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15iNCI YIL No.4381 (Har gUn çıkar slyaet gazale) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

llrtuluş bayramımız çok parlak geçti? 
lJ~1ltl11luş alini olaa 

tJ fe•likıeri coıkaa 
lt' ltçmittir. Pro
~ tfiJcan gayet diz· 

laftkildc tes'it edil 
' d "'1ı balkı ve etraf 

1 
•• ıelen on binlerce 
'' taf akla beiaber 

, Çılctzu,ı.,, laer sokağı 
' l•tıh bıyrilğım1ıın i 

ş b~•Çerek HAlkapıaer· 
t •tler ve kıta önü -

''ıid - . . . " "" -e1aıımu;n gor-
M 1er almakta teba-
~:tr10i1lerdir. 

'~te bıy Pahmi a
~'•fuıdan beliğ ve 

"t 1 bir nutak ı6ylea-
~'" ve candan bir 

•llcıılanmııtır.Buua 
"'1freıc kumandanı 1 

Şiikrtl Bııaıat\ da heyecanla 
·aotakla mukabelede butun• 

· muıtur. 

Üç koldan kıt1a önllne 
aelen mllfrez~lcr halkın ya· 

{ şasnı ordu, yaıa Mebmetçtk 

! nidalarilc kuıılanmıı ve al· 
\ kıtlanmııludır. Kııla öutın

de toplanan on binlerce hal
ka bitebtn Ekrem Oran ta· 

rafından irad edilen nutuk 
da heyecanla k rşılıanmıı, 

hararetle alkışlr.rnm ı; bura
da da Yaş&ım Oıdu, YGta· 
ıın başbuğl..ınmtz sadn1an 
ayyuka çıkmışlar Bundan 

ıo r.a oııkeri kıtataıı g~çit 

rc:ımini yapwıılı;ır, g •çıt ıcı· 

reımi devam ettıttçe Meb
mctçık!er bu vazifEıJeriüİ bü
Jük alkış aadalannı ifa et· 
mitlerdir. 
-Deoamı 4 anca ıahilede-

• ~:I'~----- WAli .. _.__.-----~----..:c----

~rçil Suri- Bir ita yau 
te Türkiye ~ -motorbotu 

ıncla ne-
~ soyledC~ 
S ııı..t.ı - Bay Ç6rçil"ird 
~ ~•11ıda han ve Su· 

• •leriae de temH 
"~ •ıc&mle demiıtir 
AL'' meaeleıini iatıç 
~";)• tay1arecileridir. 
il ·40 kadar Almaa_ 

laaaiı Bıııidat ve 
l:' .. )ttleım•i• çabıauı· 
~ 

1 
lcQtTotlerlmia tara

~ '-laa edilmiılerdir. 
"ffalu1ett..Mtradaa 
~ Tırk thMl&rımııla 

batı ıldı 
----...c-~ 

Loadra (a.a) - B~hriye 
ne:İantinin tebliği: 
~Akdenizde büyOk bir ltal· • 
yen motorbotu bir deuiznl-
tımıı tarafından to pillıeumek 
ıuretile batmlmıştır. 

Rutlanan iki hücumbota' : 
taarruz edilmiş ve h r iki
ıine torpille atılmıştır. Biri-

ıinin batmıı olması muhte
meldir. 

--------
Ankara - lzmir 

Gazetecileri 
lnönünde ---

Son Dakika 

Palermo şehri 
bombalar 

altında 
Londra (a.a) - Kabirede 

Defrolaaan orta ıark tebli
ğine göre 7-8 eyltıl gecesi 
ltalynclano Palermo limanı 
ve limandaki gemiler, ban· 
~u ve dokl r ve baıhca hı· 
vu~dara tnyyuelemiz tarafın· 
dan şiddetle taarruz edil 
mittir. Çıkardan yaogınlar 

30 kilometreden g6r616yor· 
da. 

Tayyarelerimiz dönftıte bir 
karakol gemiıiae rasthyarak 
mitralyöı at ... ıine tatmuılar
dır. 

lagiliz hıva kuvvetlerine 
meosup bir tayyare teıek· 
kili& Derac, Kaputzo v~ 
Baıdiyayı bombalamıılardır. 
Tayyarelerimiz biltiia bu ha· 
rekittan aalimc:ıo Oıleriae 
avdet etmiı erdir. --o'--

NAFi VEKiLi VA
ANLATTI ZI . ETi 

---~-
Konya, (•.•) - Nafia vekili konaımuıa· 

da devletimizia dahili ve harici ılyıaetlal 
ıanılmu: birUiimlzl, doıtluklarımııa ve it· 
tifaklırımıza ıadakati aalattıktaa ıoara yol 
ıiyaaetimiı 6zcrinde durmuş, yolluım11 içi• 
ıimdiye kadar yapılın f•aliydi anlatmıf, 
Anhlya • Konya yolunun açılmasfyle Akde· 
1:ıizin o ta Auadoluya kara yoliyle mavaıa· 
lesi temin edildiğmi, Konya • Ankara yo
lunun da yapılıc•iıoı, ıulama iıleıiain lra· 
ratma iıleriie betaber devam edccejioi isali 
etmittir. 

---o---
Bu yıl üzümle k~lite 

itibariyle yüksek 
Aakua ( •·• ) - Mıniıa kurtalutanaa 

yıldöailmll olan 8 eylll ayni ıamaada kim 
ıerglıi valiaia nutkiyle açdmııhr. Tıfhlr 
edilen liı6mler hakkıude jllrinin raporaada 
bu yıl ilzüm mab&ulün&n geçea Jaldalrlae 
nııaran kralite itibariyle çok ylkaek oldu
ğu ıergide teıhir edilen 36 almuaeai• 
heyeti umumiyeaİDİD ıayanı takdir bir laal· 
de bulaaduğu kaydedilmiıtir. 

--.. --
HAVACI GENÇLiK 

Ankara - Tnrk Hava kurumuaua lai
n& kampı (bugün) yapılacak kapanma ti
renine bıztrlaHyor. Bu muazzam törea mi· 
naubetile yerle ıak kanatlarla doladar .• 
Kanatlı ıençlik yazınki bayrama hasırla•· 
maktadır. PJinörler hararetle çah11yorlar. 
TGrk basın menıaplara ba maazsam tlreal 
takip lçia ıababtaa beri banda balaaa· 
yorlu. 

Limanlar için yeni 
teşkilat 

lıtnnlaal - Limanlar teık.ilitı laalıln•cla 
bızarlanmakta olan kanun projeıi rakıada 
ikmal o)aaacakhr. Bu baıaıta mlaakallt 
Veklleti ile temaılarda balaamaı ola• il· 
maniar umuaı müdlirll Aakaradaa ıehrimlze 
dönmliıtür. 

~I lemla etmitUr• 
~"' .._ada petrol lao
~ ~ da idaremize ıeç
~ •taç eylemlıtir. Su· 
~· p~laiç bir emelimiz yok· 

"'' l'iaalı hlr F raı.ıııla· 
~ ~ Stıri1eyi Suriyelilere 
~~ lıttr, S11ri1e blku· 
~ l.tlttldı lçia bubıD ıo
~ ~•IDİJ• ii•. Sariye 
~ ıiyıaetımiaia au 

Ankara (e.a) - TOrk ha
•• kurumunan kapa1'ışı tö· 
ninde Ankara - lzmir basııı 
m&me11illeı i baöoilnD ıiy.uet 
ederek abid ye bir çelenk 
.koymaılardır. Moskova üze-- lsanbulda otobüslerin 

,:::::::::::. ---- --- riodeJ hava tahdidi 
akını 

M01kova (a.a.) - Bu sa
bah neıredilea bir tebliido 
9· 10 eyltil ıeceai Alma• 
tayyarelerinin Moıkova üze· 
rinde bir hava akını bııeb· 
bilıllnde bulaamaılaraa da 
bava dafi \>ataıyalannıa ve 
ıece avcılannıa m&dahalesi 
berine tek bir dBımaa tay· 
yareıl Moıkovaya varama• 
mııtır. Bir dllımaa tayyareıl 
dltlrlllmlltttlr. 

latanbul - Benıia ıarflyataaıa talaclldl 
ve tevıiatlnıa aıule raptı hakkındaki ka~ar 
&ıeriae ıehirimbde trea, vapur ıtllerıl· 
biada iılemekte olan otobBılerla Hferl•· 
rine sen verilmeal kararlaıtarılmııbr. Slr· 
keci - Balurlaay otob&ıl seferleri bari•· 
dea itibaren llivolanm11ftar. 

f YERLi IİIERLll ,~-üi---'ESll....-DE_.i 1 
ı ı, nhipleri lıer a•• 6tleclea ıoara ıa·ı 
ı beye mlracaatla iflerlal yapllrırlu' ı 
ı Elblıe 1alaıı camartHI ı&alerl tullm ı 
ı alı•ır. ı 
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Bursa koza 
kooperat f ıe. i 

~--o-----

811r1a ko•• taarım satış 
kooper•tif feri birliii mlldüt· 
IOiilllden vifiyete gelen biı 
mektupt•; bu ıeue Buraa vo 
ba aliıindo r•t koz nnı va· 
aati 200 kuruıtau atıldığı 
•• kozanın müatahşillcrine 
lnH biı zamanda emekleri 
mukabllind"! yükıek bir me • 
:•at temin ettiği bildirHm k
tedir. 

Kozacılarıa bu bayırlı yü· 
rll)'GI 9e iniıafının bütnn 
TOrldyeye teımili muvafık 
olacıtı cihetle viliyetimfz 
dablllade kozacıhj'ı teşvik 
için teni edilmek üzere ne 
miktar ipek böceği tohumu- . 
aa, dut f idaaıa ve propa 
ıanda broıürüae ihtiyaç bu
laDduju villyet imizdea ıo· 

raJmaıtar. 

- .......... -
Pariste üç 

hadise 
Parlı (a.a) - Cumartesiyi 

przara bıjhyın gece Pariıte 
iç hidile kaydedilmittlr. 
H&diıenin hirhsciıi ıuthıı: 

Bir Alman demiryolu ame· 
leıl sokakların tenha bir ye· 
riade iki Fraaıız tarafından 
h.acama uirayarak fena hal· 
de da.,üJmnıttır. 

lkiaci hldiıe: La fontaine 
tokait•d• cereyan etmiıtir. 
Bar•da bir Alman onb şııı 
aifaal111 ile birlikte gezinir
aea biıikletli biriıi iki ol si· 
lib atarak kaçmıılır. 

'- OKTORUN KÖŞESi 
"'~ 

Dlfterlden Nasıl 
Koru ıur? 
-4-

Her çocuJ: kuşp 1 zıu 
tululabilır. Rilh sa \içuk 
yaıtı•ki çoculd rd bu iıti· 
dat d h fa adır. 

Bir çocuk diftc riyc y k • 
lanıp y k 1 mıyacağı dolrM 
tor Şıkın bulduğu temaüll 
pek kolay a laşılabilir. 

Bu t crübc şu 0uFetle y • 
pıhr : Difteri to ıil'ird u pe 

z bir mikd r çocuğu dcti· 
inin içine ıırı12g edilir. 24· 

48 sa t onr şırıng yerh.~
de kırmızılık basıl olursa 
çocuk kuşpnJazı müatdt 
demektir. 

Çocukl rımııı difteriye l: rşı 
kotanm k için difteri şııı 
(anatoksin) y phrm mız li· 
zımdır. 

6 yaşınd n 5 yaşm ka· 
dar olan çocu 1 ıd bar.ta· 
lığa istidat ~·Ozde 60 nisbe
tindedir. 

5-10 y şı a kkadar olan 
çocukl rda bu istidat azalır 
ve yllzde 35 e düşer. 

Her an ve b hanın yav• 
rularına dob ilk yaşl nuda 
difteri aşısı yaphrmalan çok 
yerinde bir hsrckettir. Kü 
çüklülderinde aşı olmıyanl r 
Uk mektebe girerken VP.ya 
bu mekteplerd yapılaca 
umumi difteri şııı z _ mauıa· 

da aşılanm lıdırlar. 
- Bitmedi -

---o ...... --
ıstanbulda agda 1000 
çuval kahve verilecek 

Viliyet k hve tevzinttnı 
d ha iyi bir ıekildcı org Dize 
etmek busu.sund tetki ler Diier bidiıe ise Alm n 

babrlye•i tarafından kulla· 
aal.a bir garajda yangın çı
brtılmıı, yanııo ıtladilıül
miftli•. Fakat ıuajıa dört 

kifeslade kundaklar ve bom· 
balar balaamuıtaı. 

...... -o---
ANNEL RE 

ÖÖÜT 

' yapmış ve yeni kararlar ver· 
miştir. Kazalard kahve ıa
tıcak kimselerin listesi h • 
zırJanmııtır. Vil yetin yhk 
kahve ibtiy cı için yrıl e 
700 çuvalın ibtiy cı t ma
mile k rşılm dığı nl ıılmıı, 
bu miktar 1000 çuval çıkraM 
rılmışbr. Buad n sonra her 
ay lstanbul bic çuv l kl h· 

Kurumumuz ı r fınden 
nııredilen (Anocİere Öğüt 
mektupları yeniden basılmıı· 
br. Bu öğütler 12 meldup· 
tan ibırdtir. Çocuğun doğ-
aıandan itibaren bir y şı a 
kadar naııl bakılaceğwı öğ
retir. 

Bu mektupların adre leıi· 
aise göoderilebilmesi mukıı
biliado f

0

kurumumuz yedi 
karuılak bir posta pulu iÖn· 
clermeniz ve sarih adr ıini
ıl bildlrmeııiz kafidir. 

iı~b Memleket but:ı.neıl 
Rontken mi'itch ımeı 

llontlreu Ye Ele•trıb: todcvııl 
ı•••'••· Uducl 8 .. : t Sc ~ 

2' t'ı!.. ı i ON. i;i4 

ve verilece tir. 

IBA t bta kurul rnu yok eder 
IBA madeni eşy yı p ti tır 
IBA 1 ... k yi çıkarır. 

P vyo<Jumuz Iş B nk sı 
pavyonunun yanında (30) 
numnr h p avyondur. Per • 
kende de rıatış yapılır. 

Ü t m . r d
yo ~· ı 

Bozuk • snğl m, Mühürlü 
torba içic de de ol 

T mir. isi hı t tebdil mon· 
t j işleri 

Fiy t şe li çık edtes 
t fsil"th mektupl 

iz 'r Poıt R ut nt 
ZES tnccan yazınız 

dillilN' 1111) 

ır "'iZ 1 
~ rantinn in önü ca 'de

sinde Hassn oğlu~ Fikri ve 
Şnif oğlu Sı;obri iUş.:. • i Mu· 

mmC>rin evind n bir buçuk" 
kilo ğırhğmda kurşun bo· 
ru ç ldıhlıuıodım y k lan· 
mışla dır. 

§ K r rıtina 316cı sok k
t Mehme1 oğlu Ömer bir 
b ft . öne H89a1J oilu. Ah·~ 
medi od kapuı ı çrn k 
uretile bi pat.ıt loıı~ ve bir 

göml ğlni ç1ı1Jdıiınd n y • 
kalaısmııtır. >l.c 

§ Keçecil r v t n~ o'elin· 
d aslen Fethiy li olup mı· 
aıtfireten vat n otcllade ka· 
rısil oturan Ali oğu m'1ui· 
f turacı Şerif mür caatla ge~ 
ce yatar i<D yHtık• altın 
koymuş olduğu 1700 liradan.,. 
1400 lirasının alındığı= tiki· 
yet edilmiş tahkikat ı devam 
edilmektedir. 

----~--

Eve taarruz 
lkiçeımclik n maz:gAh mev· 

kiinde Sülcym u <ığh.ı Ali 
sarhoı olduğu b ide" H s n 
kıu 46 yıaşınd Fatmaııın 
evine ta rruz ettiğhıd D ya
k lnnmıştır. · 

Tabanca 
şı ak 

f ua d Ş vlıi oğiu Aiiııio 
ü::erin~c bir t .. b oc bulu· 
nıunk uluımııhr. 

§ Keçeciler lsmtt psşm 
bulvaı ınd Abidlu oğlu V n· 
bidiu öıtıı inde bir t b; ne 
bir bıç k bulun tak hn· 
m•ıhr. 

§ Kem r umumhene ıo 
k ğıad Ahmet oğlu Ah· 
medin üzerinde bir tabanca 
buluuar k alınmıştır. · 

ııııııuııııınııııwııııııı:ıııııııııınımıııuıııııııııuunıııwwun 

iz ~• ütü • 
erı 

İzmirde tütün im 1 tipi on 
bfş yıldım beri taayyun d· 

e tmi~tir .. Tülüllleıin ta yyüu 
ccden tipt .. olm farını temin 
m ksl!diyle İıll ide yeşil, si· 
y h, h stnlıkh y p r kların 
ayı t dtlm\;si, temb.leme için 
lütiln mü .;se' ve tice.ret ha~ 
ucleriuin t si . t vücnd ge· 

tirmesi ve bu sur tle toz, 
topr ve kırıı:tıların tefriki 
ince toz u alm k için tesisa· 
ta t pirotör il ·ve o1uom ıı 

baly h liac getirilmiş tütiin· 
leriıı birhıci, ihioci ve üçün
cülcrini ıı her baly sını ayni 
vaoıfta bulunm~sı, ~yani t • 
mamiyle st ı.ıd5'tdiıe ı.olaı ı 
busu11I nmn h!mitJi için vil • 
yt thnb.de bir cruisyon teş· 
kil di ce tir. 

- ----
Bir güıa sonra Çu viç'n l ta lyayo i 1 1 

h zırlandı. Avusturya imparatoru ••"~ 
biti rinden olduğ~11• dair veıikalır Y~ 
Se er ete:,. Kiyol ve Ef ıozin kıy af etler~ 
ilttirerek beraber gidlyorladı. Beı• 
ne y•1rilz bir hizmetçi alıyorlardı. ~ 

Kale uın ndaoıaın Çarın cı• '-
kartı aldığı biitlln tedbirlere rığ'ıll8•~~ 
bışı Rom açef mültecileri Nopolly• al il 
taki etti. Yolcular Nıpolide Üç kr 
liae misafır oldular. f 

Mabeynci Holıenburn Prens Oje•• 
dağı mektupt : .J 

"MuhacMerimiı Nıpoliye ıelimetlf 
oldu .. ,, ,1 

Dedikten sonra ıuau da ill•~ edif~ 
- ilk fıraııttı ıelnetuimi ıize g6ı:, ~ 

ceğim, bu bapta ıize pek ıotnoç ~I , 
seyahat bak kında taf ıilit verecekt•'· i 
nanla beraber kBçllk hanım da k•dJ' ~ 
dutunu, aıbh t noktuındau bikrioi ,1 
ettirdiğini itiraf etti. Metresliğial de 
Jama~ı. • (,il_ 

İkı güa ıo~ra Çareviç ve Efrosı• S~ 
telf oda Santa Elmoda yerJeıtiler. 
Napoli üstünde bir tepededir. ,r-

lki işık bu ı iraae yerlerde bel •: ,I· 
ıut bir zamnn rcçirdiler. Çareviç 'ıf" 
ıiDi tehlike baricinde görerek Ro•1' '
aına ve Ruı p pasluına mektuplıt 1 t 
Onlara burada büyOk bir hOkilmd.,.-,rd': 
m•ycsinde a'"ticoyi beklediiiai bUdirif;,rr 
Rus) a ne zaman d<Sueblleceiiai de 
yor.du.. ~ 

Bu mektuplar ıönderilmedi. Af' ~ 
mabeynclsi baolan mahrem evrak •,.,. 
muhaf H etti. "1'-' 

Ç rcviçin Napoliye gitmesinde• _, 
sonra itnpardor Şarl çara yazdığı bi, 
tupta vciiahdın düıman ellerine d 

ıkl'biikli~di~İnedbi;bir;na ıll'~ 
Mayıs ayındı Pariı ıarayını ıiy•,.~~ 

Çar Petro Spa bınyolarına gitti. bit'; .. 
Çareviç meaeleıi içıa Vıyanaya eO i il' 
bir adamını göadormeje karar ·~~ · ~ 
adam da çarın en samimi mtııabı t>tr 
Piycr Audraviç Tolatoydur. ToJıtoY I' 
bu seyahıtto çara refakat ediyord11boJ4~ 
adam g y<.t şeytrın biri olup ıst••~ır 
Rusya aefiıi olarak kuJlanmıı ve 8• 
çok keıre vartalara ıe.,ketmiıtir. ~•-'' 

Bu ıeytan adamın İfİ becerecefl ,.fi' 
atinde olan Çar. refakatiae de yafer ~ 
tiyle yüzbaıı Romanç~fi verdi. Ba•~·~~ 
ıısınıt •lımtk ne ıuretlo hareket e • ~ 
rini öğrendi. Çueviçi l!e ıurette ~;; ~ 
caklarını y bı.ıt kaçırm&A~ için ne gt 1J' 
tuzak kur caklarını anlattı. Eıcoıııle 
toya dedi ki : . p,r'' 

- Viymıaya ridince Avusturya 1111
1.-•f 

torunu götecekıio, görm~k mümkOD :i ,pf' 
sa mabeyde bann ya:nlan nıektupl• ~·''' 
ammali münderecc:alı proldto ede'dıl'"' 
Bütün bu hareketlerin dostane oldl• ,ı,d' 
ıöyliyecfJk Ç .reviçin Ruıy ya döo!°:t ff' 
hiç bir tehhke olmadıjıaa dair teıııı• 
recekıia. Gö eyim seni. ;il'' 

T olstoya dönerek, dönerek ıaal•r• 
etti : rt"~ 

- AvallaryaJiaıparatoru oğJama 1'~ 
iıtemeue sen ııe baba11na olar,.b t 1ı•C' ' 
onu ekmeuia çaresini bulacak, ya 11 

rac ksıa. T hdide mezaaıaa. _.-
Son• ""' 
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y .~ '.-.:.· • Yııanııtaı va Yı. Muhacir mem111'1a_. 
İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9.iiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiı ~~ 1 ıasıawıa daa alacalı 

yapıla. 1Tütünler nasıl !11~ 
lbÜsabaka işlenecek Ankara ( •·• > - Ticaret 

~letçllerim:ı yaran fa· J Traky, Buua, G6aeD, iz· VekiletiDden bildirllmlıtir: 
IOa bir miaabaka y•· mit, dOzce ve Hendekte tll Yuıoılavya ve Yaaaniata· 

tdar. Faarı• aıfalt Ulolerin buıin itlenen ıekU· nın Almanya taraflndan it· 
20 tur yapacak olan de Rumelikiri, lıkeaderiye· g .. Ji tarihine kadar ba mem· 
er 40 kilometre kot' kiri ve toı;ıa, Trabzo" Art~ leketlere mal ae•kdmlt olap 

~ "-e.klartlar. vio ve Taıovada dabi tlitüıı· heııO'! bedeUeriaıi talııll e7· 
._. "'-t..\tadan ıonra lerin bupn iılendiii ,.,kilde lcmemit ticirlerimlzi• mat· 

'1aa biıikletlçilere lıkeaderlyekiri ve toora Iobatuun tc biti makaadUe 
~•de tehirler tara· olarak ıı1eume111i •e Ultüole b11 memlck tle de alacejı 

""11ea mlklfatlar ve rln ayni tipte olmalarunn te· balunuılarnı aşığıdıı yazıb 
federaıyona tarafın· mioi, lzmir, Samıun, latau·. ıualler dahilincle istenen ma• 

~ llllıallaka için mev- bul ve Mahıtyada da tQtüD liimatı ?S Fylftl 1941 taribi· 
..._IJeler tevıl edilıecek· iılerinhı yine ayol kr11>uaua ne kadar Anlrarada T&rkiye 

~ federaıyo•u 9 ey· 

çerçifeal dahilinde kat'i bir CilmbariJet Merkez bınka· 
karara bağlanmaaı için mer· sına veya bu Bınkaaın ıu-
kezlerde bir komi.yonun fa- belerhıe bildirmeleri ve haı· ıııa"'-laalsa11nı birlnci-

1.ittr.ae bir blıiklet, 
koraometre ıaat ve 
de biıiklet elbiseıi 

aliyete geçmeai ltbumu zira· nifın kolayl ıhnlmaaı içia 
at veklletınden 9jJiyete bil· bu memleketten h r birine 
dirilmiıtir.. ait malGmatı ayn birer ve.si

kaya yazmak aurdile ver· 
melari rica olu11ur. ' tedir. 

-.. faarda yapılacak 
l)iJt '-eiiılet ya11ııaa ıaat 
tıılıı.:;_ ~ laaıla•ıcalst,r. MI· 
~· ıonra mlkif•t S-llltıaatmi yapılacak ve 
~ "-~ biıikletçiler ıu• · S... ........ Terbiyııi lzmir 
Sa tarafıaclan Faar ı•· 
"'· •• bir ıiyafet Yenle· 

---o--
r tenis 
bakaları 

--· ... o--

Celenler 
Gid nler 

Bo•u mebuıu B. Celil 
Sait Siren v DebiıyoUan 
amam müduıll B lbıabim 

Bıaybuta lataobuldan trhri
miıe gel mı ıler, lıtar.ı bul ma· 
aıif mlidll n 8. Tevfik lı· 
taabula, 11.mit emniyet mil 
diri B. Tı.cetthı, Beden 
terbiyeıi atlt: tiım fcderaı· 
yona reiıl B. Saffet Glıol 
Ankuaya ritmiılerdlr. 

Çifçi ıçin 
çalışmalar 

Çiftçi1e ait •i•ç, mahsul 
we •lraat 'laııtalan ve mal• 
lanaıa kaLDD macibivce ko· 
runmaaı için kazalarda ko· 
misyonlar karulacalr, k6yler~ 
dede ilati1ar heyeti bakacak· 

1.: 1lttef ikler tar. _ 

"l-1111zll-ı bir adauı Kız.I denizde 
11111 attllır Amerika vaou-

~· (a.a) - Mlt~e!ık rU bat1r1ld1 
l. .... ~' Şimal baı deaıaın· · 

~_..,.ltberı adHı•e çakmıı· V aıioıtoı., (a.a) - Hari-
~. &. bareketia baılıca ciye aeıareUnin bildiıdiiine 

Spitaberıdeld zenıia sr6ıe Kıaıl denizde bir Ame· 
lıiı.._-:" llaadenleriaİD dltaı•• rikaa vapaıunua bir tayyare 
-1"'•"-• kalluulmaıı•e ma· tarafından bombalanaıak bat· 
'"-aktır. bi• haberi11i Kahire Ameıi· 
~--lat111&at menbaı ıimdi kan elçiliii gCSadermittir. Ta· 
~ra kapablmlf bahı· arıaı edea hy)arenin kime 
'• Spitattu,ı ifııl eden ait oldntu belli delildir. Va-
'- •ti., Kaaada, Britaaya pur m6 1 ettcbıb kurtaulmıt· 
t-~tç aıkerleriaden mil· br . 
.,...~.lr. .. ..................... .. 

OIUYUCULIRlllZI 
Ôoiimlıdeki pasaıteıindeD 

itibaren d•lıa bl1tlk bacım· 
ela çıkaracaiımız ve gene 
(100) paraya ıatac•iımıı 
(Halkın Seıi) nde yapac~tı· 
mız yealllklerclea pek çok 
mem••• olacatınıaa ılmdid•• 
mljdeleriL .............. .......... .. 

a, - lbu.ca.ttan mtitevel· 
lit alacakları: 

1 - Alacağın miktar1, 
2 - ihraç hı ibi, ihrmç 

edilen malın cinıi, 
3 - Mal vuaikfoin bın

(İ b r ka vasıtaaile tahıile 
aıöndcrildiği, 

4 - Mal bedeli bu mem· 
lekC'ttO bir baaıkaya yatar•l
mıısa bankanın adı, 

S - Mal bedeli bu mem· 
leketia ldiriaa mluaeıesiae 
yabrılmııu Tlrlıi7e C&mhu 
riyet Merkez Bank11ı ihbar· 
vamenin ı:.hrup aılıunııdı;ı. 

6 - Alacığın111imdiye ka· 
dır niçhı t.ıbsil edilmediği, 

7 - lbıaç ~dilmit olan 
mal alikadar memleket ıüm· 
r&ıderİDe ıelrniı olup da 
riimr6kten çekilmemekte iae 
baaan sebebi, 

8 - lbraç edilmit olaa 
ahikadnr memlekete vaaıl 
olmaanııa nerede bu1aada· 
;uaa dair v4'rilmeıl mim· 
kfta olan malOmat. 

b. - lbracalln ayrı ıaret· 
le talı11ıül etmiı olan ala· 
cnı..ların miktarı, mabi1eti 
ve t•hıil t'.dilmımlt olma11 
ıebepleri hakkında malOmat. 

----..-o----
idama 

kum 
mah
oldu 

----o----
Berlia (a.a) - D. N. B. 

a janııaın 6ğrendltiae. ı&re, 

Bıidatta teıeklrll edea 
fevkalide mahkeme, uki 
Irak baıveldli Raıit AH ile 
ticeret ve ıanayi aallfı•ı 

ve cl6rt alba11 ııyaben ilim 
ceıa11na mahk6m etmlıtit. 
Ratit Ali kabiDeai•l•: dijer 
lsa&arı 24 ıenede• ml•bbıt 
kilreje kadu haplı ceuıma 
malaku .• edilmitl•rcllr • 

vergi muafiy~.tleri -·----
Mubacir olarak y11rdam111a ıelmlt laaa. 

naalardaa memur ve mllıtahdem oı..Jan• 
iıkla kaautiuadaki muafiyetlerde• latlfa• 
de etti. Umelerinde ba11 yaabthklar ,. .... 
dıtı aaJaıalmıtbr. Ba rtbi mulaacirlerl• I•· 
tlbkaklarıadaa •ersi keıUmelİae ve bakıb 
ıiklyetleriae meyclaa bıralnlmamak 1z .. 
Maliye veklletl defterdarlıklara bir blmlm 
ı&adermittir • 

Bu tamime ıöre m11hıcirlerJea memur 
•e mlıtahdem yaziyetinde balaaaalarcla• 
iıkla kaa•andaki llç Yeya bet ıeaelik la· 
kin maafiyetiDI balı olanlmrın Yadyetleri 
tetkik ve maafl1et mlddetleri tayin eclila· 
rek bu maaflyeti• tatbikiade her ba•p; 
bir tereddllde mahal b1rakllmı1acakbr. 
Muhacir memur ve mllatahdemlerla mira• 
caatlerl beklenmiyerek mıalıacirlik Yaliyet· 
leri teıbit rıtauacak ve derhal maafiJ•tlM 
iıtif deleri cibetıno ıidiletek biç bir tiki· 
yete meydaa verilmemuiae dikkat .U· 
lecektir. 

---o-----
Bigada tahta çiv.i 
Biıa - Ahval dolay11iyle ayyaklr•llı •el· 

vial buhranı oldaia malGmdur. Ba• flNll 
ve ayakkabı yapmakta olaa AH E• lı• 
miade bir ıerıç, baılalerde kendi icat et· 
titl bir Aletle ber cin• •• aevldea irili n 
ufakta çok glıel ve maataıam bir fallrlb
daa çdımıı denerceıiae ai•ç çiYi Japma• 
i• ve piya11ya çıkarıp utmaia ...... 
mıtbr. 

AU Etin, her al• bir kıç kilo çi.& ,.,.,,, 
makta, kiloıuau iki lira1a utmakta Ye ma• 
laalJi ihti11cı ba ıaretle karplamaktatlu. 
Ba JUCl•at. prp içlaMld mıte...a ••· 
kiaıada, 6acedea taurlayıp sl•etle ka· 
ra\tuğu k&çlk apç parçalanm, çok keı• 
kin olan aletle ılratll bir ıekilde keamek· 
te, avuçlar dolaaa çiviyi bir lraç dakika 
zarfında yapıp meydana getirmekı..ur.... 
Kunduracı •••afı, AH Ealaia .J>a te ...... 
ıl•dea çok mem•aD kalmıfLircbr. 

o 

Anasını öldiirdii 
Biıa ....;. Şehrimi•• baih doetaa ..... ka

yladea Beytallah otla Ha•• Anlaa ı.-.. 
de bir re~ ç, kaı tlfeatiai karca1Mb9 
kaza eıeri oiaıak ıllllı patlamıt Ye •••11 
k1rk yaılarındaki Şefika Arllanı 1ıralamq
tır. Derhal bHtaaeye kaldmlu kama, Wt 
kıç aaat ıoare llmlı ve ••• katilf. ...... 
Hana da yakalanarak adliJ•J• ~ Mtl
mittir. 

----
lstanbul sıhhat müdii· 

rünün 70 inci . yılı 
04 beı 11ldaaberl lıtanbul ıılıllat mıd•· 

llğl vasffe1ial mavaffakıyetle ifa edea Dr. 
Ali Rau S.1san 70 inci h11at •-•• 

doldararak memnarlyet bayabadaa ayırmak• 
tadar. 

lıtaabul aıbbat midir ili& erkim ba 
mlnaaebetle mldlıleriala .. reff•• Wr top• 
lanta tertip etmeje karu ••r•lftlr· Ba 
tcplantl aa&m&zcle çartemba ...... -t 17 
de Taktim beledl1e rulao•a•cla ppalecak 
ve bir Ç•J IİJafeti 'lencıktir. zı,afette ... u 
.-e belectlı• reln Dr. Lltfi Kır4-, .ıllJ•t. 
w .. 11,.. parti ..... , mlcllrlltl ...... 
do•t•lar ham laala•acakbr. 

-



1 A.ltlfl 4 ı 

Dokuma fiatlarınd 
ki yük~ it e 

----lili--
lıtınbal - Son gllafcıde, teıgihl r1 dcı 

dokaomuf olan y tık çarş fı, örtn ves ire 
ribi dokmaların fiatlarıoda bir g yıitabilik 
ıörtilmektedir. Sabılarda normal fiat ıevi· 
yeıi icab ettiği b•lde muhtelif dükkinl rda 
ba nevi dokomaların f iatlerı yüıde 20 .. 25 
bdar ırtmıı bulunmaktadır. 

Bu gibi malları 11t n manifatura mata· 
uluı muhtelif ellerden ve pr rakeado ol • 
rak tedarik c:ttiklerioi ıöyliyerek bu Htış· 
ları meıru göstermeie çahşmııktadarlar. Sa 
laaaaeta fiat mürakabe komiıyonuu2 muh· 
telif ıikiyeUer vaki olmuştur. Komisyon 
tlokamacd., birlijiaden muhtelif ob'ad ve 
aetidekt dekurn l un m Uyct fi lannı öğ· 
reaeıek piyasada isti rar temin ed ce tir. 

- --o---. 
Kumaş, iht.kirına na 

sıl mani olu acak 
llı.tiaat Vekileti kumaş aatıılarında yol

ımlak ve ihtikir v katarını önlemek içia 
bazı m&bim kararlar almııtır. Bu k .. rara 
ı&re; kumaı fabrikaları imal ettikleri yeni 
lnımaı toplarına, iki mt trede bir olm k 
&zere firmalarının damgalHını vur~caklar· 
clır. Ba ıaretle pera ende ıatiılarda kuma· 
pu lıaaıi fabıikıda imal edildiği derhal 
aala11labUecek ve maliyetlerinin kontrolu 
da fetkal&de kolaymıı tolacaktır. Bundan 
hııka yerli malı kumaşların Avrupa mamu· 
lltı cliJ• ntalmaıına da mani olunmuı ola· 
cakbr. 

---o,---
Terfi eden ı.dare 

amirlerimiz 
AataJya vali muavini BB. Himi Arkan, 

Qlıce kaymakamı Baha Kold11ş, Bayramiç 
kaymakamı Şükrü Alptekiu, Of kaymak -
mı Tevfik Betim Bakuı, Edremit kayma· 
kamı U.ıan Kihya oilu, Niktar kaymak•
mı Necip Soydaa muayyen terfi müddetle
ıiai dolcluıdaldanadan 70 lira asli ma ı
ta• 80 Ura aıli maaıa terfi eltirilmiılerdir. 
Ba kaymakamlar bu ıuretle birinci sınıf 
b1makam olmaktadırlar. 

-----o---
Ankaradan Ista bula 

yol ikinci bir 
Nafıa vckiJeti Ankarayı l&tanbola b1>ğlı-

1acık olan Yıldız - G erede - Bolu - Düz 
ce - Adapazarı damiryolu etüdünü yapı· 

yor. Bugüulerde Erife • Akyazı • Gükçeler 
hatbaıa da projesi baılay•caktır. 

- .. ----
Gazeteci er lbönü 
kampına gitti e 

lıtaabul - Türk Hava kurumu ttırafm

fıadaD davet edilen g zetecil r buaün lnöıaü 
kampıu hareket etmişlerdir. G zet c 'ler 
kampta bir ıü.o kalacak ve burııdaki ç h · 
ıaalan yakıudaa t etkik edeceklerdir. 

IAXtliN sili) 

8 

1 o 
---o---

Berlin (a. ) - Alman teb· 
liği: Alm ıı ordusunun ş rk 
c phesindeki fuk ları, s v ş 
t yy el rini mnketn 1 y r· 
dıwlorile Letıit:gıadıa ş rkm· 
d ki g niş bir cepb de N • 
• nehrin varmışl rdır. Ln· 
dog ı bilind i Şllotinurg 

cıbri bir piy~de alayı t r • 
fı~dan hilcuml : ptedilmi;· 
tir. Lt!niDgt t Alm n ve Fin· 
lcr t raf Jndon t m bir çem· 
b r içine lınmiştı. Bu şeh· 
rin mnmleket d bili ile mü· 
nakal tı kesilmiştir. 

H va kuvvetlerimiz L hı

gr d cıleb vo iaşe f brik -
l rını bowbardım a etmişleı· 
dir. Moskovayod ıece akın· 
1 rı yapılmıtbr. 

8 rlin ( •·• ) - Alm D 

tebliği; 
Bir himaye koluna refakat 

eden 1400 tonluk Remse 
mektep gemini düşm uın bir 
kruvazör ve iki de triyeria
den mütcıe kil bir de!liz 
kuvvetinin baskının uğra· 
mııtır. Remlie kafil yi hima
ye için düşm nla muharebe-

ye tutuşmuş ve kuı bir de· 
niz kunctiaio baskınıca uğ-

ramıtbr. Rcmsenin ıeci h -
rcketi ı yesiade k fileye 

mensup v parlar gidecekleri 
yerlere varmııl rdır. Batan 

gemimiz.in bir ·ısım mDret
teb tı kurtarılım tir. 

--mı-..... 

SOVY TLER 
e diyo 
--o---

Moıkova, ( a.a ) Royter 
muhabiri bildiriyor: AmanlAr 
Leningradı mubucua ettikle

rini bildiriyorl r. Bu gülfinç 
bir iddi111dır. Zir bu ıehrirı 

tecridi için bütün demiryol· 
1 rı üzerinde mün kalenin 
kesilmiş olması İcJıp ederöi 
Hnlbuki Leni grad - Mooko 

va demityolunden baıka 50 
kilometre ilaride bir b t ti · 
ha bu ıehri Rusyanıa diğer 

kısıml rnıa bağl mkt dır. Le 
İDgrıd • Morm ak demir-

yolu d mühim bir rot oy· 
Dkm tad1r. L nirıgradı mu

hasara e tmek için Almnların 
Bber tEr ftnn ş hı y kın gel· 

m 1 ri lazımdı Ct.nubi ı f iil 

ve ı rk cibdi den şebr~ 
yakl ımış olduklarıuı iddia 
()tuıek mevzuu bııbiı ile ol ... • 

B z a 
sıl işg l 

--;-...C"----
Londr ( .a) - Skitsberg 

adasıuıu işıali ııraıında ha· 
zir bulun n yegin muhabir 
bir kanadalı· ıazetecidir.H "· 
diseyl fU ıekllde anlıtmal.c· 
tadtr: 

---o-- ~ 
Londn (a.a) - B. ÇI ,lf 

düıı Avam kamaraııad• d,. 
ledifi nutukta eıcOa:ıl• 
miıtir ki: ,;• 

lailliz alAk•h mıhfUJ t 

t rafuıda h ztrlaoan plia 
merk zl Loorad buJuaan 
Norv ç hlikiim ti tasvip ey· 

"- Temmuı ve .;u•t dd' 
batau Mlllteflk gemi fi ft 
ıen tayyerelerfa adedi u' 
tonilito u Mıhverio bJ" '1t· 
tnyyiire ve tonil6to1111 tıi lt lemijtir. 

Gemilerimiz adı!ltD önOn 
geldiği v kit l·araya bir kc· 
ıif kolu çıkarılmııtır. Veri· 
leo r pord muhtemel bir 
mukav metle karşılışıfmıya· 
cağını nlııtayordu. Karaya 

Qç te bbini geçmeıııiıtlt· ~· ~ 1 

Ruslarla olan bırpto 4". '~il 
manlar hnrbe baılıy•h 1,JI ı.t:d 
beri verdikleri ıaylatl•11 _,,,- ~. )~ 
zayi t vermiıl rdir. (( ~ -.d, 
10 - 15 milyon aakerl~ • ~ ~'' 
ve tecziz boa mı:Hktır· / l 

çıkan müfreze adanın radyo 
iıtasyonunu işial aderek 

düşmanla yekine irtibatı bu 

yük malıeme Ruıy•Y11,,t ''''l 
mek Bıere yoldadır. ~ . d1 

dakl Almaal~rda biıe t• ~~te 
suretle keaiimiştirr edilecektir.,, "*'-1 

---- 'lep Bu harekat büylik bir ke· 
tümiyet albnda yapıldığı için 

düım•n ı ,.fandan hl• oıua- Odesada 
mamışttr. Bilihare bir tay- R J 
y rnin dolaştığı gÖlülmOtıe Umen er 
de o d• fukıa• •• ,,,,.m•ıhr. Durakladıl•' 

lıg 1 kuvvetlerini leş il ~ 
eden lagiliz ve Ruılar ada Stokholm (a.a) - 1- f 

muhabirlerinia cephed•'..-
ahaliıi tarafından sevinçle ..-..1ı1 
karşılanm11l ı ve kendilerice derdikleıi malümat• ~ 

Rumen kuvvetleri od•~~ 
ıeker ikr m etmişlerdir. Rua mukavemetinin ti~ 

-·-~c--- karşııında durm•i• "'" 

Iran hükumet i kalmıılardır. / 

Bütün şartları kauı·ettl Kurtuluş b'f 

Tahran ( .a) - lran baş · 

vekili dün parlamentoda be

yanatta bulunarak lraa ıe

birlerinden bazalarınıa iıgıli 
mevzuu olmamakla beraber 

Ruı - logiliz m&ıterek tekli

fini:ı bütün şartl11rı ile kabul 

edildiğini bildirmiştir. 

Bu vaıiyeUe hıgiliıler, 

lr ndaki Alınıo, itaJyan,Ra· 

mtn ve Mıcar siyasi mü mes

ıiUe1iuin kaldnılmHı ve 

handaki Almaolaru:a tesli· 
mİbİ de iztemektcdhlcr. 

ramımız ço~ 
~arlak geçti 

-Bıştarafı 1 nci ıablf•cl' 
/ 

" Kuşıyakada viliY'~ 
kaza beyetlerindea •• d,
fıyaka Halkevi aıalırt1 'I 
mekteplilerden mDrekk•P ~, 
büyük kütle Atatilrk80 f I 
desinfo mezarını ziyaret il' 
mit bir çok çelenkleri• 
mezarı izaz eylemişlerdif· .ıı 

ı,,-

Ôğlodea ıonra zafer 't..,u 
büyük caddeleri takip e ,ı 

== 

Atatürk heykeli önuod~ 
alarak burada a;re d'' 

=- ==ar Mitat Oknacak tırafıat "~ 
maz. Almanların kuvvetli 01 .. Ataya ithıf edllea il .... ,, 

tazyiki garptan ve cenubi diaer!eri ribi coşkuo •'' .. ~, 
g rbid n g~lmcktedir. Al· farla kartıl•nmıftır. At•~ 
manlar t dbiı uıuUeriyle L"- heykeli de yBzlerce çele• 

niugrad civarındaki köyleri terle te&yİD edilmiıtir. ~-

yaldırm ğa ç•hımakteıdırlar. Gtce l~mir vo Karı•~11• 
Fakat bütan bu metodlar Halkcvlerındc ve rııeY it' 
Leniogro::dnı midefaasıaa te · hklarda çalıdar çab11•f• el' 

mukave- mir halkı ve misafirler 1111 

h\t, ,, 
)\~ 
~111 

~~ 

~ 
~ 

''• 
~t 
"te 
~~ 
~d 
ııı, 

ut bir rece 1~ 
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