın köşesinde yeni 
Halk vı binLıı luu ulacaktlr. 

Biyük ıair Naıı ık Keau lın doğduğu eve 
civar meydana bir btJykel dikilcct:.ktır. lıke· 

ledea itibarea bir bulvar • çıiacalf.tır. 8u 
bal•ar Mimar Sinaaın eseri olan Riiıtem 
pııa camii 6nünde külUlr pukla birleşe
cektir. 

---o---
ıaraköu ormanlarında uanuın 

Bayramiç, (a.a.) - Karaköy orm nıaraa 
da bliyük bir yansrın çıkmıtbr. Köylül r ve 
ukerJer yaniını ıöad6rmeie çahııyorlar. 

[HXtidA sisi] 

-Japonla a göre Hüseyin Cahi-1 lngiliz bodl" 
bardımanl

Almangada tabrltl• 
sebep oıuuorıır .,._ 

Amerika harbe 
hazır değil 
Tokyo, (e.a.) - Nişi Nişi 

gazetesi yazdığı bir yazıda 
A eı·ikıının bütüa tehdidle-
rine rağmen henüz harbe 
h zır bir vaz·y tte bulunma• 
dığını; halihazırdaki V asing· 
to~1 siyaaetioin müşahıdlik 

deı ecesini geçmediğini ve 
bu aiyas tin vakit kazanma
i• matuf bulunduğunu tcb•· 
rüz ettirmekte ve Ruzveltia 
bu vAkitten iıtif.de ederek 
müdafaa progıamu>ı tatbike 
fır1at bulduiuou yazmakta-
dır. 

Vişi 
ya 

--o·--
Amerika. 
bir nota 
ver·di 

Viıi (e.a) - itimat edilen 
kaynaklardan verileD malu
mata göre Viıi hükumeti 
Amerika aefirine bir nota 
tevdi etmiştir. Bu kaynakla· 
ra göre nota muhteviyatı 
gtçenlerde hariciye mBste
tarı Vallesin Fransa impar&
turluğu hakkında izhar el• 
tiği eadiıeler doJayııile yap· 
tıiı beyanate bir cev•p teı
kıl etmektedir. ---
B. EDENiN 
BEYANATI 

-Baştarafı 1 nci sahifede -

harpten aonra da Avrupa 
anlatma11na devamlı bir tarz
da hizmet edebilir. 

Türkiyenin zararına olarak 
her hangi bir anlaımıya ma
vıfakat edebileceğimize ve 
ettiğimize dair, zaman za· 
man razetelerde dDtman pro· 
pagandaaıuın yapbİ'J telkin· 
ler reddedildi. Bu nevi biç 
bir telkinde hakikat zerresi 
yqktur. Bu neviden hiç bir 
ıeye asla muvafakat etmiye
ceğiz Ve her hangi bir dev· 
let tarafı .. dan bize bu nevi 
den biç bir teklıf yapılma

mııtır. Harp soııu Alemi bü

y.ık küçük bir çok devletle
rin işbirhğıne muhtaç ola
cak tar. 

Atatürkün dehası ile vü 
eııd bul ın modern Tiirkiye· 
nia bu alemde tam rolü o
la caktu. Ve Türldyo bunu 
yapukeo, keodi yolunu ken-
di kararlıttıralacak ve iş ar• 
kad ıluıaı da kendi intihap 
edecektir. 

hidin şiddetli 
maka esine 

TAYMIS MUHABIRINtN 
VERDIGI CEVAP 

Londra (a.a.) - Taymi
ıin dip loma tik muharriri, 
Türk gueteci Hüseyin cabit 
Yalçıoı'n, Tıymiıia sulh ve 
kuvet bıtlığı alt.oda Cuma 
gÜ •·Ü Defrettıği makale b"k
kında yazdığı yazıya cevap 
vermektedir. 811 cevapta fÖy· 

le denilmektedir. 
Sevk ve ıdare tibiri bak-

kandaki logiliz ve Alman te· 
lakıdlleri biri irinden ıyrıdır. 
1 gi ıizle r e göre bu tibıı Şu
lli Avıupada Ruıya veya di· 
ğer bir devletin bikim olma
sı minaaını tazammun etmez 
Böyle bir ,ey iıtiyen camia· 
lan visayet altına ıokmak 

IDgiliz devlet adamlarının 
zibaihden geçmez. Fakat 
Şarki Avrupadaki bızı kii
çilk milletleria yakın tarihi 
baricin böyle bir Hvk ve İ· 
daresine muhtaç olduklarını 
göatermiıtir. 

Kudretli Türkiye, geniş a
raıisi ve yliksek ananeleriy
le böyle bir ıeye muhtaç de
ğildir. Billkiı Tiirkiyenia 
Şarki Avrupa ile Garbi Aı· 
yada böyle bir gaye ile ku
ulacak her hıngi bir •evk 

ve idar faaliyetine lıtirak 
edec ği ümit edilebilir. Tlrk· 
)er müttHaf bulundukları bü-
yük devlet adamı mezay111 
sayesinde böyle bir role 11-
yık olduklarını göatermiıler· 
dir. 

--.. --
Atle diyorki: 
Londra (a.a) - Atle, dlla 

A'fam kamaraıtnda, harp 
vaziyeti hakkında yapbiı 
beyanat unaıında Oıtaprk· 
tan bahaerken demittir ki: 

- lagiliz kuvvetlerinin 
TOrk - Suriye hududuade 
bulunufu, b6yük Brit•nyanıa 
Tü klere olan dostluk ittifa· 
kını teyid ve takviye eyıiye
cek ve bOyilk Brit.nyaaın 
Kıbrıs ada11 halkına dfl'ba 
büyük bir hiaıaye temin ey
lemesini mümkün kılacaktır. ---

Berfin (a.a)- D.N.B· 
diriyor: ~ 

Dün geceki lagiliı tJI 
bardımaaları eınaııod• 

1
_., 

çok Alman tebırleriad• .-J1 
r la• ... ribat ve ehemmiyet ı , 

lar müş bede ola11lll it fi 
Halk araaıada birçok ~ r( 
yarah yardır. Bir l•lil 
yaresi dlif&riilmiiıtlt• 

-~.oo---- ~ 

Alma~lara 11 
re Rusları'_, 
müthiş zayi' 

&erlin(::-.)•.:-;/ ~ 
fevkalide tebliğ: ~ 

Şark cepbemiı la~~ 
bu&üakll tebliilerd• ıt ~ 
lea muvaffakıyetler• ~ 
muz tarihli tebJij'd: .. ~ 
len. rakamlar 400 fi fY 
7615 tank, 4423 to'5 ~ 
tayyare artarak ~.., 
eaire, 13143 taak~:,; ~ 
topa ve 9084 tı,,...-" 

Jiğ olmuıtur. ı,ri'. ~ 
Ba muvaffakay•t il• fV" 

etkir tahminleri b 
ıiyle aımaktadır. 

UKRA~~ 
Meudan mu•!., 

devam ıdlr-
__ ,.o __ .,,.~ 

Mookowa, (•·•·';. ~ 
ların yaptıkları ~~ 
munda dlım•••• ~ 

bil r:. 
iki tayyare1I ·-.-~ 
gelerek bomba 1 ~ ~ ..._ ~ 
balardaD bir k~ ~ :~ 
ve Alman ta11~V 
rlUmBttllr. Orcl ., 
lak mubarebel•' / 

dir. ~-1' 
Ukran1ad• 111:-~ ~ 

rebeıi devalll • _._ ~~ 
tl•'i .... ::? Hava kavY• ~.,,. 

cephelerde y•P~, 1J'? 
lar muvaff ak•Y' 1 ~ 
miıtir. ooıaı~~·~IJI 
resine mukab 

miz _doımDıt6~p~•,J'MI' iman zırhlısı ~--;, V"ıı 
Londra ( a.a) - Royter A •ral "~7 

bildiriyor: Almanların yarala mi ~,) 
bulun•n Ş nrih••aı ıuhlısı Viıi (a.•) -;',dl .4' 
Breate döam&ı ve derhal lan mDzaker• ~--~ 
tamir edilmei• baılanmııtır. Ozere Parl•• ~ 

Milli • 
pıyango 
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