
li~LKIN SESi 

"l'etlerin 
t taristana 
~testosu 
· ~ (•.a) - Taı ajan· 

\Ltl a'Jetler hariciye 
·~l,[11 • Pttototofan Bal· 
'~t ' ltvdi ettiil pro· 
U,.'•11ada: Almanlarin '.... . .. -•uvaae tacavu· 
tı:~•el dahi Bulgar 

L ~, ~ So•1etlere kartı 
"'•'~ ltti doıtane bir 
~ .. ~ •t takip etmekte 

~lif 1&1ı1adald teminatla 
'' ~ 0 rııı1a11ı buıtınkl 

l~~lld ''•keti maf a11alaa 
.~, 111~t•ıa ıoara Bal· 

t,ittlııaha aaıarı dik· 
dl10r: 

Son kika 

Bitlerin Alman 
milletine1 

beyannamesi 
....__.c--

Berlia - Bay Hıtler Al· 
man milletin hitaben bir be· 
yanname D«'f'etmifhr. Bunda 
eıcümle ıualuı tebarüz et
tirmektedir: 

"Y aklaşma\ıta olan 1111 mü 
naıebetile dokuzuDcu defa 
aiıe hihp ediyorum. 940 942 
kııınıda Avı upanın medeaı· 

yeti için çahşm ~ta dev m 
edec .. j'i:ı. Almıayayı imha 
dm ıçın yahudi ke pıtaliat· 

lerle Bolıe9i"ler birl~tmiştir. 
Şa ande Alm n HkerJeri 
A9'opanın fİmaliadı n Kara· 
derıiıe kadar uunmıt ve bu
rada vahıi bir millet e harp 
ediyor.Sonunda berku a6ıe· 
cektir ki Alman mili ti her 
kimiole olarsa olıua h rbet· 
mHİDİ iyi bilir. Miti tia bu 
m&cadoleye ittirakile naıyo· 

naliıt ıdealini dünyaya aös 
tereceii:ı ki Almanya mıi \lp 
edUemez.,, 

---o----
Japon imparatoru 
Ba111Bkll ıonoueuı 

kabul etti 
Tokyo ( a.a ) - Domei 

ajan11 bild11yor: 
8atvekU Prenı Konoye 

dün impu tor tarafından 
kabul edilmiıtir. e.-.,vekil 
iparatora umumi •aıi1et hak· 
kında izahat wermittir. im· 
parator prenı Konoyadaa 
ıon vaıiyetler hakkında iıı· 
hat aJmııtır. -·----

Odesa iaşesiz 
deği 

Vaıington (•.•) - Stam
pı g&zetcıil1e göre Alman· 

lar tarafından muhısara olua
iu bildirilen Odeıa tebıi 
muataıam bir tekilde deni&· 
den iaıesi temin edilmekte· 
dir. Son ınalerde OdeHya 
mühim mal~eme stoklara ile 
büylk kuvvetler relmiıtir. --..,o--

· ahudi 
Aleyhtarlıiı 
Praı, (a.a) - Slo••k1ada 

1lmdi1e kadar taafiye edilen 
Y abadi m8ea1e1elerinİD ade· 
cll 78!2 yt bulmaıtar. 

Amerik hi· 
esi deki 

ızl r 
ma 

de 

B. RUZVELT 
Londra, (a.a) - Ruıveltin 

nutluıodaki dcldiraıyoDa ter• 
fikaa mihver barp remileri· 
ain dojacak bfittio tehlike· 
ler keaıdileıi e ıici olmak 
&zere g ir cekleri Amerikan 
mildafıAa autarı bir kaç ••· 
man evvt.I Amerika sahille· 
rindea 480 kilometre uzak-

lara kadar giden deniz mın· 
takaaıuı ahta•a etmek üzere 
tayin vo toıbit ohanmuıtur. 
Şımdı Ruzv~itia l>Ut una ro· 
re Amerikan müd.faa ıuları 
Amerika birleıik: devi tlori· 
Din Jııaada Greea landda, 
Labrodorda, TcrDövde tesiı 
ettığt ıleri k rakollar etrafı· 

aa kadar yayı ım ktedır. 
Londradaki ilk kanaate ıö· 

re Amerikan miid•f aa mın· 
takaıı Amerikan kara kav· 

vetlerioia faaliyette bulan• 
dut11 bltlo mıntakayı ihtiva 
eylemektedir. 

--o--
Almanlar 
Hududumuza 
Gelmemiş ---Berlio, (•.• ) - Alman ha

rici1e nezaretinin ı6ıcliıll 
Türk • Bulıar hududuna ıöı
de Almaa aıker tabtldab 
J•pıldıiı hakkıadaki haber
leri resmen ve katiyea tek· 
ıip ettiiiui rıöylemiıtlr. Ba 
ıayialar T&rk - Alman mil· 
DHebetlerini bozmak ve na· 
ıara dik"ati lraa •e auriJe· 
de cercy•D eden bidiıeler· 
den çevirmek sıayeaine ma• 
taf tiddetll pıopısı ada 
••ıri1atındaadır. 

Ş IR ~ iN 
uazzam P vyo u 

--c--
Loıan l.apıımdan lzmir enterDısyoaal 

fuarıo• ıirildigi zaman her ıeyden önce 
muaız.,m ve mubte§em lr n pnyoba re· 
İenl<:ri geçenleri ve ziyaretçileri keaaiıiae 

doj'ı u çelfmt:kte ve gözleri kemaıbrmak· 
tadır. 

Bu p vyonaa iıışaeınd orıa rnı\ra•tııı 
kuvveti vert. P. huaahi bir a oat kullanıldıjı 
içindir ki insan gayri ibtiyui ona dotra 
gı tmek ve bü bOtün yakıaımak ittl1or. 811 
mıkaatı11.i kuvvet her kesten ziyade blı 
kardeı Türkler Dzeriade büyük tesir bıra· 
kıyor •. Çüukn bu bin da kull ııılan ve dik· 
kat aaı rluını ç ken mimarlık HDabaa 
iliveteu k rdeşli ı yıı ve evıiıi de ona 
bııt o ı ğı t mamiyle karıımıt ve lra· 
tılmııtır. 

lratt p vyonu • yaklaıır yaldaımaz ba 
ıiizel ve heybetli ve maaah pavyonu met
hetmiyen hiç bir ziyaretçi, biç bir misafir 
biç bir yolcu ıörGJmemiıtir. Bu yıl b6t&İıı 
fuarda p wyovl raa en tılu, calip ve cui
bibi ve en ço b~fenfleD ve takdir oJuaD 
ve bir zevki selim m bıalii olan baa pa•· 
yonudar. Bugüne kadar yarım milyoadaa 
f czla ziy retçi bu pavy na gezip ı&r· 
m&ştiir ... 

Pavyoauo içinde 16 metre murabbaı ca
Hmetinde v Türk re11amları tarafından 
•iicada getirilen ve Iranın B&yOk Şahlaf8• 
huna mucize iıa bir kudretle 21 7ıllık ıal
tanat devri gibi az \tir ın6ddet Hıfıada 
lranda meyd aa getireiii iokallplari deii
şiklikJ.,ri yilkıelme, k lkıama ve ilerleme· 
lcri göıtereu bir tablo vardır. 

- Deoamı4 6nc6 aalaileJe -

HALllN SESi HAlllN SESiDiR 
seıametı umumıue için ıercıaıı 

nazarı dikkate alması 
rica oıunuuor 

Hll~ ümetin yarddaılarının ibti1aclaraaı 
temin hususundaki diiıliaceleıi ciddeD pek 
mihfikanedir. Bu cOmledea olmak here 
lt•lkımın, Sümerbank lzmir ıubesi marife
tiyle ucuz f iatla basma ve ıair maalfatara 
eıyaıi tevzi edilmekte iaede ba te•ıia ıek• 
Jiai p•k ıuabetli aör6yoruz. 
Göı üyoruz ki teniat bir yerden J•pıldıjı 

için büyük izdiham ve battı HrkıDtahkları 
Vö arbedeleri mucip oluyor. Halbuki eter ba 

tevziat şehrin birk• ç yerinde yapalıa bitin 
bu memnuniyttılzlikleri11ı de ön& alanmıı 
olur. 

Matbaamızın &nDade biriken ba lıdlhım 
yüzllnden çıkan ııııltaJardan dolaya mat• 
baamııa kadar ıelerek müracaat edenler 
ve tikiyeUe baluoanlar da az dejidir. 

Biz bir raıeteci 11fatile ba hali ba iti• 
aalihiyettarJarının dikkat göıliae arıetmtji 
ve bu tevzlaba d ba lcolaylaıtarılmak •ure· 
tiyle balbıa hi11ettiii bu minnettarbfıD 
arttuıımuı ric ıına terc&man olmafı vaaıfe 
biliriz. Z•r•: 

HALKIN SESi HAllll SESiDiR 



Yeni ve T . . .. . .. 

.. - -Tefr·k m z , -o-
P4ıeraldı ve ço la ıle 

takip edcce.ği iz bu milli ve 
tarllal tef ıikamızı p.za t sin
den itibana okuma b şlıya
cak11aız. Bu ye i tefrik mı
zı• lrahnmanı, bütün dü -
yaya t6bret v debş t saç· 

• 1 

mlı olan Cengiz Hanı hem mi tir. 
çocukluk arkadaşı ve b m 
de ea b&yük ve b § g a ralı 
Sobataya ait ol c tir. 

Buaa yazan, öt d n ri 
2azetemizde bir ço • tllribi 
tefrikalar yaı v b lh s 
TfmaıJeak'in t ftj · siy bat 

çok okuyacu1arımın tai!-diriai 
kazaaaa ve keııdiu m bsus 
ul6bl1le cidd birçoi!: oku 
1cala11mızıo ilgiıiai çe a 
••••, ıeve okutlura ski 
mııai arkadaıımız H. A. T. 
ala kaleminden çı mııtır. 

iki a1d1Dberi kendiıi bir 
çok me'hazler ve ita.pi r 
lıeriacle etüd yap1ırak bu 
tarllıi tefıiyi bazırlamııtır. 
Hıkikatea ıabırsızb la be • 
lemeie deier bil' eserdir. 
Okamai• baıladıkt n onra 
merak •e zevkiniz amçıla
aacak •• arkaııaı aabırıız· 
bkla beldiyecekıiniz. 

8a T•k ltabranı cid n 
emaalıizdir. Bilyiik Ceugiz 
Haa ujbğıada Çici b ı ıı 
bap uptettiği ve Aay d 
balnu b&y&k ve küçük 
IMHia lürk hükumetlerini 
ortadaa kaldırıp bir bayrak 
albada topladığı ic:l rda 
Sobata1 ODUD ili eli idi. 

1 
Tlc 

lsvcç hü iimetıl hükOm .. 
tımiz ıır sı d y pıl c k ofon 
ye:ıi tic ret n m ı mii
z " r leıri e şehrimizde d • 
vam edilm tedir. Müz 
rol r, bilba s bugün ü Jtiuc 
y v ziy tine nazın n h r 
iki hükumetin muhtaç ol uk· 
lan m ddel ri birbirlerinden 
alm 1 rı es&sıli d yaumek· 
tadır. 

-----o._ __ 

biğ 
hü A 

u 
ile

l r 
Adliye V k"I ti yabancı 

hükii Oletler tebliğ edilcc t 

hü ümt r ha ·ıcd Cümba
riyet mü d iumumili leri 
bir b mim y pmışbr. 

----ıı----

venme 
a iau ... ant am si 
Ank r - J-+.dliye V eka

leti evlenme işleri h kin d • 
ki t Umetn meyi hzırlam1şhr. 
Milli müd f n ve hariciye 
memurlarının izi im k mec
buriyetleri de mi~r htır. 

---o-.--

CeaKİz öldükten ıonra 
Sobatay yiae ordunun başın· 
ela prlô Avrupayı L bist co 
kadu ol&a bltüa müıtah· 
kem mevkileri zaptetti, önü· I 
H kU.. duramıyordu, yine l 
a .. ,.,. ıd6.c1ı. burunu da Ge 
tamamiyle f othdti. M cari'
taaa Kirdi, casaıl rı ti P dr& 

1 
kadar azatla. 

Sobot&J her milletten par 
Ue caauı kullanırdı. Peşt 
laeriDe hareketi, Alma 1 
imparatoru ile P p r nı· 
dakl aefıati d 1 h.ıletmeğe 
~abımuı, Leh ve Alma 
mlttefik ordularmı bozm sı, 

Oder aeluiahı iiz riDc öprü S A h 
kaıap Keçmeıi Br si vi z p~ı, 
Pıenı H oriyi p .. riş etme i, 
Haarinia kafasını bir · rgt 
lzarinde t bi. t.lm s, Avru· 
palaları tclaıe oüşürmesi, 
Macar, Alw--.o, Hı YE t, it I· 
JAD, Fra sız ve 1 p r.yol 
mlttefik o,dul ı ı t rumıu 
etmeıi, üç ay içi d m rkczi 
Anapaaın tam miyle Tü. k 
idareıiae ıeçm i, So l!t yın 
kumandanlarını iş t 
ri m~ai bu sc siz v ru z 
vuilen kum nd 1 Ut, Avru
palıları hayrette bı km ıı 
•• ti Adriyat1k d DİEİ ... 

dar ••rm.11 p çok e t e-

tm 
s -

ğ a 
biy 

K k ö tinde Abdullah 
oğlu M bn:et mi idaruin-

e motosi leti Mehmet oğ-
lu Oıh n çcuptn rak hafif 

sur tte Y"' f zm suıe ve be
l diy otobü 6nüde biudere· 
rek ccmlanttı ve b zı kıa· 
mın kıralm ı e b hiyet 
v rdiğinde yeiı:afaumışhr. 

ıl'-1: 

G zif er c dde1i12de Mch· 
m t oğlu sil h fabrikasında 

t<aviyeci R ğrp i a e i11de i 
moto il lcti Hü eyin oğla Ah 
m de ç rJ>tır r k hafif su· 
rette y rslrmmasnia aebebi
yet verdiğinden yakal nmış· 
trr. 

lkiçeımelik c ddesinde Ab
dullah oğlu üıt çavuş Meb· 
met akın id resindeki moto· 
siki ti Mustafa ogla Demire 
çarpbrar k yaralanmasına 
sebebiyl!ıt verdf ğiaden yaka
l nmı~tır. - ........ _ 

Y almak 
Namazıahta Kadri oğlu 

Muntazır Murat kızı haticeye 
ıarkıntalakta bulunduğu ve 
bıçakl da aığ bacağıad a 
b fjf u ett y ral dığıudan 
yak larımışbr. 

----o-..... .-.. 
Sah ş uk ve 

ıçak tesiri 
Mu:ulık b şınd Mehmet 

oğlu Must f ve Osm~n oğ
lu Hiyazi, Şükrü oğlu Ali 
ve terlikçi nası n oğlu Fevzi 
y kal•~mı~lardır. --o--

ve taarruz 

- Tik tik 
akçedir. ,.J 
Sabıb olu11ca durmadı. Derlaal k 

kilinin devam ettiii K•z.iacya al 
O ua oraya uiradıiı ıaıtı kaçırmadı· 
zlaoya ıiriace ona teıadlfi p1D'!_ _1 
selamladı ve maıaaaa oturda. Der: 
ıımpanya ıetiıtti. Baaa bir çift da--n 
kip etti. ÜçOacB kadılai de bota ......_._ 
ıo ra ıekr6t rhı kafaınna clamaalaa 
beyninin de tava Keldiii lraaaatiDI 
etti ve dedi ki: ~ 

- Azizim, bu akıım beraber 11 
biraz da ei lence yerlerinde dolaph• ~ 
burada ynbancı oldui11m içia ba •-,, 
ıiıin g ibi bir arkadaıa raıt ıeldfji 
memnanum. Banu bir faraat bilecrt! 

- Fak t masrafını takaün edece•-
- Yok.. Oaa relemem.. Be• •• ,,,,_ 

harici Rusya lmparatorlaja laeubl .. ~ 
hıt ediyorum. Bilirsiniz ki memleket , 
ci yapılan diplomatik ••J•laatlercl• ~ 
telif kalemler beıabıaa malltellf ~ 
paralar verilir. Altanlar ıkar. Bala"d'-" 
ai b~raya Rmya Kibi maauam bir ~ 
tin çarı gö11cleri1or. Aldıjım para il 
de artbrm•ia da kifJ, 

- Teıekklr ederim. t{t 
iki u~adaı yemelderiai emr•~;....t 

meie9 ve koauım•r• baıladılar. 
yine ıöze baıb1arak dedi ki: 

- Şu Çareviç meıeleıl acaba 
calr.? 

- G&rüımediaia mi? ~ 
- Bir göılıt&k bir· da~a icabet ~':"uf. 

Bu bapta ıizde cereyaa eMia ID~ .. 
aeden ibarettir? ,.,,_ 

- Benim bildijim, impuaterlak f .. 

n~ yaıdığa emirde bay kont DaOD .. ~ 
Ruı preıial babaııaa Kitmek aser• ., ~ 
dırm1aını taniye etmektedu~Koa Da~ .,._ 
verdiği ceHpta imparatora• haca.. ~ 
Rus çulıita Ydialacb olmak itibatlJ.I• .,_ 
diıini koAarcaııaa 1lndereml1eceti-' 
Cllrmittir. ~ 

Buaun üzerine TolatoJ yeni bir ~ 
aldıl DDt&ndll. Onaa içia iki pf9 
Altan ve kadıal. 

Şe sokE ğ nd Mehmet - Sona 
oğlu H san R cep kırı Ze-

Tekrar mubatabıaa dinerek : 

kiy in vine t rruz ve içe-
ri girdiğinden yakala ıthr. FAYDALI BiLGiLE -- -

sızlık Kaplama eıyalatl 
tamir . ~ 

Kı plcmo < ualann ekıeri1a 11ca11:,, 
riyle kabırciığı, betti çatlıdıJı 1 
l!uo!ar aı: i en evde tamir edileb~llWr ~ 

Kab&uan kaplama ilıeriae ipekla ~ 
mıt koy rak ııcak iit&y& tatmab. tl~d,.ı 

r d- tin te1irl1le kabariiD kapJamaaıa aiti 

K r~ıy k d Hüseyin "oi· 
Ju Ali Nmri oğlu mehmet 
Ibr himi c lo inde müsafir 
k 1 'ığı sı d 25 lir p r - " 
1 rını ç lchğuıd itiraf et· 
miştir. 

üt 
"' tutkal ıir ve tekrar yapııır. yo ıyoruz 

Bozu - s ğl"m, Mühürlü 
tarh içinde de ol a 

1 l"h t tebdil mo • 
j itıl i 

t ' li çık dr 1 

t f ı t ı nıe tupl 
lzmir Post Reıtaat 
ZES tOccat1 yazınız 

---cıo---

~!ı~?!a b!~~!:. !!!11.#:. 

1 

için daha atoıte piıerk• lalı patat 
yap p arça parça içiae keımeli. ,; 

Patatea fula etaa tam ,eker •• 
fln tna kari\' •'-. 



(lilliiN Ditf il IYLk- lMI 

:----~~~----------------------------....;.,.;;._...__;.-----------~-
~~~;;;~~;;;~~~ Arnavut~Yunan vatan- Sı11Tasta atıcılık 

e 

eh 1 r H 8 pernr eri neler faaliyeti 
1 

• A d ? Sivas ( ·"~ - Sl9aıta iki ayclanberi ••-• ~OCuk de· Dükka a uapıuorıar. zari atıf hho.tlcri y .. pmakta olaa Bede• 

'ite d•• •• . ı• t 1 h 1 -•-- T erbiyeu miler.' lofleri bıııilm attı poliıo· 
uştu 1 ıa ev a rı Mor.; ova ( .a) - Arnavut Duada, bi.ıioci &\~ •• vaıifelerioi y•pmıya .,.,. 

~ .....__. . --o--- ve Yunan v taokenerleıi lamııl r ve alk 11 ıifo:ierini muvaffaili1etle 

P.balı ıaat 9.10 dı Villyet fiat mDrak&b ko· faaliyeti rine devam etrnek· batarmıılardır. 
'•Par iık-.leıindea misyoDU, gıda maddeleri ıa• tedirlcr. Bunl r memlek tle· Gene bagüa b11rı,-\• bir abcıfak muallim 

laıci it 't 1an dükkiıılarla bütün bak- rioi iıatil eden düırnaaa de- muavioliği karsa açıl~ •ıtır.Açılma t6reaia• 
tlt ra ıaa 11 - . nı"odo ... tı'mr·z ilo do"Jae .bıııuaı b•zH ba• t il Yapu da bir ba- •c:ıl d&kltaol rıod~ sahlan vamlı ve anud ne bır surette .. 6 

~ttir. Sa kampaa- maddelerin fiatl rını i(Ötte· muk&vemet , diyorler. zır baluamaılardır. 
hıı._~ 1 Bay BolreDİ• ren sabit fıyat Je"h lan bu· Soc üç gün içiode Seli L• J 
....... ki otla vapurun hnıdurulmasını kararla,tır· nikte ltaty y h r~kea ctmi- ımon arın .suyu 

OJDarkeD ., denize mıftJr. ye h .. zır bufonaDı ı kfiye alınıyor! 
· Baııaa iıeıiae Faıla fi t alan' r pollıe iewileri .- 8todıa ıki büyük '- · k .. '- f lstanbu\ - ve zabıtaı, y ni bfT wate ar• 

1 •ları derbal ıaa- ihbar edı"I ccktir. Ayrıc seb JU 2'•D çık ı ti!'. 1 ita lık iddi .. sı etrafu1da U·bkikıila baı amıı· 
dilerek biiJik bir ze ve et &atıf fıy t arı üze it ly D j darmal ti 100 lauııtlaroır. iddialara &Ö lC SOD aialerde 

' "-ııe clilıen çocuia rinde tetkiki r Y pıfm kta· kadar hamal tev n f t:tmiıler- kiyaaada satılmakta olen limonJaı ·daa bir 
•tılauı ve çocuio dır. se de grc;;v 11 't'l t hdıdi ar· kısmının huıuıi enjckl6rler vasıtaai·te ıuya 
'-tdır. --o-- şısıoda buı:ıl ' 1 t hıiyeye mcc alıamakte yeıiı.e boyalı ıular koau. aakta• 

............ __ Bı·r t hafı· cı· bur k ımışı ıcu·. dar. r U Bu s bo gj rd g emil ri Bu limon aulatı da liwonata ve diier ••t dün h UllJ mub.faz Y memur o ao ltal madd 1 I' imalinde kullaaılmakte-Giı .Vdiyet 
O)i . • yan ub yl rı gemi eı d n bu iddiaları ehemmiyetle tdk.ik .etmekte 

ıs, ıresı oldu yaloıı bufoı ku t ımağ mu· piy dada m iyet müdüıJüiü ve dii!•r •••• 
)1'lde ADkarada top· v .. ff k olmuşs Yut il 1ıt d l c eh tk t yapılaıa ·tadırr 

•la Z Kadın çor p' r ı ı 170 lrn· v t npuverl ri bunu d lt; k· 
l.ı&.ı - • iraat kooıre· ruı• aatat' k ı htiluıır Y" pın k 'W'ltllı ı r b hrmışbr. 
~ı etmek lıere vi· taa maznun O h: p z ·fi d 1 2 
"''tat mildthl R~fet ve ~ylô d ba uvvfıte 
, t..__ tub11f1yeci O .m D Döıekıo ıt ce el bata y 81 a tahrip 

)\ -P•"i treoJe Ao· mııhakemesiue düo nı şbut eoılmiştır. 
"-•elut edecektir. ıuçlar karıu ons gö e birin-

' Çiftçi mallanDı kora• asliye cu o:ı bk meııiııde 
~.~~- tatbıkab ve ıira- balulmıt ve i"Ç u.kit int ç 

M..~~b lıerlDde aalıa- edilmittir. 
)•pılacak, kararlar Mahkeme maznun Oıman 

~..,.bt. Ziraat mektebi Dölekio 25 lira ağır para 
~~ ll111affertErdeD, vi• CeZHIC a ve yedi güo miid 

..._. - dctle dikkibınıo kap•blma· 
~ •ldlrlljl yazi· 
~ aıaa karar varmittir. 
lletea ılrccektir. -- --'---• - .. 
ta tetkik incir :ve Uzüm 

• 
Ya ldı pıyas sı 

Pi Düo bo aada 25~0 çuval 
't~I ~- iılim Htalmııttr. Fi.ti r 31 

lblade balaaan D&faı kuruıla 48 kuruı arası da 
•ı;a.ı Sabri Oaat, talla~vlll ctmiıtir. 
l,ti.tlıaia ıılabı ve bal- 1685 torba aahlmııhr. 11 

... alratle alrll- karuıla 26 kuruı araıında 
'-~t.lanndaa abn1DHI tabavtOl etmiıtir 
~_.,. tedbirler bak· d----

.. ,~' lttldlale · İ•İ bitirmiı Müstah emle
"' FQad Taat Takıal· 

1"1aaa malOmatı al· 

~~ili b. t ~ ... j ır 

'ttllhklar 
'~'--·--'-. a - (a.a) - Clmba-
~~ '•llaaı•dan: 
~~ ~ lbilyon liralık bir 

~ ,, ..... kDotlarıa memle· 

~~-h l•ldiii hakkında 
~ ~I., ıiıllm&ttir.Fil· 
~ ı..riçte babraaakt.a 

~ t " laaalıaotlardaa bir 
~ ~llaaltae de bular ib· 

~ ~lc•otlar olvp baa· 
l~ 9'le çıkuımaaı mi-
~, .. '! dtiildir. Gaıeteler 
~ C lalrır Urahk 9 mil· 

9'~1 laaklsıa•akl laa-
11 tııdır. 

• 
rıo 1 ise e, i 
Aohar•, - Rumi ve ha• 

ıaıi daie t1e mficsseı l~r 

mlatabdemle inin kı f tleri 

ordu me~suplarımn ıyafet· 
lerıne bevzeaıekte olduğa or· 
dudan ııyıi ttşckk61 ve mü
eueaeler mcnsupl rı kıyafet
ierinia bu beozerlii'i berta
raf edecek şekilde teabit ve 
tauıimi matssadile yecıi bir 
kanun p:ojesi bun lanarak 
Mecliıe sevkolunmuıtur. 

ltbaıatı koıauıaıtır-
mak için 

lstanbal - lthalltı ko
la1laıtarmak, itbalit iıleıhıde 
slrati temin etmek için lı· 
taabul, Meni• ve lıkende
rua Umaoları arasında yeni 
bir teıkillt lnualm111 der· 
piı f'tlllmdctedlr. 

-- --
e 

Roma (a.a)- talyan umu~ 
mi kr;rariibrnıo tebliii:Oüa 
g ce Alm · t yy te hş1:k· 

ü!J ri Malt.da i deniz e 

b vb üslerin t ir i bücuaı· 
) r yııpıorşlardu. Dığ r tay
yarelf!r Hayfadaki tarıfıy h 

nelere hücu!D derek çok 
büyü ya gınlar çıkarmıı· 

lardlr. Kıbrıs d sıudaki 
Lem kza tayy re m ydauıda 
bomb 1 nmııtır. 
Düşmab b va kuvvetleri 

yeniden Palcrmoya hiicum 
etmittir. .. _ ........ -.......... .. 

OIUYUCULARIMIZA 
Ô fimuzdt:kı pıilC• teaindeıı 

itibarea d11ba btiyGk bıcım· 
da çıkaraccğımıı ve rene 
(100) par ya satac1>ğımıı 
(Halkın Seıi) nde yapaceit-
mız yeniliklerden pek çok 
memnun olecığ1aızı timdid€ D 

miijdeleriz. ........... ~ ............ .. 
IBA 

IBA tahta karular1nı yok eder 
IBA madeni eıyayı parlatır 
IBP. lck yi çıkDrır. 

Pavyonumuz it Banlraıı 
pavyoounua yanında (30) 
aamarah pav~ondar. Pera
kende de aatı, yapthr. 

Dr. Fa r Işık 
ımlr Memleket baataaeal 

Roatkco mOteba11uıı 
Roatluın u Ele~trllıı tccla•t•f 
rapıbr. lldaet BeJl•r Sokala 

{eJ 1,T t t f'11) "ti\ .. ~ 

1 içi pomad 
Ellerin d11ima beyaz ve 7amuıak olmı11 

içia ıu pomadı geceleri yatarken ka laa· 
malıdır. 

15 gtmm tatlı badem yatı, IS ıram ka
kao kaymağı, 1 gram Oxy<le de ziac, iki 
gram Boraks 8 damla Belıamot eaaaıı. 

Müzayede ile fevka· 
lide satış 

Yolculuk dolay11lle 14 Eyl61 1941 Pazar 
gün& sıabah ıad OD buçukta lrı611I caddeli 
Salhane vapur iıkeleıi kar111ıada 293 No. 
evde 1arr f B. ıebetıy Bemcaya ve Cliier 
bir aileye it mobilyalar bilm&u1ede ıah• 
lıc ktır. S tılacak mobilyalar meyaaı•da 

kridal cımlı vitrinli bife,a1aı malı• otomatik 
açıhr yemek maaa11 kare,6aclct manalEea aaD· 

dalye, aynalı ıemıi1elikler Ylyaaa mamall
ta muhtelif yemtsk iskemleleri 6 ad•t uur 
talumı, 9 puçadaa ibaret kadifeli kelblk 
takımı, maaif ceviıdea mamul kabartma 
blifo kare ı çılır ceviıdea mamul 7emek 
maıa11, etajerler modera J•tak odın taka• 
mı, iç kapdı dolap, tavalet iki komocliae 
ve iki kiıilik bir karyola maa ıom1• kadife 
ıezlonı pcıkirlik, açık çocak araba• cewlp 
iki kapıh kristal aynab dolap iki kifWk 
cewiı kuyola mıa ıomyı, ıifo•yeralı •J••· 
lı dolap, komodioolar Ye iki koltiljıa iki 
direkli iki kitilik aikelajli iuriliz kar1ola• 
ayuah tovatd, iyi bir belde em•J• baayo 
ve bakırdan termoaifou, deapeac, iki eli· 
rekli lake karyota Ye 6ıeriaia yatata, mer• 
merli orta maıaıı, kurtaDla buı dolabı 
luiatal ayna 11rara tabaklat1, Amuika• 
da~ar •••ti Ye iki kitilik .Dikelijlı ke1111• 
ingiliz karyolaıı, ceviz bir lsaaape iki ISol· 
tak Alman makalı piyano ı&sel bir kltlp· 
lıaDe, çocuk karyola11, iki ıahncaklı sa•· 
dalye, mermrU orta maıa11, Hmiae .,. .. 
iki kadifeli koltuk, b rt b· bek ıaadal~ 
tahta elbiıc dolapları ıakıılarile bir p>\ 
çiçekler, iki çul. İtputa bah11, •ilim Ye 
seccadeler Ye ıair bir çok mobilyalar bil· 
mlzayedc sablacakbr. 

Fu tali kaçırmayıDıı. 
FlPS8T ARTIRMA SALONU 

A•I• !ınıA 
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F HABE üJ •• 
- Baıtaralı 1 inci •ahilecle-

1.&mihlil yQz tutaD , m hva yilz oy , 
aaıan bir fitr t devıi etic inde mede · 
nı eserlerd n m brum olm k üıere bulu· 

un bi lraa Ali H zreli Hnm yııu Ş hiuş b 
lraa Riıa P hl vinin fed k rhğı, himmet 
•• meı isi say sinde en büyü b y t mer· 
balelerini aıarak baki i tckimülün ea yük· 
nk derece ve mertebeaioe ul ımııtır. 

Pavyonun içinde Hi ve ıold ki vitrin· 
lerde lraaıa ıözleri okııy n güzel eşya ve 
malluı yeıleştirilmiıtir. Meseli kuru m y· 
velerin keadi•İ de, yetiıtirilme tarzi d 
ambalij ıekillerl de z ra çarpm ktadır. 
lraa metin ve öıelel ıi her b yil mem· 
lıketia ıneıia ve köaeleleıiylc ayni ıradı 
ye bir •yardadır. lrauın y&olü kum olann· 
da teaevv&, zar•fet ve h rikul de hıkiı f. 
Ju ı&r&amektedir. Orta ve yakın Asyada 
aJıarlar (puro ve y•prak sigarası) y tiı· 
tiren yeıiae 6lke bandır. Pavyonda mev· 
cat muhtelif lran aig ra ve igirl rı her 
ıöreni kendiıiae doğru çekmektedir. Siga· 
ralaran gerek aefaaet, i tihsal ve rerekıe 
ambalijlaamaları aynca ıi re ve kayde 
taJ••dır. lranm ylln ve pamukları d&iıya· 
daki JllD ve pamuk rekolteleri ve piyasa· 
ları araııada mühim bir mevkie maliktir. 
Baı&a lraa dıhiliade her çeıit mamul t ve 
malu•lata ehemmiyet verilmekte olup ıoo 
21 aeae zarhada BByük Şahinıalııa salt • 
uh zama•ıada iıba mıddeler her sahada 
•• her buıuıta en yükaek seviyesini bul· 
m81tar. lraa iUkesinin her nevi emteası 
lçia geaiı teı!ı&ilit kurulmuş olup onun ae· 
tlceıiade Iran ticaret ve iktiaadiyah ve 
dahili ıanayii öyle fevkalade bir inkişafa 
mazhar olmuı1ur ki bu h 1 bütün dünya· 
•111 hı11et ve takdirini mucip olm kt dır. 

--o----
Konyadaya;:ı n zı

larda buluna ıy
metli serler 

Konya - A1iettin tepednde iki ayd n• 
beri devam eden arkolojik hafriyat çok 
m&him neticeler vermittir. Bur11dıki azı· 
lar tepenin dört yerinde büyük ıondajl r 
laaliade devam etmektedir. Ton kezılırda 
çok m&him ve kıymetli eserler elde edil· 
mittir. Bilha11a Selçuk aaabna ve tarihi
•• 1eni veçheler verecek m biy tte e eri r 
laalaamuıtur. Bu arada şimdiye ad r Sel
~ak mimariıinde görülmemif bir inta tek· 
aiti bulunmuştur. Bu yeni icş tar ıı Al"ct• 
tia kaıklae bitiıik bir yapıde görülmüştilr. 
Gene Selçuki devrine it bir çok m deı i 
kaplar •o iletler bulunmuıtur. Bu kap! un 
tberiade kanatlı melek, ırifonl r, ejderler 
ıekliade motifler vardıt. Alçıdan yapılmış 
friıler de m6tebas ı 1 r ar srnda büyük 
allka uyaadumııtır. 

Daha eski devirlere ait ol n F riky ül 
tBr katıDda ice Auadoluda pek ı rastl uan 
iıeri resimli ç a k çöml ler ve bunlarla 
birlikte ıUolük b y tta uU aılmı olan bir 
çok 11eıler ve bilh H• bu devıiu ender 
teıad&f edilen ka1e uv rb rı zi r dc:ğer. 

Hafriyat çok metudil: ve ço · iti b bir 
ıaıette devam etme tedir. 

Kız e titüleri 
Maarif ve~Aleti kız eL talülerinin 1n1f 

ıeçme •• bitirme imtib e l rma d ir bir 
talimatname h zır) Dmışbr. T limatn mc 
afikah eaıtitnlerc t bliğ dilmiştir. 

M_il_li---=p~İy ango 

-
e r 

Loadr , ( • ) - Aa li t 
skeıi vaziyet ha kı da di· 

yor i: Buatıo de Sovyet •c· 
Alman t &iiğl ri büyü bir 
ihtir z ga termektediv. Şu
r sı mub k ak ki Rusya b r· 
bi yeni ve çok mühim bir 
ı fhaya girme~tedir. Lenin· 
gı dın m ruz bulunduğa 
tehlike belki d ha ıiy de 
v himleımemiıtir ve şehrin 
iıtibkimları müthiı bir m • 
nia teıkil tmekte devam 
ediyor. Fakat cenupta mare· 
ıal Budyenıoin veziyetı ol· 
dukç tehlikeli gösO &yor. 
Alm alaran ııağı Diayeper· 
do n brin tarlun yak b s· 
taklarını Sovy tler de itir f 
ediyorlar.Bu Almanların Kı· 
rım yarımad ıını kıtad n 
ayır n Perekop berzahına 
do;ıu [ilerlemeğe baıladık
laranı itade edebilir. Cephe· 
nin merkez mıotakaıı da 
ma:eıal Tlmçenko mu ebil 
taarruzuna devam ediyorsa 
da bur d ki muvaff iyt tleı 
tehlikeli ol bilir. ÇOnkü Ti· 
m çeu onuo Y loı muvaf 
f kiyeti n tice inae Rus or· 
dusu fazla ileri giderse biı· 
z t lıendi muhafaı b tları· 
nın idameni güçleşir.V ziyet 
bugün o k d r k ranlıkbr ki 
gerek bedbiolikte gere ıalk-
binliktc her b ngi bir mlit .. 
lia yaohı yola sevkedebilir. 
Banuala beraber Raıl rıo 
askeri harek tı id redeki 
ıöıterdiklcri meb ret Sov· 
yet oı duıunan isp:d ettiği 

mükemmel muharipli evs • 
fanı d il ve ed u ek Alm n· 
1 nn yeni merdane t byele· 
rin k rşı koy mıyac ki rıoı 

ı nnctmek için biç bir ıe· 
bep yoktur. 

ıtaıuan tebllölnda 
1 1 ın 
har kitı 

Rom ( . ) - Dün kşıam 
ne,rcdilen it lyan tebliği: 

Alın n tayyare teş kkül· 
feri dün Malt adası üze-
r i de uçaıak dayı tesirli 
bir ar tte bomba) mışl rdır. 

Ha~ f ya r.Lın eden Alm o 
t .. yy releri büyük y n21nlu 
çık rmış1 rdır. Düşman h va 
kuvv tlerhıc mec5up tayy • 
ı eler yin Pal rmoy hücum 
tmiılerdir. 5 61ü, 12 y ralı 

v rdır. Bir aç bia bar p 
olmuştur. 

Alm n ve it ly n bava 
teşekkülleri dü m nıo Tob
rukta ki müdafo b Uarıaa 
ve M n.m buy bilcuın et· 
mi lerdir. 

(Saadet) 

Radgo gazetesinden 'Bizi bÜe bilit 
Almanlar acarlardan "TOrklueuı mallOP ~· 
daha kuvvet ıstııorıar mek zor bir ııtır •

1 
--0-- Viti (a.a) - DliD J11rD 

ıo•· Bulgar blkQmeti, lnıil· Da Deba d~ çıka~ bir 
tere ve Rusya radyolarının kalede denıliyor lu: a· 
Bulr r h l ı tarafından din· Tllrkiy kaadiDİ b rb• ~ t 
1 nm ici men etmittlr. r&kliyecek hl ç bir lıırfd •, 

M ca hllkümeti naibi yapmamıya ber ıaın•1 • 

amiral Hortiain Bay Hitler ziyade aımetmiı baJuoD1~~j 
t r fınd n k abaln her ta· Tlrkiye kendi 6ıeriade ~ııı· 
r ft al ka uyandırmııtır. de tazyl..: yıpıldıiı t•1 1 il 
Bilh 11 bu kabulnn Macar rıaa 11ğmea timdi eDdif' • 
genel kurmay reisinin iıtif a ~ gCSılikmıyor. Bazıların• ıö~ 
11adan sonra vukuu alikayı hıgiltere, TBrkiyeal• bı~ 
arttırmııtır. girmeılal arza etmektedı~ 

Mihver kıyaaklarından Diier baıı kimıeler • 
bu huıaıta haber verilme· ileride T&rkiyeyl tazyik et· 
kle beraber, miillkatın Rus mek için Almaa kıtaları•d: 
cephcıiae daha• fazla Ma· T&rk • Bulıar badadca• 
car aıkeri sevki iıteailmcıi toplandığını ıöyliyorlar. ti•' 

k .•. etrafında oldu saaılmıkta· ıey olabilir. Ancak Tir 
1
•1,. 

dır. nia tehdido boyaa eJlll 1 
--o-- ceji aıikirdır. t 

TDrkiye vaziyetini ı•t' 
açıkça tayin etmiıtir. Herlı•' 
bilir ki TOrkiye siyaıeti, 11: 
tikliliae ve toprak b&tB1116 

1 gilizler ne 
diyo lar 
--o---

Londrı, ( a.a ) - laıiliı 
lı v nez r tinin tebliji: la-% 
giliz t yya eleri Palermoya 

.y.optı ları b va bllcumauda 
do ·I 11 bombalamıılard11. Oç 
es s nhtım • temizleme ha· 
vuzuna tam isabetler olmaı· 
tur. Oç tic ret gemiıl baıa· 
ra oğramııtn: 

Şim 1 rıhtımında yangın· 
1 r çıkarılmıtbr. 

Kata.aya ve Cebini tayya· 
re m ydanl rı bombalanmıı· 
tar. 

Manl1&da bir elektrik Hnt· 
ralana, Feribot aeniıine ve 
iıkelelere bombalar ablmıı· 
tar Petrol depolarında yın· 

gınlar çıkartlmııhr. Kadel 
Deroma tayyare iataıyonu 
bombalanar k b&yük bir yaa· 
gıa çıkarılmııtır. 

Siren ils.te Gamboç ve ma
a star tayyare meydanları 

bombalaıımıı, l iki, tayyare 
t bıip dilmif, diğerleri ha· 
sara uğr hlmııtsr. Bu hare
k ta ittirak eden biillin tay· 
y relerimiz Gılerine döamUı
lerdir. 

Londra, ( a.ı ) - lnıihz 
bava nezaretiafo tebliii: la· 

••• iline tecavBı edilm••1 

karıı ko) acıktar. ' 
Binaenaleyh oaa et••1 ~ 

mağlGp etmek llıımdır. 1'8' f 
ıimamdarlanaıa kendileri i~ 
1tçtikleri zemin de ıiikOae:, 
durmaları ıayd tabiidir. 
zen lllnımJu tirizlerde &01111 

... 
nuyorlar. Fakat memleket• 
ıerefiae dokuaalmaııaı ••1• 
kabul etmi7orlar. Hert•1• 
Tlirkiyeaia mawaffak ol•~ 
ıiyaı .. tinde devam edeceti' 
göstermektedir. 

Süveyş kaosb 
hücuma uğrad• 

Kahire ( a.a ) - DDt_. .. 
ta7yareler 1 dGa ıece Slt•ff 
kanalı ba•aliaindeki 1111Dt•

1 

kalara taarruılarpa balo~' 
ıı 

maılardır. Bombaları• gelll 
lerde veya aıkerl mabltet' 
teki yerlerde basarata ıeb•

1 

biyet [vermediii anlapJaııt• 
tır. 

DBıman l•yyereleri, ıec• 
avcdarımıs ve dıfi batarf'" 

laramız terafıudaa kartd•~~ 
mıı YC bir t•DOIİ dUt0t.,.
mÜftlir. 

Almanlar 
giliz bombardıman ta11are- Ne dı•yor 
leri d6a ıec şimali ltal1a· 
Ja muhtelif hedefleri bom- Berlla (A.A) - Afmıo o~ .. 
balamıılardır. dolara bııkumaadaalılu11 te 
Baıhca hedefleri teıkil e· liji: 

den Torino ailih fabrikalan Şarkta hava ıartları11• '' 
şiddetle bombalı.amııtar. 86 arazi m6tl&Dlibaa rairll'' 
yük yatgrnlar çıkmıı ve ıid- taarıuai bareketlerimlı iti 
d tli infiliklar olmaıtur. inld1af etmek~ 

Çoıakk• pt Polla Merke&l 1j97 
A t ONDER T 1 foaı tJlt ::;....--' 


