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ASKER AiLELERi

NE YARDIM __ .. ___ 
. 

lst nbul - B. M. Meclisi muvakkat ea-
7ü'"meninde tetkik edilmekte olan asker 
ailelerine yardım liyih11ıntn pazartesi gB· 
nü Meclis heyeti umumiyesinde müzakere 
edileceği anlaşılmaktadır. 

Bu liyıhaya göre, asker ailelerine yar
dım için, tanzif t ve teavirat resimleri ha
riç olarak bütün belediye resimlerine yilz· 
de eJJi, tiyatro ve ıiaema ücretlerine yilı
de on haddine kadar, nakliye vaaıtalara 

biletlerine birer kuruı zam yapılacakbr. 
--oo---

....... ~p ~iıe ıunları da öğretmiıtir. 
~ t~~ titaretQıemilerinin•aerbeatçe{ıeyrilst fer et;;;i için yalnız deniz~ ü tünü donanma 
ıı._ I, fakat onlann havadan ve denizin dibinden de korunması mecburiyeti aşikirdır. 

1YERLI MALLAR -
PAZARLARINDA 

~ ~ Pllte tayyarelerinin hiicumu ve denizaltıların torpilleri hesapsız zararlar ika ettiği 
~~ .••kıtta binlere• canı denizlerin derinliklerine gömmektedir. Bundan •dolayı her 
~ok ciddi ve cezri yeni tedbirler almak zarureti vardır. 

lstanbul - Bir çok kimselerin ihtiyaçla· 
rıadaa fazla yünlü, pamuklu bez aldıkları 
anlaııldığından Yerli mallar pazarında ba 
mensucat 1atııları durdurulmuıtur. 

~ Son Dakika AMERIKALILARA GÖRE 
tlaltıar1 boiuıur- ~ - .-_ -- -JAPONLAIITEHf Blif 

Badema bez almak iıtiyenler fiat mira• 
mürakabe komisyonl1rıaa :müracaatla ihti
yaçlarını iıpat edecekler ve müsaade aldık· 
tan sonra mübayaata bulunabilebeklerdir. ~itkiiÇOklarin~- Çörçil-Rozve~ HARBE·ATILAMAZ 

llzlf ılari mülikatı ve 
---o--

L. '1;:;;:;:.rip dOYletin 
~ ~'•d1oları, bir çok 
ı: ~ berJeri araıında bi
ı._""'1t,.ııa.ktan, hürriyet ve 
• t, ~ lllabafaza etmek
~ hıç bir devlete zarar l' •lttea ve onun alet 
~:'et tatı da olmamaktan 
q;1 °;- d&r&ıt ıiyasetıe
~'lı •recede takdir edil
l .~ bazı k&çllk de•let· 
.~.. lelılrli ve fikir bu· 
~ Ptopaıandalar yap· 
'- p Itri durmıyorlar. 
~ ~'0P•ıandalar vaııta· 

'-U1t" bitaraf bllkumet 
~.,, .. ~1•r~ıa ufuklarına her 
~•le laır tehlike balonu 
~'1 it oıaların umumi ef
~. c1-.''•ıtarmaktaa, endi· 
._~~ llr11ıekten ve yahud 
~ , 1 lalddda çalıımalarıaa 
,,_)o ll:ll •iltan bayıjı zevk 
~ r •ı! 

'"•it " \1. dtı111 .. içlik olsun ve ıe-
~~- 1 hızırlıkları ve or· 
~~ ~ lcıhramınlıklara ile 't, ••letler kadar kuv
' ta~lllcavemetleri bulu
tl • ~t • b&y&k varlık ol-
\~ .,,: •llkadar devlet bu 
-. .. ~'' Paıaıadalar karıııın
...... ,, ' ~ad., tellt• d6t· 
~· l•deceii yolu ıaıır· 
~ -,.:_' çok milli menfaa
' tlita hulduiu bit•raf hk ta_,:'• devam etmek-''ttt • bir t•Y dliı&nme· :'ti t,k 811 b-uıta d818••· 

4-: a&&_hlr 1•1 dıba va11a 
·••fbjıa ela yalaıı 

Almanlar 
Berlin, (a.a) - Yarı res·• 

mi bir membadan bildirili· 
yor: 1 

Alman matbuatı bu gün 
yabancı kaynaklardan veri· 
len ve Çör çille Ruı:velt ara- ' 
sında bir mülikat yapılaca
ğı etrafındaki haberle meı· 
gul olmaktadırlar. Gazeteler 
umumiyet itibarile bu habe
re ehemmıyyet vermez tarz· 
da neıriyat yapmaktadırlar. 
Bu gazetelere göre iki dev· 
let adımının buluıma1ı ha· 
d!seler nıerinde biç bir te
sir husule getirmiyecektir. 

Aralarında yapacakları bir 
müllkatla bütiin me1elelerin 
halledilemiyece~i ilive edil· 
mektedir. 

Yugoslavyaya 
Alman ziraat mote. 
hassı,ıarı gönderildi 

Berlin (a.a)- Hususi mu
habirimiz bildiriyor: 

Son ğünlerde Alman zira· 
at müteha111ılan Sırb11tana 
gönderilmeıi Yugoıli vyanın 
açlık tehlikesini bitaraf et· 
meğe matuf bulunmaktadır . 
Bu zevat memleketin ziraati 
ile meı~ul olacaklardır. 

büınüniyet ile mahıfaıaıının 
kabil olamıyacajını takdir 
ederek her ı&a, her saat 
biraz daba kuvvetUınm i 
hazırlıamıya çılıımaııdır. 

llRRI SANLI 

--o--
Vaşi gton ( a.a ) - Her 

o kGd .. r Ame!'ikın gızete7 
.. feri,-Amerik.-:-japonya ara
sında bir ba~bın gayri kabili 

,,içtinap olduğunu -y°iroıaıda 
iıeler de Amerikadevle mer· 
kezinde bu huıutda hayret 
verici biTıiikut vardır. 

a J poayanın Çin h rbiaiii 
~bulundÜğumüddetçe ·başka 
·bir cephe ~ları busuıuD-
da Amerikan siyasi mahfil=-' 
leri tereddüt göıteriyorl r. 

Gazeteler, , Japonya lisa· 
niyle ih ta hareketinin Ja:
ponyanın meşğul bulunduğa 
ve binaenaleyh bu baptaki 
mesuliyatleri tekabül etmesi 
lizım geldiğini yazmaktadır· 

lar. 

--.. ----
RUZVELT 

oonua hadiselerini 
telsizle öğreniuor 

--o---

TREN KAZASI 
Kırkağaç - Bandırmadan şehrimize ıel

mekte olan posta treni Somadan hareket 
ettikten sonra Kırkağaçtan gelen ma,.an
diz treniyle çarpışmııtır. Marıandiıin bazı 
vagonları parç lanmıf ve beı amele yara
lanmııtır. 
Posta treninde zayiat yoktur. Müddeiumu· 
milik hidiıe mahallinde tahkikat vaziyet 
etmiştir. Bu müe11if kaza dolayııiyle Ban
dırma treni 4 • 5 saat rotarla lzmire bue
ket etmiştir. 

. HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Yediğiniz içtiiiniz ze
hir zakkum olmasın? 

--c:--
Bir ayakkabıcının yaptıiı kundralarının , 

altına soğuk damga vurmaması ve fiyatını 
teabit etmema1i yilzüadeD takibata baıla
nıldığını öğrendik. 

Hükümetimiz bu gibi ıahtekirhkları 
hassasiyetle takip ederek meydana çıkar• 
makta ve ibtikirın önüne geçmekten H· 

aafımızda böyle hareketlerden vazıeçme
lidir. 

V aşiogtea, (a.a.) - Reiıi- Eıasen halkımız bu aoa zamanlardaki 
cumhur Blly Ruzvelt Ameri· ihtikirdan ve bilhassa ayakkaplarındaki 
ka donanmasına menıup ge- pahalılıktan pek milteaeffir bulunmaktadır. 
milerdea birisindeki telıiz Böyle gayri meıru kazançlardan hiç kim· 
vasıtaıiyle beynelmil~I va~i- ıe fayda görmemiş, bilakiı maddi ve ma-
yetten muntazam bır şekıl· nevi zarar iÖrmüı ve görmektedir. 
de haberdar olmaktadar. Ve- Vatandaşlar, hırsınızı yeniniz, doğruluk-
rilen haberi re göre teati tan ayrılmayınız, çoluk çocuğunuzla yedi-
olonmakta olan haberler de ğiniz içtiğiniz zehir zakkum olmaııo. 
Çörçil -Ruzvelt mülikatı hak-
kında biç bir malfımat biç 1 
bir alCımıt me9cud değil- HALKIN SESi HAIKll SESiDiR 
dir. --------------
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Fuarda 
Hazırlıklar 
' Fuarda bütün pavyon ıa· 

hipleri hazırbkluu:n hızlan· 
dırmışlardır. Belediye reiıi 
doktor Behçet Uz, fuar ha
zırhklariyle meşgul olmakte, 
İl!şaatları her 2ün kontrol 
ve tetkik etmektedir. 

Bu sene fuarda Lôn paık 
kısmında eğlence vasıtaları 

arttırıldığı gibi nyni zıman
da angaje edilen bir çok 
temsil grupları da fuar ziya· 
retçileıine gayet neşeli va· 
kıt geçirmelerine fırsat ve· 
recektir. 

1 ~İraat 

Müdürleri 
Pazartesi günü Bornova 

Ziraat mektebinde lili zira· 
at mektepleri mftdür ve mu
allimlerinin iştirlkile bir 
koDgre adedilecektir. 

Kongrede ziraat mektep
Jerhıin tedris t. ve idari iş
leri görüşülecek ve bu hu- · 
ıusta kararlar alınacaktır. 

Kongreye iştirak etmek 
üzere Ziraat Vekaleti mües
seseler müdürü! B. Seyda 
ile bazı muallimler lzmire 
gelmişlerdir. 

--.. --

--o-- : --•- J S L 
Ankara - H sat zama- !-17- Tercüme eden: ~IRRI SA~ ~~ 

nının gelmit bulunması he- ~ h d ~ ,.J..- ,. 
ı-Bır yedek ne.-erin atıra e.-tera_ 

ıebile çiftçimizin buğday el 
arpa ve yulaf gibi mahsuli· Bunlar böyle bir ağız kavgasınd• :ktİ' 
tlnı yaz meHiminde toprak öteden genç bir zabit ileriye atalar• 
ofise teslim etme1ini temiu ze karı tı ve uzun boyluya hitaben: el~ 
makaadile vaktinde teslimat - Hey! Diye bağırdı. Daha koaut• t"' 
yapadann mabıulllne yaran· mısın? .. Ya ağzını kıpa yabud şu 111

111 

d n itibaren kilo baı•nda la hemen bkıverdim!... ~ 
bir kuruş fazla verilecektir. Ve ayni anda ikisinin de eli tabıO 1~ 
Hükumetçe alınan bu karar rana gitti. Fakat kliçük boylusu dab• 
ikinci teşrinin birinci günü- davranmıcı olacak ki, derhal ateı etti. .J 

y 't'• ,,, 
ne kadar teslimat yapnnlara Bereket kurşun uzun boylu zabı 1 f 
aittir. Ondan ıonraki fiatler omuıunu aıarak geçti. Bu ıarada ar•1: ~ 
28 Nisanda tesbit edilen fi· tenler meseleyi yatıştırdılar ve biiY8 

atler olmakta devam ede- hidısenia önünü aldılar.~ dıl' 
cektir. Ben, bu çok acıkh manzarayı ıeyr• 

--o-- ken gayriihtiyari gözlerim yaıardı. ,d• 
Faar esnasında temsil 

vermek üzere mürıca tlar 
devam etmekte ve bunlar 
belediye reiılığince tetkik 
edilmektedir. 

Kahve tevziatı Ticaret 
Yanımdaki nefer niçin ağladığ1111ı ' 0 1f 

odası Kendiıine fU cevabı içim ıızlıyarak fi 

--P---
Bir kaput b~zi 
ihtikar meyda 

na çıkarıldı 
Şt hrimizde mühim bir ka· 

pot bezi ihtikarı meyd na 
çıkarılmıştır. 

Fabrikadan 120 liraya alı
nan kaput bezi balyal rınıa 
bir kaç tacir tarafından 250 
260 liraya satıldığı vilayetçe 
haber alınmıı ve valimiz 8, 
Fuad tuks 1 hidise ile biz
z•t alakadar olarak muhte
kh in tutulması için alika· 

darlara ve fiat mürakabe 
teıkilitına direktif vermiı· 
tir. Fiat mürakabe bürosu 
memurlariyle emniyet me· 
murları derhal faaliyete ge
çerek icap eden tertibatı al
mışlardır. 

--.. --
Ziraatçı 
Gençler 
Şehrimizde tetkiklerini ik· 

mal eden yüksek ziraat enı· 
titiiıü talebeleri öğretmenle
riyle beraber dün Manisaya 
gitmişlerdir. Orada bağcılık, 
tütüncülük ve pamukçuluk 
tetkik edecekler ve devlet 
işletme çiftliğini gezecekler
dir. 

ızmir fuarına ueıecek
lerın mısaf ir ola

cağı otellur 
Manisa teli 

Keçeciler Lale sineması karşııı 

Kuşadası oteli 
Keçeciler Hacı Suiutl11b so 
kak s~ıib Zererin gazoı fab 
rikaıı karııaında bu oteller 
lamiria en temiz ye ucuz 
otelleridir. SALiH ZORER 

Düo k hvebane ve gazi
nolara kıh ~e tevzi edilmiı
tir. Ş brin mubtelıf semtle· 
rinde bulunan 130 11b kkafa 
verih cek kahvelerin listderi 
bebÜZ tamamlandığı için tev
zi t pazartesi gü Ü yapıla· 

caktu. Her bıkl:al lac ğı 
kahveyi poliı ve belediye 

Ticaret odası idare heyeti 
dün od da umumi kitip Tur
gut T6rkoğlunua reisliğinde 

toplanmış palamut tip beye· 
tine uçilecek in intıbal:n 

m selesiyle muhtelif idari iş 
leri müzakere etmiştir. 

--o---
memurlarile mah ile mümeı
ıiliain ve partiden bir kişi• 
nin nezareti altınd halka 
s11tacaktır. Her ailenin k h
ve alabilmesini temin etmek 
m ksadiyle hiç bir aileye 
250 gramdan fazla kahve 
ve satılmasına müsaade edil
miyecektir. 

Brlüno Musso
lini öldü 

--:--o--

Fuar garden 
partisi . 

16 ağustosta fuarda veri
lecek olan garden parti ba
Zlrlıklariyle meığul olan ko
mite, dün Dı. BehçetUz'an 
reisliğinde toplanmıştır. 

Hazırlıklar bir daha göz
den geçirilmiş ve masalann 
numualanduılm sı işi tesbit 
edilmiştir. 

Romanyadan ve diğer Av· 
rupa memleketlerinden meı
hur bir kaç artiıt daha gar· 
den parti için angaje edil
miştir. 

Garden parti geceıi fuar 
ı hası baştan başa donana
cak, eğlence yerleri sab ha 
kadar açık bulundurulacak-

' tır. Ogüa ayni zamanda fu. 
ana umumi bir açılış tecrü· 
beıi yapılac kbr. 

Fiat mürakabe 
dan: 

Roma, (a. ) - Resmen 
bildirildiğine göre DüçePİU 
i inci oğlu hava yüz başısı 

Brlüno Mu11olini _bu sabah 
saat 10 da Dize şehri civa-

rında bir tecrübe uçuıu ea
nasında ölmüıtür. 

---o--
alp para 
sürmek 

Keçicilerde lsmail oğlu 
Nuriaiu bir add kalp gü
müş yarım liralığı sürmek iı· 
tediği göriHmüı ve yakalan
mıştır. 

Cilt ve Zührevi H ıtahktarı 
Mlltehasaısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Bevler So. No. 79 

Dr. Işık 
lrmlr Memleket b mtaneal · 

Rontkeo mütohaHı•ı 
Rontken n Elektrik teda•lıl 
yapılır. ikinci Berter Sokak 

'I• N.. 'f l. ON 'H 1 

komisyonu·n-

lımirde perakende olarak saht• çıkarılacak birinci nevi 

yeşil mercimeğin mfbteblike perakende olarak beher kilo

sunun on ı kiz kuruş ye .mit beş santime ve ince dan eli 

ııra mala merci rneklerio de keza müsteblike perakende su

retile beher kilosaJnua on üç kuruş yetmiş beı Hntime 
sabim sı komisyonumuzcıa. kararlaıtırdmııtar. 

Allkadarlaran mal6mu olmak tlzere keyfiyet illa ola~ 
nur. 3145 

nayarak ve,,rdim: 19,I 
- Niye mi ağlıyorum? Hiç ıoraa• 

1 ıehri, hıç ıorma bemıehti, biç sorlll• d,tr 
Gördüğün şu hadise bizi yakıod• 

recektir. 
- Neden, neden? . ..,ı 
Diye hayretle ıordu... llive eyi~~ -t 
- Çüokü ordusu içiae bu ıek~l ~iJll' 

nakaşa ve bu çeşid nifak giren bil ·yt f 
tin ıonu uçurumdur. Bunu böylec.~!., / 
meliıiD!... Aralarında bir fikir birlı8'1 df( 
nül bağlılığı bulunmayan bu zabiti~~~ 
mana karşı müttebid bir cephe 
ler mı? fll•dc' 

Haydi ıözü uzatmıı olmıyayıııı· 

bildiğinden çok daha kötü olaca~tır~I ~ 
Allah milletimizi ve memleketUll 

rusun ... 

* 
(Bir kaç gün ıonru: .. ] . •d• bİ' 
Taarruz bışladığı zaman saflarılll• ,8-_, 

ahenk yoktu. Yandaki ufa bir ıı:,.oı-' 
bütün cepheye ıirayet ediy~r ve .A 
durmadan ilerliyordu. , doJ',. 

Yaptığımız ~ mecburi ric'atte, ~:oJif ! 
adı panikti. Boylu boyunca ser• ifil"' 
adamın fe,yadlarını ve istimdadı•• 1 
Eğilip baktım: at ı-:, 

Hayret! .• Ba subay, bir kaç 11 P'' I 
hararetli hararetli münakaşalar ~ lıddl 
sonunda tabancasına sarılan bölli ,,,,1 

danıydı... d~ 
Kafasından kanlar fııkırıyor "' oJdl' ~ 

dan tepiniyordu. Tabii ıaaa•D Jı , 
için kurtarmaya imkia bulıuıadı · bd *', 

Birden aklıma şu geldi: Acıb~ 111'~ 
bit; düşman mermisi ile mi, yok~ "-
lifJerinden birinin kurşunu ile 

1111 
/ 

riyerdu? . d• d 
Tanrı bilir ya!... En çek üzerı~ 

ğum kuvvetli ihtimal ikincisi idi"' ~1 
.. *:,. lı ~-' 

Düşman nöbetçi neferi boğar• ~ 

---dü ,ç ~.~ıV 
Bir gece yarısı, iki gün r ,I•"' 

halde yalınayak, bışı k bak, 
koıuyor, koıuyordum... 0 t' --- "d_,.,, 

Size dOımaaa na11I esir oldd:,ıı'' , 
yürekler paralayıcı bılimiıi yu ~.! 
latmıştım. ., ,ıre' f'J'' 

Bizim zabitlerimizin kılıgıa~Bfll'~,J ' 
limizi mükemmelen konuşan b•°'' 
şiitçülerlni aramıza ıu yalall / 

i•tmıılardı: - ı" 
- Jo" 



• 
haneden 

llrçıkmaz 
e" soydu 

~'--o----
'-ı, - D&a Beyoilu 
İ•ti•~trip bir hıraızbk 

••1 etmiı ve ıuç · 
1ı ı,;-hl&üaıiyetile neti· 
"'~ t, 

•ııalteııa iki tene on aya 
~ 0!Qp, bu cezaıını 
oı.P•ılı1n91inde· çek
~ ~ • l•ban adında bir 

14 Q C:ezasının bitme· 

1~ kala haatahj'ını 
'- .'tek, serbest bıra· 
111 •t•aniıtir. 
ttt~ bQ lıteği kaaaai 

11 1ıeçerek kabule 
tc: ana,, ıeri kalan 

l bUıbare ,.ekmek 
••ıact· ~ 

•ıiae altı ay izin 
6 .. ,ile 
~ 1 tedavi m6saa· 
~ .. Pİpiıaneden yaka· 
ite .. bıkalı Şıba•, 
t•I-.~ bıırıadan lıtan
~, '• lıemen ayni 
~~ firerek bazı eı
' •n, zabıta taraN laneıbud laalia

"" a_ •-.aııbr. 
~)Oila ceza blki· 
~ lltıııaa ıevkolunaa 
~ l•rlp barehetlDi 
~w_ '-latmııtır: 

lı. ..... ,. 

"' tt 1 •dilmek 6zere 
btldian. Fakat ae 

~ ~.: .bildm huy ca· 
~ •ıte ... 

, t•Çerkea bir evin 
ÇaJc görd&m, daya· 

'- :1• içeri daldım. 
~ ,.:Qiama, üstelik 

... "1jdi;~dea cezamın S- Dı anutmuıtum 

'-b' d ıt olon Saban 
'> ~~lllaıı ıoaunda 
',_-ıl'' mabıdim edil

'• T evkivhaneye . "---o ___ _ 
llt 

Yankesicilik suretile 
hırsızlık 

Karantinada Mmtafe oğ
lu Haaan Dahan ile müte
ayyin Süleyman oğlu Nuri 
Savaı, Sadık oğlu Enver On
verin suçlularlarla bahriba· 
ba parkında Fili livatada 
bulunduğu sırada cebinden 
162 lira parasiyle 8 lira kıy· 
metinde bir kol saatını yan
kesicilik ıaretile parasını 
çaldıklarından suçlular aran
maktadır. 

--... --
Hırsızlık 

Kızılçullu köy enıt6t&ıün· 
de Bahettin oğlu Murat mek· 
tep talebelerine ait bir kaı· 
keti çaldığı mektep müdür 
muavini Hayri tarafından şi
kayet edilmiş ve suçlu yaka
lanmııtır. 

§ Aziziye mevkiinde Ağa
bey oğlu Mustafa Celil oğ
lu Cemalin tabakhanesinden 
bir çift iskarpini çaldığın· 

dan~yakalanmıştır. 

--1111---
Bıçak taşımak 

Ankara palasta Mustafa 
oğlu Nesibl ve oğlu Siiley· 
man bili sebep Mevlud oğ· 
lu Hidayete bıçak teıhir et
tikleri ıikayet edilmiı ve 
yakalanmııtır. 

§ ikinci kordanda Meh· 
met oğlu balıkçı Ômer ka· 
dın meselesinden Nazır oğ · 

lu Nariye bıçak teıhir ettiğ
inden yakalanmııtır. 

--o.---
Taşla 
Yaralamak 
lkiçeımelik Ahmet oğlu 

Mehmet Ali bili sebep Yu
ıuf otlu Ahmedi taşla ba· 

''- durmak ıından yaraladığından yaka-

~''" t I( l&iraı hanında lanmııtar. 
.... ~,. •111aı Oıerinde ---

0
--k-t ____ _ 

~-. tlla eırar bulana- o or 
'''· Nuri Şemsi Güneren ~b AH Haıtalarını Anafartalar 
"I~ ANE cadde1inde Tilkilik Akar 

~L [!]-... çeımesi karıısındaki muaye-

Mi 
A 

lstanbul - Mılli Piyango· 
nun yedinci tertip birinci 
çekilişi dün Taksim meyda· 
nında yapılmıştır. K zan n 

umaraJa11 bildiriyorum: 
20 BiN LlRA 

306429 numaraya çıkmıştır. 
10 BiN LiRA KAZANANLAR 

73377 ve 399243 
S BiN LiRA KAZANANLAR 
286956 204360 74876 ve 16841 

DlGER KAZANANLAR 
Sonları 6339 ile bit n kırk 

bilet biner, 5990 ve 4312 ile 
nihayetlenen seksen bilet 
beş yüzer, 277 ile biten dört 
yüz bilet yüzer, 426 ile bi
ten dört yüz bilet yüzer, 426 
ile biten dört yüz bilet alli
şer ve 20 ile nihayetlenen 
dört bin bilet onar lira ka
zanmışlardır. 

Sonları 9 ve 7 ile biten 
ıeksen bin bilete de ikişer 
lir• amorti isabet etmiştir. 

T ALILILER NEREDE? .. 
20 bin lir büyük ikrami· 

ye isabet eden biletin birer 
parçası lslanliul ve lzmirde, 
on bin lira isabet eden iki 
numaranın iki parçası Anka
ra, biri lstanbul ve biri iz. 
mirde, beş bin liralık ikra· 
miyelerden birinin bileti tam 
olarak lzmirde, diğer yarım· 
ıar parç larınd n ikisi lstan
bul, ikisi b.mir, biri Kayseri, 

. biri de Urfada ıahlmışbr. 
--o---

Rus Resmi 
Tebliği 

Moskova - Londr rad
yosu 8. 15 r smi tebliğ: 

Dün bütün cephelerde ıid· 
detli muharebeler devam et-
miıtir. 19 tayyare kayıbımı· 
za karşı 39 Alman tayyare· 
si dllşürülm6ştür. 3 h fta 
evvel Almanlar Kiyef kapı· 
larına geldiklerini iddia et-
mişlerdi. Alman kuvvetleri 
Kiyef kapılarına gelmemiı· 
tir. Yalnız Alman tayyare· 
leri havadan Kiyefi görebil
mektedirler. 

Şimdiye kadar 600 bin 
Rus asker kayıbına karşı 
Almanların zayiatı 1,5 mil
yondur. 

Almanlar 6000 tayyare 
kaybetmişlerdir. Almanların 
Stalin hattını deldikleri gü
lüuçtür. ~~ Aile Bahçesi aehm•i•d• kabuı ed••. 

t~ '-"' TiYATRO Devlet Demiryollarından: 
~ ... ~-·· '• 1 • . b . bi . d tL.,., S zmırın Sirkeci Edirne hatta arasında her angı r ısb.syoo a 
,._&.. •1a•at11:Arları ve vaıon içinde teslimi şartiyle beher tonu 19.94 lira mu· 
b ~-- :~:~nclan Jıammea bedelle 1100 ton normal ıun'i Portlant çimentoı!l 
~ b kapalı zarf uıuliyle satın alınacaktır. 
ı ( T A N M6nakaıa 21-8-941 Perşembe gllnll saat 11 de Sirkecide 
~ ~'td 9 işletme biaa11nda A. E. Komisyonu tarafından yapılı-
~\l ~edi caktu. isteklilerin ayni glia saat 10 11 kad r 1645.05 lira 
~·~~'111L FERRUH muvakkat teminat, teklif ve sair kanuni vesikalarını ihtiva 
11tJ-~~ lclmilea yeni edecek olaa kapalı zarffarıaı komisyona Yermeleri IAzımdır. 

"Al.ARI Şartumeler paraıız olarak komiıyondan verilm ktedir. 
6 8 10 12 (3060) 

Yalnız Adapazarında 89 bin ton 
şeker pancari i~tihsaaı oıunuuor 

---o--
lzmit - Kocaelinde pancar en müsait 

ıekilde y tişmekte ve istihsal olunmakta
dır. iklim şartlan buna çok muaaittir. Yal· 
aız Ad p Hrında senevi 89.000 ton ıeker 
p ne rı istihı l olunuyor. Bu ziraat viliyes
tin her tarafında yapılmaktadır. Pancarlar 
Eskişehir şeker fabrikasına gönderilmekte· 
dir. Yalnız, nakJiy t masrafı, iıteailen za· 
m n kafi mikt rda nakil vasıtalarının bu
lunmam sı ve Eskişehir ile Kocaeli arasın· 
daki yolı.n uzunluğu müstahsili birçok miiş· 
küllerle .karııl ıtırmakt dır. Yapılan tet
kikler gösteriyor ki Tüikiyede ıeker fab
rikası kurulacak en müaaid bölge Kocaeli 
ile Adanadır. Adananın şeker kamııından 
ve Koc elininin şeker pancarıiidaa bn mad
de bol bol istihsal olanacak randımanda
dır. Kocaelinde nakliye zorluğu ıebebile 
zfirıa daha bol pancar ekmemektedir. Bu 
ıahada yapılacak bir etüd kurulacak ıeker 
fabrikası için lzmitin en uygun bir bölge 
olduğunu göıtermeğe kifi gelecektir. 

---o---
KoprOde bir vapurla motör 

çarpıştı, motör battı 
lstnnbul- Şirketi Hayriyenin72no.lu vapurlyle 
bir motör koprü önünde ıiddetle çarpıılar 
ve bu müsademe neticesinde Canan iımin
deki motör ağır hasara uğramııtır. Çarpış· 
ma şu şekilde olmuştur: 

Şirketi Hayriyenin 72 numaralı vapura 
Oıküdar iltikametindec yolcu almak üzere 
Boğaziçi iskelesinden manevra yapıp kalk· 
mıştır. Vapur tam köprü menfezleri önüa· 
den geçip-Üıküdar iıkelesiae yanaıacağı 
11rada Haliçten gelen Şile limanına bağla 
40. tonluk Canan motörü karıısına çıkmıı· 
tır. 

Gerek vapuru ve sıerekıe mıtör derhal 
manevra yaparak feci şekilde netılenebile· 
cek brı kazanın önüne geçmek istemiılur1e 
de, motörün süratli gitmesi ıebebile buna 
imkin hasıl olmamış ve her ikiıi ş!ddetle 
çarpıımıştır. 

Vapurun yan tarafına çarpan motöriia 
ön kısmı tamamen parçalanmıı ve açılan 
deliklerden ıular hücum ettiiinden bir 
müddet ıoar batmıştır. 

Motörün mürettebat etraftan yetiıen saa
delcılar ve vapur mürettebab tuafındaa 
kurt nlmıştır. Kaza etrafında liman idaresi 
tırafından tahkikat yapılmaktad11. 

- .. --
ceuhanda mosaıdre edllan unlar 

Adana, - Ceyhandan Adanaya sevke
dilmekte olan 40 çuval un kaymakamlık 
tarafından müsadere edilmiştir. Miiaadere 
edilen unlcra ne karıştırıldığı tahkik edil
mektedir. 

""""""" """""""""""" ıHergün ilk anslard Birinci (15) kuruıı 
:Bugün matinelerinden itibaren iki nefiı filimı 

fELHAMRA SINEMASINDAI 
i 1- Kralın Hazinesi i 
ı (Türkçe Sözlü) ı 
ı Şerlok Holmeı Basil Ratbone ı 

f2-Taş Yürekli Adami 
ı (logilizce Sözln) ı 
ı (Tbe man fron dakota) Vall1.ce Bevvy ı 
IKral lıazineıi 2 5 8-Taı P.3.30·6.30·9.30ı .......................... ,.. .......... .. 



ı·s&ıtın c ı 

Bir vatandaşın 
teb ~rrüu 

lstanbal - Emekr kurmay yarbayı Meh
met Sait Kozoğlu iımioda hamiyet1i bir 
vatandaı mDbim hir yekuna baliğ olan 
gayri menkul servetinin geUrini üniversite
ye ve diğer baza bayır işlerine tahsis etmek 
&zere yeai bir tesis v6cuda getirmittir. 

Mehmet Sait Kozoğlunun gayri menkul 
emllldni11 senelik iradı 18 bin lirayı bul
maktadır. Ba para ile iiniveraite fen ve bp 
fakiilteieri ile hup akademisini ve güzel 
sanatlar akademisi mimari ıubesini birin
ciliklebitirenler nakdi mftkifat verilecektir. 
Bundan maada ilim &leminde kıymet' hiiz 
eıerler veren zevate, beynelmilel kıymeti 
hliz ilıtiralarda bulunanlara, köy okulu 
Bğretmenlerine de ayni paradan mükifi t 
verilecektir. 

Kız 6ğretmen okuluna biri cililrle bitiren 
talebe :çin cihaz parası ayrılacaktır. Bu 
teberrB Baiveraitede fmemnuniyet ayandır
mııtır. 

-c--
Tasllm oımıuan genç kadını taşra 

baıını parçaııuarak öldOr dO · 
Boyabad, - Bırkac gün evvel, buraya 

batla Hacıhamzalı köy&ade Ali karısı 25 
yaılarında Kizban ismindeki gDzel bir ka
dın ayni köyden Pekmeıçiogullarından Sa
dık oğla Zihtll ~arafındaa, baıına taıla 
varaJmak ıuretile aldür&Jm&ıt&r. Hadise 
ıöyle cereyan etmiıtir: 

Kizbanın dağa doğra gittiğini haber 
alan Ziibt&, peıine takılmıı, tenha bir yer
de Cinine çıkarak tecavilz etmek iıtemiı
tir. Fakat kadın tiddetle miimanaat ve 
makavemet etmiş, bunun üzerine Ziihtü 
bl11ilr bir taıJa kadıncağızın kafasını paı
çalamııtır. 
Hadiıeye el koyan Ciimhuriyet Müdde

iamamiıi Kaeri Özen tahkikat neticesinde 
hadiseyi meydana çıkarmııtır. Katili• bir 
•ene evvel Kizbana gene tecavüzde bu
laaduğu, fakat o zaman hadisenin iki ta
rafça halledildiği, Zühtüaün bundan cesa
ret aldığı anlaıılmııtar. ---
Karamanda yaman 

bir hırsız 
Karaman, - Seyid Hasan Ali isminde 

bir hınız evV"elki gece Abıoıman mahalle
•İade belediye zabıta memurlarından Mu-
zaffer Ôıatabeyia evine girmiı, bir ceket 
aıırmıı, ev sahibinin uyanması yfizunden 
kaçarak bir baıka eve girmiı, fakat Raıit 
Caakara iımiode bir poliıimiıin biıikletle 
J•ptıtı takip neticesinde ştbre on kilo
metre mesafede Cenaaun köyü yakınların
da yakalaamııtır. __ ,_ __ 

ıemalpaıada domuz bolluğu
1 

Ba yıl KemaJp•f• kazasında ve civarın
da pek çok domuz vardır. Çıf tçiler bu do
m az keıafeti dolayısiyle çok zarar gôrmek· 
tedirler. Çiftçinin ve balkın tertip ettiği 
ılirek avlariyle yaban domuzlariyle miica
clele edilmektt-dir Fakat bu m6cadele, do 
muzların yaptığı ou bllyük. zararları tabfıf 
edememeldedir. Vilayet bu mıntakadaki 
domuzlarla mDcadele için busuıi bir for-

mlll ve bir çare üzerinde tetkikler yapmak
tadır. 

[HXLkiN Sisti 

Görüşme yeri INGI iZ ER 1 LMANL,\ll 
olmaktan çık- üç agda 938 Alman Bankalardaki ı~ 
mış bulunuyor taggaresı düşürdüler ta ıazıuet mi dfl' 

--o ---- -----~ 
Vaşington ( .a) - Rnelt Londra, (a.a.) - Avam Berlin, (a.a.) -: 

ile Çörçil görüımeşmeai bir kemaraııada ıöz ıöyliyea muhabirimiz bildi.rı~or: 
sır olaıaktan çıkmış bulunu- Hava nazırı aon Gç aylık Vuzuhsuz olan ık ,,. 
yor. Bu iki devlet adamı ha!i tayyare zayiatı hakkında ez- ziyet yüzü~dea Al~ 
hazırda beraberdırlar. Harı· cümle demiştir ki: Jet nezareti tarafı• 
ciye nezaretinin ademi ma- - lugiliz resmi tebliğle- kalarda mevcud • ID• 
liimatına rağmen bu müli- rine göre mayıs ayı içinde istirdad edilecei• •• 
katı ancak üç kiti bilmek- lngilizler 149, Almanlar 335, vergiıi gibi bir takılll 
tedir. Bunlarda B. Ruzvelt, ltalyanlar 3. Haziranda lngi- lere zam yapılacıjı ,... 
B. Çorçil ve Hodlitidir. )izler 227, Almanlar 277, )tal- daki ıayialar reı~I,;~'--

,----••-- yanlar 52 Temmuz a•ında lar tarifından te , ~ . •• '1' 
lngiliıler 285 Almanlar 326 mektedır. Bu ID r .. 

Boğazlar Üze
rinde 

Rus 
J ngiliz -
anlaş

ması mi? 
Berlin, (a.a)- D. N. B. A

jan11ndaa: 
Berliae Börsen Çaytung 

gazetesinin diplomatik mu· 
babiri harbin zaferle netice
lenmesi taktirinde lagiltere
nin Sevyttler dirliğine lstan
bul ve Çanakkaleyi vadetti
ği fikrini vermektedir. Mu· 
habir. Boğazların Çarlık 

Ruıyanın harp hedeflerine 
dahil olduğuna timdi Stali 
nin de bundan vazgeçmemek 
kararında bulunduğuna ya
zarak: 

lagiltere, Molotof• Berlin· 
de reddedilen şey hakkında 
Ruılarla anlaımaktadır. Bu 
ittıfak ise yaJ .. ız Türkiye i
çin değil, bütiln yakın ıark 
memleketleri için bir tehlike 

teıkil edecektir. 
Demektedir. lMuharrir 

bundan ıonra Tilrkiye, Irak, 
lran hakkında hgiltere ve 
Rusya arasında bir takım 
anleımalar yapıldığına hük
metmekte, fakat bu mem
leketlerin, tehlikenin farkına 

vardıklarını, bu 1ahadaki ln
giliz - Rus aDlaımaaınıa te
ıirsiz kal cağını, zira Türki-

yenin her zaman bu halleri 
göz Öt&üode bulundarduğaoa 
yazmaktadır. 

·--o-- . 
ııaıuan kuvvetleri Rus. 

Alman harbine 
iştirak ediuorıar 
Roma ( a.a ) - Stef ani 

ajansı bildiriyor: Uzakşıuka 
gönderilen ltaiyaa kuvvetleri 
perıembe sabahı mubarabe
ye iştirak etmeğe baılamıı
tır. 

ltalyanlar 64 ;ayyare kaybet~ tebarüz ettirilditi•'~ 
miılerdir. Üç ay zarfında 1941 yılı baDkal•;o tl'f,J 
logilizler 661, AlmaDlar 930, dat 28 ~ilyar :.aP il' 
ltalyanlar 119 tayyare zayi marl&tan ıbaret • ' 
etmıılerdir. lngiliz zayiatına kam geçen seaed• of 
Irak ve Suriyedeki kayıplar yar fazlad11. Ta••';tat• 
dahildir. na 30 milyar m•' 

--o---
ALMANLAR 

Dakarı ellerına geçir. 
mek istiuorıar . ? 
Moıkova, (a.a.) - Alman· 

ya son talepleriyle Viıi hü
k iimetinin nihayet 10 aius
tosa kadar cevap vermeıini 
istemiıtir. 

Viıi bükümetinin Alman 
talepleri karıısında bir defa 
daha boyan eğeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Söylendiğine göre Alman
lar Dekardan vazgeçtikleri 
takdirde Darlan Cezayir ve 
Kauplanıa üslerinin Alman
lara verilmesine muvafakat 
edecektir. Fakat Almanların 
Atlantik meydan muharebe
si bakımından ehemmiyeti 
haiz olan Dakardan saıfına-
zar etmiyecekleri anlıııl
maktadır. ---o---

-----Bulgarist 
dan be"' 
sorula~ 

Radyo ıaseteıl• 
Dlln avam k•:~~ 

amami ıiyaıet it• ~ 
hat veren barlci1•~ 
mister Eden Balk;.,-; J 
maı ederek dellliık" ~ 

Bu1ıaristan Sa.;,uı 
tının ruhuna ID11 ~ 
ketlerde bulaDID11 1,1d' 
naniıtaa ve Y•'I°' 
raklarında hak••' ,., ., 
elde etmiıtir. ~~ti 
ıeliace bu bar• fikle' 
ve ne de mıtt• 
tacaktır~ 

INGIL'f 
ıran ozerın-ı 
harıklt mı 

Çantaların BerHn. <•·•> " 
.1 Ajanıı huıuıl ~ içinde ıBrlcl bir rad. Alman ıiy••·,,,. , 

uo postası bulundu :::·:t=~~::~ .. ·-~ 
Boynes Ayres (a.a) - Al- iiz anlaım••1 Jr•~ 

maa konıoloıuııun k•ybet- de pratik bir 
1111 fn..:JI 

miş olduğu 3 çanta Arjan- tadır. Berliad; ~ 
tio baricıye nazırına vermiş- hakikaten '!8 

f' ~ 
tir. Bu çantalarda verici mekte oldujllfa•~..I 
radyo postalan bulunmuştur. ki ıllnler s•d,b""'"& 
3 çanta federal 'mahkemeye liz aıkeri 1118 1~· ~ 
göaderilmiıtir. kanaati meYC~ 'Jıl 

-•-- Raılarla ilti,. ol~ 

S• ordusu meğe ve p•~.-1 yam Dl kontrol a .,;, 
Londra (a.ı)- Siyam or- hıacaktar. tl~bl ~ 

duıu tim karargihını Hin- nazara• bll ,. 
diçini hududunda batanbon- tin basarbk .. 
da karulmuıtur. dır. _........~ 

Milli • 
pıyango bilet•erinizi (Saadet) Kl9eelnden ahaıs.. Çorakkapı PoU. 111:.~ b11111 alo, 16C Haıa• laulm O!IDIR ____ ...-...,_ 


