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(Her gUn çıkar siyasi gazete) HAi.KiN SESi MATBAASINDA BASILIHŞTIR 

Fransız Sefiri 
Ankara (a.a)-Reisicumbar ismet lala& 

bugün saat 17 de Çankayada Fran••••• 
yeni büyük elçisini kabul etmiıtir. Elçi 
Reisicümhura itimatnameıini takdim et• 
mittir. Merasimde hariciye vekili Ş. Sara
çoğlu hazır butuamuıtur. 

Büyük elçiye muvaıalit ve m&farekatJa• 
da aıkeri merasim yapılmııhr. 

o 

Ziraat enstitüsü talebesı tatklkattı 
Manisa (a.a) - Ankara yükaek ziraat 

~~~~~.:..,.. ~~- . ; enstitüsü talebeıinden bir grup muallimle-
~ ~~~~~~~~~?~-~~~~~-3~~~~~~~~~~~~~ ria~uhk~adeHMmk~fiduh~a~n 
~ nümune çiftliiinde tetkikler yapmııludır. 

~dt11 IDc:e ııhhahaızı d81üa&nlı, b11talaadıktaa ıoara iyi olmak için 1arfettifi· Talebe grubu buradan Bahkeıire fide· 
S' •lmata mec:bar kaldıtıaız Ulçlar çok defa bldçenizi ve v&cadanuzu aarnr cektir. 
"-1 

1 
la11 maddi ve maaevt u111atıaıa zuar, azap, iıkeaceleri meı'am bir yadigir 

ler •e berbad eder .. 
~ 1~•. aılahahaııa dikkat ederek la11tahklan tedaviye değil, basta olmamai• gay· 

a. Sılalaat 6yle blyllr ve çok kıymetli bir haziaedir, onan değeri maalesef, elden 
lo1ara aalaııh ... Bu kufvet, cesaret ve neı'• kayaağını kaybetmemeğe çalıııaız. 

22 
--flo--

ihtikar divasıl 
lstanbul - Bavul ıatıılarında ylzde 20 

den yüzde 40 nisbetine kadar mahkeye 
ıevkedilea Beyoğluadaki KarlmaD mifa· 

ISTllLALI BiZi' s o k.k Ruslara go··re z•sı madnrn k11•m şefi, mahkeme k•r•ril• 

ll 
On 8 l 8 tevkif edilmiştir. Bugün mahkemelerde 22 

lLllADAR Almanlar zayiatlarını ihtikir dav•s•n• bakılm•ıtır. 

lTIEUEOIR s:e~!:it t!:::· ilandan çakınıuorıarmıı Orfi idare kliiiiiu dalıııırııııır .!. .._ lngiltere ve ---o Ankara - Ôıfi idare kanuaaa bazı 
t...._ ~ 1•••• lraa ize- 8 ı• • -~lı k er iDi M~ıkova (a.a) _ Alman- maddelerin tadil eden bir kaaua llyibaıı 

-....~· Japma ta de- k B M M 
~_.... ... rl ılylenmekte- bombaladılar lar dehıetli zayiat vermek- hazırlanara . . ecliıine verilmiıtir. 

'-ai1et karııt1•cla tedirl~r. Almanlar hakiki Bu liyiha ile 6rfi idue hlkimleri yeai 
Llla Bal•de tutul· Moıkova - Londra rad· zayiati ifıa etmekten korku· icap ve zaruretlere göre tevai olaamakta 
11111, lra•, ••ki lraa yoıa 8.15 reıml teblij': 1 ve tekemmül ettirilmekt dir. _ yor ar. Alman ka,vetleri 8 
.:.a lauı111Uni ve bak· Sovyet tayyareai din ı•· haftadır ayal yerde ıavmaıı --C--
~ct.f ce Berliai tekrar bombala· 1 A k ! V ı• • •• edebilecek Alman muvaffakıyetaizliöiae D ara B iSi 

t ı mıılardır. Tayyareler Ber· • 
• raaı• baıında lindeki aıkert hedefler llze· en büylilr delildir. latanbul - Ankara Valiıi B. Nev•t 
llıjııte Hazreti riae yaDflD ve 1lkaek iafi· Sovyetler birliğinin blitlla Tandoğan iki ay mezuniyet almıı ve ..... 

"~ ~ Şıblaıabı lraa ı •- b b ı h r · d h rimize gelmiıtir. Burada iatirabat ede· ta.:". ~•lale•I, lraaı bı: ia om a arı atmıılardır. a • ııı yar anan er yeriai 
.:"·~•IJe mııhar kal· Sovyet tayyarelerinin hep· bir m&atalakem mevki olarak cektir. 
~ ıi salimen llılerlae d6nmllı· m&dafaa etmektedir. Alman ----------------

1.t '••r"lk il 1 1 lerdir. yıldarım babi artık akamete HALKIN SESi HAllll SESiDiR 
"" illk~mda;ı: ~',:a Sovyet tayyereleriaia Mos· uğramıı bulunmaktadır. 

k kovadan Berllae kadar ka· 01D111111 balan· 
tlL ti tettikleri meufe 1100 kilo· •• e biılerl de 'd metredir. Loadra-Berlia ara· 

•11 Iranın iıtik· 
lalı aıadaki meıafe iıe 900 kilo· 

zaman t91kil metredir. 

(ltadyo Gazeteıl) 

,eıa ve 
~h:olayef 

• (a.a.) - Rayter 
• 

o 

BU SABAHKi 
RUS TEBLIGI 

Moıkowa - Londra rad
yoıa 8,15 reıml teblii: 

Bati• cephelerde fewka· 
ilde bir değiıiklik yoktur. 
DBımaa Odeaa iıtikametine 
doğra taanaz etmektedir. 
Bu taarruz diier taarruzla· 
ra niıbetea çok yawaıbr. 
Hava kuvvetlerimiz kara kuv
vetlerimizle birlikte d&ıma· 
aıa mot&rll kavvetleriae 
karıı mavaffalnyetli hBcam· 
larda halaamuılardır. ladiri· 
len darbe uyeaiade dlımaa 
•tar ıa1lat wermiıtlr. 

14 ta711r• ka11bımıı• kar· 
ıı Almaalan• ka1ıbı 21 tay· 
yareclir. 

Alb hafta ıürea muhare· 
bede Almanlar bir buçuk 
milyondan fazla aıker zayi 
etmiılerdir. 17 yaıında ve 
45 yaııadan yukarıya bula· 
nan balkı muharebeye ı&r· 
meai bu rakamın sıhhatini 
iıpat etmektedir. ------
35 Subay ne· 

zaret altına 
alındı ------

Beyrat (a.a)- Suriyedeki 
lagiliz makamları bir Fran· 
11z ıeaerali ile 3S ıuba yı 
nezaret allana almııbr. Ne
zaret altını ahnaa 1ebaylar 
mlHarekeain yedinci madde· 

Minnet ve şükrana 
deier bir teşebbüs? 

---111--
Ankara valiliğinin halka tebliği: 
1 - Tenıip ve ilin edilmit olan fiatla· 

rın fevkinde ıatıı yapanlarla mubik aebep 
olmakıııın fiat yük1eltenler hakkında va• 
ku bulacak ıikiyet ve mliracaatler için 
1189, 1489, 2713 numarala telefonla lıİI• 
mete amade kılanmııtır. 

2 - Yapılacak mlracaatler &zerine ali· 
kala memurlar derhal harekete ıeçirilecetl 
gibi tetkikat ve tahkikat neticeleri de •J· 
rıca müracaat ıahipleriae bildirilecektir. 

Ankara valiliğinin yakandaki tebliği pek 
yerindedir. Bu ıaretle ibtiklr plinımn ba· • 
ıının ezilmeai içia yeni bir adım abllDlf 
demektir. Sayın Ankara valilitinin ha te· 
ıebbüıü cidden tiUuan ve minnete llyik· 
tir. rBu tedbir ve tefebb&ıün her vill1ete 
teımili arzuya ıayandır. 

:i.::;~:e.~;::~,n~7.:c!:~:: 1 HALlll SESi HAllll SESiDiR 
cllr. ---------------



l&Jllfl 2 

Basmayı90 
ruşa s 
yakala 

t 
dıla 

---o---
Oımaniy... caddesinde 43 

sayılı mağn da M nif tara
cıhk yapan M h ı.ed oğlu 

Ali Karagöz ile ayni mı ğa
zada tezgahtarlık yapan Hü 
aeyin oaıu A lim K rişoğlu·• 
nun Sümerbanktan 40 43 ku 
ruıa ıabn aldıkları p zenin 
bebt\r metresini 90 kuruş 
ıatarak ibtika"' y phkl n b -
ber ahnmıf, bunların meşbu 
den yakalaoması için Fiat 

mürakabe bürosu ve emni 
yet memurları tu•fı d n te -
ti bat ala om ştı r. 

Buolar, ı urnaralan t h t 

edilen pu .. larl dö t parç11 

du1 ibut:t 58 ıu"'tre N z 1 
f.b ikası m.mulita p z ı e 

ri elli lira mukabiliude sa
t.ılarkea ıuç üdüode y kc· 
lan mışlardar. 

Mai auda yapılan ar ştır
mada 7 top ve üç pa ç 
p azen ile 4 top v~ 21 p r-

ça baıma bulunarak ahocoış 
ve mazounlar milli koruom 

kanununa aykırı hareket et· 
mek maddeaiuden haki na
da tanzim edilen ev lda 

Adliyeye teslim edilmiılcr
dir. 

---o---
YENi Ti 

KM 
--o,--

Toprak rnahıulleri ofisi s f 
buid•ydan imal ettirdıği . 
unları dün fırınl r tevzi 
ettiğiııdeu ekmekler bugüa
den itibaren yeni •kar r 
sıöre çıkardm ğa başl nmış· 
tir. 

Çıftçileri himaye makıa
diyle boiday f ıatleriae bir 

mikdar zam yapıldığından 
ıaf buğdaydan imal edil n 

unlardan çıkarılacak ekmek 
fiatine de zam yıı pılm .ı z -

rureti bisıl olmuş ve düo 
toplanan belediye cncüme i 
b.-lk tipi ekmeklere 30 p ra 
ve fnıancol fil d 20 p a 

zam yapı1uı ılı ıuv fı gö -
müştiJr. 

Buna g ·;,.. Y" i tip k ı k 
ler 12 ku uş 30 p r d o 
ıt. b lacak tır. 

Dokto 
Nuri Şemsi Güneren 

Haıhi.rıoı Ao. fut Jer 
caddeaindo Tilkilik Akar 
ıeımeıi karıısıodaki mu y • 
aılaaııeıiade kabul eder. 

e 
e A • 
ıa z .. 

Coğrafi vazigeti 
--o--

Her memurun ç lı acı~ı 
mıntak ve mabalJio bütün 
d vlet teşkiliıtını ve mubte· 
lıf ah•l rd ki f aliyeti i 
güçlük çekmeden ve zaman 

ybetmede ı öğrenmesine 
esas olma üzere Dahiliye 
vekiletin emriyle valayetimı-

zi coğ fi v.ıziyetıoin tan
zimiue çalışıl n kt. dır. 

Bu maksat v li muavini 
B. Ekrem Y lçı k yauın re
is iği de d ire ş fie rinın İş· 
tiraki}le bir topl ab yapıl· 

mış ve mevcut nketler tel· 
ile eoi ikteo sonr faaliye· 

t ğ çılmiştır. 

--o---
• 

· IS bu-. 
Do tor Saim öldü 

M ı İ• mebusu ve ts. M. 
Meclisi id re amiri lİ den 
Dr, S im Uzel dün sab b 
karşı irtıbal etmiştir. Cena· 
zesi, öğ eden sonra K rşıy · 
kad ki ik m tgAbından me· 
raıtmle kaldırılmış, G zj Oı
m n p ş c mııode n mazı 

kıhndıktaa sonra belediye 
m zarhğıa defaedılm ştir. 

Cena.ıe mer siminde vali 
8. Fu d Tuks 1, belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, lzmir 
ve K rşıy t Halkevi reis· 
lıJrİ C. H. P. idar . heyeti 

azalarıt do torl r v merbu· 
muo kr b 1 riyl y kın dost· 
lau bulunmuşlardır. 

---o-.__-
ur egve _i racat-

çllar .birliği 
Kuru meyve ihr.:ıcatçı1a~ ~ 

birlıği incir komite-~ ta"imi 
stı ooper tiflerimü~~s
aiherinin de--ii'tfikile dün 

birlikler bi-;-.. ıod ·top! n· 
mışlardır. 

----am---

• 
erı 

Ş b imiz ilk okul baş öğ
ret nenleri bugün lzmir ma
arif rnü~ü üaüa -;eis•iği de 
bır top 'il tı yap rak yeni 
d yılı ıç o te nik v 
ı i h s s •rı r laştır 

cakl..rdır. 

---o---
e ·z olta 

iz mir cot ı o syooal fuarı 

müoas~betile denizyo!l-r"i"" 12 
ğu tostan eylül ıouu a k • 

dar te zil-tlı tarife tatbik 
edecaktir. 

TR DE 
Ustra ilegaraııuanadam 

uakalandı 

lstanbul, - Evvelki güa 
Çekmece iJe Sirkeci arasın
da işliyen banliyö treninde 
kanlı bir vaka olmuş, kıs· 

9A ....... ~ 
-----------------) . *~ 
{Tankların Boğuş111a": 
f Ve Paraşütçüler! f 
ı --- ıJ s t-17- T•r~üme ed,.n: SIRR1 SA~ 
.;._--------------~--J~ ;-Bır yed.:k neferin hatıra def!!r~ 

- •d· 
- Fırkalarımız tamamen muhaıar•; İ' 

miş bir vaziyetteJir. imha olunmaaı• I'" 
tiyorsanız bili kaydüıaıt teılim bayt• 

1 anç bir kocat bir müddet- ~çuıızl... b ll•dl 
Biz de ıürüler halinde ıiiriiter •ddff tenberi "'Yrı yaşadığı karıtı- uk• 

nı ustur ile müteaddit yer
lerinden ağar surette yara· 

lamıştar. Bu ile faciaıı et-

siliblarımııı bırakmıı ve ıöıde m 

akibete boyun eğmiştik.. • s•f' 
Düımaa bizi kolayca toplayıp gerı1e0~1_. 

kediyordu. Tabii İ•şemizi düşüaell 1 
r frnda aldığımız malümata Ve esase ıırası da değildı! • fJI' 

Çüakü düıman orduları bira~ ~11c;1 ı 
riye atılmak ve kuvyei kiilliyeyı ıı:P il•" 
aıek içia elibden gelen bütüa ıüratfe 

göre hadiserıio m hiyeti ve 
cereyan hrzı şudur: 

larımızı yarıyordu. • sır•~· 
Bize b.11k:ac•k zaman mı vardı? ,,ıııt 

iaşe etmeyi, torbalarımızdakioi de b:,a,,. 
rayda Hut ne sok ğı sakfo. alıyor ve bizi perİŞ•D bir baldo g 
feri de. Nımet dıoda bir 

C rib, Aksar yd oturan 
Ferid dınc bir ger.çtir. 
Ferid iki s ne evvel Aksa· 

- d, fddiyordu. i d•' 
k dıol. evleomiştir. So.• güu· N., yaparsın zJ Baıa gelen çekil 'bl 0'' 
lerde k ra oca araaıoda bir ler. Sız de buoJann hepsine eyvall• 
k:Hk rçhk meselesinden do· 

Jayı birbiılerilerile kavga et 
mışler ve bu sebeple de Fe• 
. ıd k rısıoıo evıoi terkede· 

reıt ayrı y amaia başlamıt· 
tar. 

mek mecburiyctiode buluouyorduk· 
• -1• 

Nihayet bizi neı.ar:: altına aldıl;· 1ı•' 
birer parça ekmek daiıttılar. Keo 

dime töyle düşündüm: • ç•'"'' 
Etrafımızı saran düımaa nöbetçı 1ı,t•; 

rioin ezici tazyiki altında can verllle .~ •-.: 
F kat bütüa bualara r i· bit h wle yapmak ve hali çarpıfOI jltib'• 

men Ferid k11r1sı Nımt:ti kanun kaybetmiy"n kuvvetleıimise i ,ıı~' 
sevmekte ve o niıbette de ederek dövüımek biç ıüphe yok lı. 
luskaom kt dır. şenfJi ve lüzumludur. • • ,çtır-

Evvelki gün FJoryadan Yanımdaki yoldat• bu fikruıı•6 t•''~ gelmt kte olan Ferid, karnı zııman şişken ayaklarını bana g • 
N 8 k ve boynu bükük olduğ11 halde: ~i1'tt' 

imetiu yui trene • ır· d ! Bu ~,,, ~-
- Ne yapıyu~ a rka •I Oisl• t 

köyiiud n bindiğiai görmü' herhangi bir barektt geçeınedl~··J·C:• ııt 
ve onun buluodugu kompar- ! Bol ... 

dermansız, vücudum kanaıı 
bmana giderek nereden gel- gitmive mchküıııum! tillli ~ıf 
diğini sormuştur. Dedi. Bu sözler benim ceıarel didl; _. 

Genç kadı o, kocasının bu medı. Hak verdim ve şunları ıÖY e d,jili ~ 
sualini müsbet bir şekilde _ Henüz ben senin baliode d•' ip' 
cevaplandırm yarlca, Ferid DüşünJüğumü yapacağım. Oüşaı•11,10 1~ 
et:biudeo bir ustura çıkarmıı ret almalıyııl Hiç olmazıa kaduıl•'~,,,dt 
ve Nimetin üzerine hlarak tığı itleri göze keatirip faaliyete 1"'~ 
onu müteaddit yerlerinden sek erkekliğimize yazıLt olur. d•' ı 
Hğır surette yar lamıştır. intikamımızı son ne.fesimiıe lı• fı 

Nimeti kanlar içinde kom- azmini kaybetmeliyiz... Şd 111 
parbm ua seren ciir'etkiir / Hoı timdi ıôz zamanı değil y•·~-bl'~; 

ce ya öleceğim, yabud bu atet •o•°' 
oc buod n sonra.ı ıayanı ld ı 11 Y• 

hayret bir çeviklikle e 11ra- kırıp dı~andaki, 10 •ı arımı ~ 
şacafım... · ·o:a " ., 

d Yedikule ile Samatya iki güodenberi açtırn. Beo:ı• 0111.,Jı _,,. 
ra&ıada siir tleı gitmekte idi ... Vucadumds büylik bir yor~o>'' ~ 

olan trend. n kendiıirli ıa- ıediyordum. Fakat ber ıeye r•Jdilll•'' 
ğıyıa atmış ve•koçmışbr. rım karardı. Ve karanlığı bekle 1~,r * d .. Y r la kadın, ııhai:imdad • • ıs ' 
otomobihle Cerr bpışa has- Vakit gece yarısıydı ... Kartılll ~{. 
tanesine kaldırılmış, cuib çi bir türlü uyumıyordu. dell '~ 

Bunu sık sık öksürmelerlo •' ~ koca düa zabıta tarafından d l •e' 
Sir ecide ya )anmıştır. 

Cilt ve Zührevi Hast hkları 
l\'ı üt eh s ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
Bevler So. No. 79 

dum. Hani şöyle biraz • 1 ,.~ 
üıerioe çullanacakhm. , 1 ı• 4' ~ 

Amma, diyeceksiniz ki, ~e:::ıjlO ~· ~ 
ken rdan a1vıııver •• Zaten ıı 111otll fi 
değil mi? Hıyıt doıtlar, baa• ,. 

ıilib liıımdı. • dlf....... r 
Bunu tedarik etmek lçın ,,,, 

rini gebertmek icıp edıyord0•5,,tl~ 
Bııka bir faresi de yoktll•brtd' 

1
, 

J~ık leri kovahyor •• benim •• d" f 
Y Uikeoiyordu. 1 df11 ti''' 

ıımlr Memleket baat.aneal Nıbayet herifin ıeti hıraltı1 .-*" / 
Roatken üteha ım J ,. .... ~J 

Rootkcn YG Ele~ trUr. tedaYl•I ni uykuya dalmııtJ ılıl• •• J - ,,. 
r p1hr. ikinci Be1ler Sokıls _ $0tl 

o ON, 2542 



-~TINA --~--- ·s ~ ~in ~5 IZABITA HABERLERi ~ ogan ihracı hakkın-
lıd pulluk L ... --- "'-t: da geni bi karar 
'" Brlldl Hırsızlık - 0

--0___ Şamlı ıokağıada lbrahim Bızı mrntakalarıadan soğ-
..... Maden m8kel- oğlu Oıman Alanyalı Cevde- an ihr cı içia v ki olan mil· 

..:'••t iıleriae bir tin palamut depoıuaa gire· racaatlar üzerİDe yapılın tet-
•te •le &ıere Ziraat rek bof çuval çahp kaçar· klkatı mGteakip bu madde-

i •illyetimize gÖG· keu ıaç 6ıtii yakalanmııtır. lerin 1erbest d8vizle vey 
~.. • 1•ıdığımız zira· § Keçlcilerde Moreno oğ· mlibim lthallt maddeleri te-
l ~·~den 55 pulluk la Hayim Oıman oğlu ikbal mini mukabilinde ihracına 
~. e lbittir. Bunların ma1111 aablbi Hasanın ma- müıaade olunmuı ve keyfi-

l ~· 40 tanesi de ıa· ıa11ndaa iki metre ba1mayı yet allkadarlara tebliğ edil-
'~ Pllllaldardır. çalap kaçarken yakalanmıı· miıtlr. ..._ "·~ı.r •- tı s b d "111'' ~ •&y ıaadık- r. er eıt öviz veya bazı 

t, ~Ylere tevzi edi· § Al1ancakta Vasfı oğlu mühim maddelerin ithali 
~.~lkelltflerin aile· MGoir taraa Müfit luzı Gü- mukabilinde soğan ihraç et· 
'çita oldukça ban· aeı ve Liya kızı Aleğriain menin arıettiği müıknller 
~•kı luıllanıp geme evlerinde meırol bulunduğu nazarı dikkate alınarak ih-
~'i ~ •rdir. bir ıırada içeri rirerek bir racabn daha kolay ıartlar 
\~ N HAS r ALtlil rop ve 5 lira değerlade ı•m· içinde icrHıaı teminen bu 
~ ~Dtılı:111ada Ko· pa11aı çalap bit paıanada madde ihracı teıvıke mab· 
t, it~ z, Fermid, Dar- 1atarken y•kalanmııhr. taç maddeler arasına almıı· 

111111 l&öylerlDin • tır. Yabancı memleketleriy-

._, •dı l•rbon baata- EIB aı k t . le hesap va.ziyetleriain mü-
.:.:.· ı..,, •• ,., telef rme YB ırza a • aaıt olmadığı ah••• müaıes. 
~ •• 11111tır. K•ıamıı· sallOt na bulunmak kaydiyle ıoğan 

bıal11amadıiı için ihracatına muhtelif ıaatlerle 

l.nc ğ 
hı 

d 
y vru sa· 

ğuldu 
--o--

Ti ede Tulum köyünde Ahmed Kucakçı 
k nsı F tma bir yaşı daki kız çocuğuna 
ıahoc kt uyutmuş ve düşmeıi ibtimaline 
karşı salıncağı iple bağlıyarak çamaşır 11· 
kamak içi evin avlusuna inmiıtir. Bir 
müddet ıonra uyanan çocuk, yerini deiiı· 
tirmiş Hlıncağa sarılı ip, boğaZJna dolaaa
r k yavrucağı boğmuıtur. Adliyece badiıe 
hakkı da tahkikat yapılmaktadır. 

--o-.-
Kon ada Alaeddin 
tepesinde kazılar 

Konya, - Türk Tarih Kurumu namına 
Aliettintepeaiade yapılmakta olaa arkeo
lojik araıtırma ve kazılar. eatereND ıaf
balar arıetmeğe baılamııtır. 

Tepenin bah kıımındaki karılarda Oı
mınla, Selçuk, Bizanı, Roma ve Helenlıtilr 
devirlerine ait eserlerle Firikya kilittir ta· 
bakalarına raıtlanmııhr. Bu arada milittan 
evvel 7 ·O uncu ylh yılların eıerleri bulun
muıtur. 

---o---c, l•teri11er midllrit Baca özdemir sok•ğıada kolaylık gösterilecektir. 
•ıa, b' Hüseyia oğlu kahveci lbrm-

~' ıızat Bartın• •'-ıı•- bim Ali kar111 Zebranın evı'. 
. ° Konyada yağ oahalı 

ızmırde bOgOk toton KoDya, - Sadeyağı bu sene ıehrimiıde ııı.. ~ • anntakaıına ta..::ıto111 De girerek 11zıaa tatall6t et-
it. ....._.... •e aıı ~atbl· l~•a..."''ltır. tiği kadının feryadı üzerine 
L "'" yetııilerek ıuçlu ev içinde 
"'ıt.~, •11 ıiddetll ola-La ... ta yakalaamıı ve tahkikata baı· 
"''i J•r Kocareiı laamııtar. 

•lıu11 de yetiıilip ------'-:d•bele edildiii 

· ıı..t ··•· t.ıe1at oıma· Bıçak taşımak 
b"'- ._,.~~iııı 6a6 artık lkiçeımelikte Ali oğlu ka· 

aap Haliain 6zeriade bir bı
çak bulunarak alınmııtır. 

• ·'l~ ~ ilir. 
'>l .. t't•ıı11111 Velibey· 

~~ '''• d "-aı rua e da ıar· un11111W1U11Wııııırnıııı111111111W1mmuınnmıııııun1 

~ ~ •11lıma netice- DUnyada Neler Oluyor? 
•talıiııı da 3a8ne ·~""'"'"'""""·'"'"'""''"'""' 

• 

"°--Ota 
~~uuru 
~~·ı (•·•) e· .~ - ar hafta· 

Kadınların 
cenneti 

Cenubu ıarkl Afrikadı 
Zenglbara tabi Oıegoı ada· 
ıı k&dıalırıa cenneti ıayıbr. 
Ba adada yııayan kadıular, 
çocuklarını emzirmekten baş· 

l'IBtmo garı 1 geçen yıllara nazaran çok pahalıdır. Fiyat-
' u gapı ıuor tarda bir, bir buçuk miıll yükaellı giril-

mektedir. Geçea seneler kilosu 75·80 Ye 
90 karuı ol n sade yağı bu aent: 130-140 
kuruştur. Hatta mutava11ıtlar bu fiyab aı 
görmekte, daba da yükıelmeaiai bekle• 
mektedirler. 

lzmirde inhisarlar idaresi 
tarafınd n yi pılm kta ol n 
bilyiik tntün işi tme eviaia 
inıaatı devam etmektedir. ln
ıaat bir müddet evvel lü· 
ıamlu bazı malzemenin ek· 
aikliii dolayniyle durmuıtu. 
Fakat bn m Jzeme temin e-
miı olduğundan İai ata ye· 
niden başlanmııhr. Memle
ketimizdeki tüt n iıletme 

evlerinin en b6yüklerinden 
olacak olan bu t6tünevi bir 
milyon 800 bio liray mal· 
olacaktır. inşaatın Teırini v· 
vel ortalarında bitec ği ve 
kllıad ıesmiain de Teırini
evvel ıonu da > pılac:ağı 
zannedllmc tedir. 

___ .. _ .. -
Bozüyük-lnegöl-Bursa 

şimendifer hattı 
Bursa, - Nafıa Vekiletinin 1941 iaıa· 

at programına koyduğu Bozöyük - iaeıal • 
Burıa ıimeadifer battı için yapılan iıtik· 
şaflar bitirilmiş ve şimdi güzergahın plln· 
Jarı y pılmağa başlamıştır. Inıaata yakında 
bışlaoılmaıı kuvvele muhtemel görülmek· 
tedir. 

Naft lin bollaşıyor t.a,._~her alınmıyaa 'la,, J• pon yolcu 
il bir telgrafta 

'"111 "t •rt11t rDn8 
ka bir iı görmozler. Erkek· _______ _,m111ws:m-• 
ler dıbı küçlik yaıta iken .......... "'" ........ .. 

Memleketimize ou gü ler içinde 100 
ton d ha n ftalin ithal edılmektedir. Bu 

~· tirıcatını bildir-

'~dıs·d ~ela ı ııeyin yeni 
balaamakta· 

'llrına aııecek
lliı •ııarır ola. 
, oteller 
ı.-1' Oteli d ' •laemaıı kar111ı 
._flıı oteli 

~ ~ Sadallab ıo· 
1~-•d ria l'•ıoz f ab· 

'• t • b11 oteller 

1•'11dı Ti acaı 
41.IH ZORIR 

çocuk aahacağıuı aallama11- BAS E m il rın maliyet fiah bir z ucuza ide edi· 
l bildiği içi beh r iloıu 95 kuruıtaıı pi· 

aı, çocuk uyutma ınr, yemek 
piıirmesini ve b6lüa ev iş· 
lerini g6rmeği 6ğıeairlcr. 

Ba adada tarlalarda kadın 
biç kullanılmaz, haftada bir 
defa erkekler çamaıır yıka~
lar, erkekler bütiia işleri 

g6rilrlerken kadınlar bahçe
lerde, meairelerde dolaımak-
la 11bilde balak avlamakla 
vakit geçirirler. Fakat ba 
rahata mukabil ada kadınla
r1nın kocılarıaa karıı m•t· 
lak bir itaat ı&ıtermelerl 
ll11mclar. Erkekler en ebem· 
mi1etılı bir ıebepten dola11 
karalanaı ••lerlad" ko•altl· 
lirler. 

[!J_.,. 

Ali UIYI Aile Bahçesi 
~ ZLI TiYATRO .. ~ .............. .. :K. Kemal ve lzmirin ı 

ıGüzide San'atk rları ı 
ı garabu tarafından : .. _ .............. .. 

Ba a şam 

Eski Batakhaneler 
komedi dram 3 Perde 

çık ıl c ğı t hmin edilm ktedir. Evvelki 
n ft li ler 120 kuruşt n ı&tı a çıkarddığı· 
na göre bu fiat çok müs id k rşılanmakta· 
dır . ...... " ....... " .... " ...... " ...... 

:Hergüa ilk seanılarda Birinci (15) kur111I 
ısugüo m tineleriııden itib ren i,ki nefiı filimı 

f H SINEMASllDAf 
i 1- Kralın Hazinesi f 

Pazar akşamı ı (Tiirkçe Sözlü) ı 

Du .. llo ı ş ık er o Holmes Baail Rıtbone ı 

Komedi dram 3 perde f 2· Taş Yürekli Adamıı 
MURAT ŞAMiL FERRUH ı 

Bale heyetinin kimilen eni (lagiliıce SözlO) ı 
NUMARALARI y 1 (Tbe man fron dakota) Vallece Bev•y ı 

............ .. .......... SKral ba~iaeıi 2 S 8-"faı P.3 30 6.30·9.30t . ... ""···· ............................... .. 
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SU S RI Ç N 
Ankara - Yeaid~n ya pılaca i'. su işleıi e 

31 milyon lira tah is ' h lunda"1 i le nu o
lara t:k kauun liıyıb uı meclis umua i h ('! y• 
etine ıevkediJmiştar. L~ y b.a eı al.u ın göre 
evvelce verilmış olan 31 milyon lirahk tab 
ıiaah ila\'etcn l • I fedılme ü:ıeze dı ba 50 
milyoo Jira ilive edilecekti • Evvelce teabit 
edılmiı olan havzalara An1tdolunun garp 
ve ce1>up nbiıini teşkil edeo Akdelliz 
mınhkıiyl~ ortıa 11nadolu, Kızılırmak, Fırat 
ve Dicle havzaları ve Sakaryırnıa mao11p 
k11ımlara ilhıd edilmiı olacaktır. 

Sulama ıebekeleri drıhilind bul1>n•n ra• 
ziaia kadastro barit farın ve bu şe bek • 
ler içittde tesis edilecek ümune tarlalatı. 
DID iıtimJikine ait bilumum mauafJar bu 
talııiaattan ödenecektir. 

-.--o---

Yüksek okul t lebesi
nin kamp hizmeti 
Liıe ve yüksek okul talebesinin her se· 

ae yapm"kta olduğu yirmi günlük aıkeri 
kamp hizmeti Maatlf Vekaleti ı rafından 
bu ıene görülen lüzum üzerin umumi bir 
te ile tabi tutulmuştu. 

Veililet en ıo verdiği bir k r rl bu11-
lardu1 yalnız y-ksek okul t Jebesindeo ııt11-
keri kampa tibi olanlaruı 20 ğustosbn 
10 eylül lcad r ıürecek olan 20 gün müd
deti~ bu kampa Y•?m larını k rarl şhrmış 
ve bu bu u t baıırh lara bışl mı~tır. 

----o--
Muhabere vasıtaları malzemesi

nin beuannameıeri 
Bi'G nu muhabere vasıtaları m lzemesi 

aataıiyle ışt igaJ eden haki 1.< i ve biıko i 
ı•hııler düodea ıttbaren, eJlerıude mevcut 
mal.ıemenia ciosıni ve miktarını bildıren 
b yıuuıam ler vermeğe batlamışlardar. Be 
yanoameye ,d bil maddeler telefon, broDz 
ve b.lur tel, tefgr..f Vt.. leh foa izolitörü, 
antenler, ku up 1 ve potaa kostak gıbi mad-
delerdır. ' 

Beyanname vı rme m6dd, ti öoümiizdeld 
cumartesi günü akşamı bitecektir. Gclec ·k 
baft. içinde bu beyanaameter muhtc vıyatı 
nın doğ u olup olmadığı hakkında kontrol· 
lara baılanacai& hr. 

---.. ---
Atşam ticaret okullarının 

proğramı 
Bir müddet evvel Maarif vekiletince 

memlekin muhtelif yerlerinde kurulm8ıı 
kararlaıtırılan Aktam ticaret okullarnua 
mufredat programları talim ve t-erbiye bey• 
etince kararlaıtmlarak alikadarl ra bildi
rilmiştir. 

Bu p:ograma göre, Akşam ticaret okul
okulJut. A. 8, ve C olm k ü z.er üç ihti
sas fubeıı i e yrı lrua b t dır. Bu ub. lcrc;e 
t le6f'ye umumi CC'ğr11 fy , e konomi, emti , 
dalıtııoırafi ve stt-oogıafı gıbi bi. çok dt:ra-
ler ameli ve n z..ri olar k göstcnl cek tir. 

-----
Bouabadda frengi müc1delesi 

lioy.bad - Ay c"'t f..a ı ıy....ttc bulu 
nan freagi müc .. defe b ş be imi Nuri o~ 
kay de bıılikte frengi rnüf~ ttişi Aüaurrab
mın Bayral...t r Boyabada gelelerek tcJtiı 
lerde bl.llunuıu,hudıt. Müfctti~ ay.ı i zam n 
da Ayııtncık merkezini de tı fti t.tmiştir. 

[RXLklN SESIJ l9Ataatot I~ 

4 O· F HA E lfA 
;,Aman arı Yunanistan 1 Mihi =Şefi~~~ 

B k 1 d k • G • •tt J • Ankara, (a.a.) - Mı ,iıaıl' a an ar a 1 ve ırı e ngı- loöoü bugün refak~tl•b.~ 

f l • t• tt ı · • t Maarif Vekili oldugll . ,rtl 
88 tye l iZ zayJa 1 Türk Dil kurumuau 11:-~ 

Loııdr , ( a. ) - Alm n- D kadar? etm;şlerdir. Kurum ·k• ,,.,ı 
luıa Kiycfin cc nul:ıunda yap· da Türk Dıli kurulll11 ,JI" 
bkları yeni t ıyik Loodrada ---o-- ıekreteri ve üyeleri t• 
ı..li a uyandırmoktadu. Londra, (a.a.) - Harbiye dan kartılanmııtar. 
Çüıı kü bu hücum y kın nazarı Marg 1100 en aon ma· 0 ---

ve orta şarkt vukuuna in· liıaıata D z rau Yunanistan 
tizar edilmesi ı~zım gioi gö- ve Girit barpleriodeki ka-
rünen hadiselerin ebemmiye- yıpların kat'i netıceıini bil 

Almanya 
Fransayı "' 

Tekrar düşman " 
ti11i bir kat daha arttırmak- dirmiştir. Nazır şanları ıöy· 
tadır. Uz kta bulunan kaf · miştir: 
kasya petrol lmyul rına var
mak için Kiyef yolundan 
başka Türkiye ve lrıııındaa 
geçen yol vardır. Nazileri 
Salkııınlardaki f Hliyeti bil· 
baua Kıyef mırıtakasıoda 

dev m etmdste ol n taarruz 
hakİın kaldığı taktirde Nc
zıleriıı yuk uda ıikredılea 

i!li memlekete hücum etme
leri ihtimali kc:ndibİ göster
uıek tedir. 

Suriyeden gt ç rek Irak 
ve lıana giden 1yol ~imdıki 

b ide mıh vere kil p tılmıı bu· 
luı:ıuyor. Binaec leyh Türki
ycuio maruı k ldığı tehdit 
dah büyüktür. 

Çok mı darda asker Bul
ga • Tüık hududunda bhtit 
edılmiş buıuouyoraa d bu 
mikdar muazzam d.-ğıldir ve 
buularıo eluerısi lt .. tyan ve 
Bulgar Hkeridir. Bulguların 
dö üşme ar zulaıı bılba s la· 
1 v kard~şleri olan Ruslaran 
Alman ilerlemesini durdur· 
malerı üzerine daha ziyade 
aıatmıştır. Alman mütebas· 
11slını balen Bulgar hmaa 
ve t yyare meydaularını tah
kim etmek~cdirler. 

Hemen hemen muhakkak 
ol o bir fey vardır. Moıko· 
vay karşı y• pı lan taarruzda 
olduğu gibi Kiyefı iıtibdaf 

eden taarruz da akim kalır
sa Almaı lar Türkiye ve 1-
r ndan i'f çer ek Kafkas ya ya 
varmak için ümitsiz bir sı•y· 
ret sarfetecekl rdi~ 

Altınparkta 
Dün a&ışam Ankara tiyat· 

roıu san'aUsirl ra Altı"par· 
ın itan « h tSınde Gülnaz 

Sultan m1 11 da 5 perdelik 
pıyeıi teaıail eto işl~rdir. 
Saa.'etkirlaıda rejisör Bay 
Hııyri Aluoy direktör Bay 
Adna n S ert n'atk r Bay 
Mcbm d Oun ve Hu (j.j 
Aruygın ço büyük muvı.f· 
fabıyet it ıar:ımışlard11. Bu 
ali.ıam Aıtuıpar kta (Bal Au) 
nammda i 3 perd lik vod
vıl ttrnaıl edilecektir. Hal-

"- Kayıpl rdan n• mik· 
tarın esir olduğunu aöyte· 
mek kabıl değıldir. Alman 
lar taarruza geçtikl~ri za· 
mau Yuoaniatanda 57750 H· 

kerimiz vardı. dunua 45 bia 
865 i ta bıiye edılmiştir. Y u· 
ka11daki miktardan :l4100 Ü 

Bıitaııyah olup 16 bia 442 ai 
t.bliye edilmıştir. 17125 
Avustralyalıdan 14157 kiıi, 

16532 Yeni Zelandalıdan 
14ı66 kiıi tabliye edHmiıtir. 

Giride vuku bulan taarruz· 
da hıgiliz mubarıpleri 26550 
kişi ıdı. Bualarıo içindeki 

l4000 Britanyahdao 7130 u, 
6450 Avustralyalıdan 2890 ı, 

7100 Yeni Zelandılıdan 4560 ı 
tahliye edilmiştir." -----

Atlan tikte 
Ve lngiltere üzerinde 

Alman hücumları 
-.--o---

Berlio (a.a) - Aiman teb
Jiii: Alman bıbıiyesf veba
va kuvvetleri aoaa vatanı 

iaşe eden lagiliz ıeyrisefe
rioe kartı mücadelede büyük 

muvaffakı) etlor elde etmiş
lerdir. 

F evkalide ku9vetli bir 
him ye altında ilerliyen bir 
kafileye hücum eden deaiz-

altılarımıı 46,500 ton hac· 
minde bir çok vapurları ba· 

tırmıılar, 29 bia ton bac
miade 4 vapuru da büyük 

mele başla~, 
ti•'''~ Londra (a.a) - fır: 

n111ada AlmaayaD•• ,;I. 
• IO :....• 

saya karşı vaz~~et•. til• r 
dit dt: falar deyıtm•f 

8
;A 

tarkt:nin imzaaıoı .'°..,,~lf" 
Almaoyanın gaye•• bi•' ~ 
sınıfları birbiri aleY.

1 0
td,J'; 

tarak Fraaıayı kabı 1Jf 
kadar zayıflatauıtır· -.." 
yaıet 1941 ,ubatıo• .,-
devam etmiştir. 

11 
bit 

Bu tarihte Ualy•"~,.,._,; 
ıiai takip edeD ~e s0ttt"~ 
h aabile artık bır ~·
aededilemiyeceğill~ 1 f~ 
Almanya oauD yer

1
;1, f ':# 

11yı ikame etmek d• r;, i 
Hda bir birlik •Dc;i~~..J( 
meğe çalışmıttır. ;ell"
ıiyaıet yeniden tel ~ 
tir. ftl f 

Btınun 1ebebl /J,;l' 
bütün kuvvetleri• 

1
, t' 

ile te\rrar miicadel• 
tar bulunmalarıdır· ~Z 

kili 
Fransız bıı•e t•~~ 

Pariıte muhtelif ~,,-~ 
. t• 

yapmııtır. P•111 ıo:_~.; 
Eranıız aa:ıırJarı dJı;'6:, 
riyasetinde toP~111 tP'fl" 
Jçfimada iktııad• 
gprüıiUmüıtür. 

BaumlQıiBl,.al 
uanaını ~ 

Bayramiç,(•·•>,;~ 
miç'in Kızd•i' ot' I 
bulunan Kar•~:11,ı'9' l hasara uğratmıılard1r. Bu 4 randa b&yOk bı ,,-,,ı '.J. 

v purun ziyaı muhtemeldir. mışhr. Kpylii ~: ç•~~/ 

Savaş tayyareler miz lrıgi- gını ıAöodDlü~eelJj~.~t ·~ 
Jiz ı hillerinde 13 bin toni· 

1 
v 

litoluk bet vapura taarruz 
etmiıterdir. V • pur lar haaara • eli , r...& 

lzmirimiı•ll 9' J~,·_. 
uğramışlardır. logilterede mü· d o •" 
teaddit tayyare meydanları- avukatlarıD • 1ıerld' t ~ 

Cıvaoğlunua .,,ı•"'~ 
nı, Iskoçyada bir Jimaoa Cıvaoğlun• fde

8 
f'1 ~; 

taarau& edilmiştir. nesi operat6'd•" "'?''"' 
Dün gündüılln Maııt sa· Mukbil tarafıo ıf fi 

PılO' ... 
ıılleı inde 24 lvgıliı byya- ameliyata Y' tJ• ,.-
resi düşürdük. Zıyiahmız ya.t ~uvaffaa•1' {at1 

kımııa tavsiy" ederiz. yoktur. mııtsr. J'; 
~~~~--------~---------------------------:-;; Klte•lnden alanı&.. Çorakkapa Poliı 

lhrtıaı 'No, 864 H ••• T .... ı. ONDER Milli • 
pıyango bilet•erinizi (Saadet) ____ __;;; __ 


