
b ' 

t ... ' 

ı: Cıınıartosı 
Amiri v l. 

Mubanlrl 
SIRRI SANLI 

S neli 1,SLlra 
6 Aylık 4 ,, ''4 "•f.!n: 3603 

a'e: /zmir linci 
· •oltatrnda 1 SiNCi YIL No.4390 (Har gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMlŞTIR SAYISI (100) PARA 

~ ~ll . 1 t arımız bu akşam kapanıyor 

~ ~lr enternasuon~İ-İu~rı Beledlge Reisimizin Yine boğazlar 
Han başa, bir himmet ve hizmet abidesidir meselesi mi? 
1941 t~ lımir Enternasyonal 

t'c '; larn bir y bilh111a 
tlbı' ;rı .en parlak yıldızlar 
f,d 'iıl gfiadUz ı~ığını göl· 
talı:,~•rıkan bir gün'' gibi 
lGtk· 1 kımııhrdıktan ve 
~it ı".t ve bıhusuı lzmiri· 
~~ çı~ hakiki ve görülme· 
~f bar ticari ve ikti11di ,, h 
ltrk •ımd ve satveli ile 
tat 

6 
llıillet ve devletinin 

~b 1 
Qij aurur ve ıururJa 

~p •tltıktın sonra bu akşam 
•bıyor. 

lılb· 
~lta 1

' Enternasyonal Fuarı 
~o~ il ıebirlerimiz için ve 
l~İll b~·1rupa memleketleri 

l ~'t k •r örnek olmığa liya-
lı'' 8u •ı•nmıştır. 

ll6Q ın&ıkülit ve bugün· 

~- -tı rııe.. ,_ 
11, •••lit imkinıızlıkla· 

' t•" ' bat lrzıea vücude get rilen 
•ttSil ~11 Yerli, yabancı ziya· 
-ı ttı11 . 
)tt ıçten gelen meftu· 

tı11, ' tıpta ve bayranhkla-
1' ttlb 

t 11, eden 1941 İzmir en-
l~i 'Y0 11al fuarı ile yalnız 

ve zam nın ı:ez keti neza 
keti n zarı itibar hnıoca 
b6tüa dünya iftih r ed bilir. 
Açık ve kısa söyleyelim: 
Iımir entern syooal fu ra 

8flediye Reitimiz Dr. Beh
çet Uzun başt u baıa ~bir 
hizmet ve himmet abidesidir 

Ö1le bir bide ki her köıesi, 
her eseri, hatta her fidan 
ve çiçeği onun namını, bir 
çok nutuklard n, bir çok 
yazılardan ve bir çok hey
kellerden ful aomakta ve 
andnm kt dır. 

~il, biıtün Türkiye 

&. M. Meclısinde 
~~icara - Maarif Vekili Hasan Ali yücel mecliıe bir 
~tı il •Undu Teknik o~ ullar meselesinin ge•çekltştirilmeai 
~'lı~laia ılt kanunlarla bir an evvel m arife bağlanması 
«iıti lalarının tetkiki için bir komisyon iıtedi. Mecliı bu 

f '~ 1 
kabul etti. Bu muhtelit heyet yüksek mühendiı oku· 

'~ la lllıırife rapbnı tetkik edecektir. 

r. ~ıh-. 'qan Ticaret Heyeti Reisi 
~ Kabul Olu du 

~'1,:k•ra (a.a) - Başvekil Dr. Refik Saydam düa baıve
l, Pdl' Alrzıaa ticaret heyeti reisi orta Jçt Dı. Klodyuıu 

b ~lltrzıencloilu ile birlikte kabul etmiıtir? 
'ldıa; lor Kludyuı refakatında elçilik mOıteşuı K lıyberı 
'f ,ıı h•lde Atatllrk kabrine milbteıem bir çelenk koy· 

' Ebedi Şefin mıneti huıuranda ejilmlıfir. · 

__ .. __ 
Bertin ( .a) - Yarı resmi 

bir mcnbadan bildiriliyor: 
Bir kıç gDndenberi cenu· 

bi memleketlerde dolaıın ve 
boğazlar meseleıine temas 
eden tayiıl1r gittikçe fazla· 
laşmaktadsr. Dr. Ctudiıun 
AnkaYada guya boğazların 
açılma11 için müzakereler de 
bulunduğu rivayetleri de çıka· 
rıldı, bu rivayetler hakkında 
Alman hariciye nezaretinde 
Dr. Claudisan m6ohHıran 
Almanya ile Türkiye aratın
daki ticari mllbadele işlerini 
müı: kereye memur edildiii 
bildirilmittir. Esasen boğaz· 
lar meıelesinin lratiyea bahis 
mevzuu oolm dığı da ilave 
edilmektedir. 

Almah!arsn Bulgar budu· 
duna a ker t bşit ettikleri 
ve Bulgarist oı da s ri ı
keı i h zırhls:I rda bulunduğu 
hak ında h berler de bır 

hayal m hıulü ol Hk t nıf 
edilmektedir. alm o s lahi
yetli m bf ıllerde bey o dil 
iğine göre dol ş n ş yı • 

lardan bir D tıcc:ai çı~ rı· 
labilır. Bu gibi h ber· 

-Deuamı 4 üncü ıahifede-

---o---
K·yef şeb i Ş· 

gal ol ndu 
Her tin ( .a) - Alman bıf 

kumandaııhğınıu ikinci fev· 
kalide teblığı: 

Bugün bildirilen muhasara 
harekib Uluaynanıa mer· 
kezi Kiyefe karıı de hücu· 
ihtiva ediyordu. Dioyeperin 
garp kıyısında kuvvetli ıu· 
rette tanaim edilmiı iıtih· 

kimlars cüretkirane bir ıu
rette yar n kıta)arımız Kiyef 
şehrine girmişlerdir. 

Alman baı p b yr ğı bu 
sababtanheri Kiytf kaleainde 
d lgalcnm ktadır. 

--.. --
Alm n teb iğ .. 

leri ve ln
giliz er 

Londra, (a.a) - Dün al· 
manlar tar,.fındaa aeır edi
len fevkallde tebliğ ·logil· 
terede Millete taroka ve bo 
rularla aaaf lı haberler ve
riliyor ıeklinde tefsir edil
miştir. Resmi mahfillerde 
tebarruz • ettirildiğine iÖre 
Almanlar bilhısıa batardık· 

ları gemileri bildirirken ytlı· 
de tlçylı ile 11kiz yaı ara· 
ıında fıılıhklır il&•e etmıtl 
ıiar edinmiılerdlr. 

iN ÜYÜ 
Büyük v u teşe 

----111111111111----

1941 lzmir enternaayon 1 fu unda bilyük ve c nh bir var· 
lak göıt~rm k için denebilir ki lngiliz hükumeti, Ingiltere
nia Tnrkiye elçiliği ve lımir general kon oloıluğu bir ideali 
tahakkuk ettirir gibi bir g yret müHbak sına girişmiıtir. 

H kikıten bu mu zz OJ ve b şmetlu logiJiz paviyonunda 
büyük bir zevk, derin ve geniı bir vukuf ile teşhir edilea 
mahsulat ve mamulatı ve her an işçinin ve çiftçinin en 
büyük ve kurt rıçı y rdımcıl rı ol n makineleri hakkında 
uzun uzadiye t fsilit girişmek ve bunlar balıkınde tam 
bir fi ir verbilmek için sütual rl değil, ciltlerle yızı yaz· 
mık lbımdar. 

Büyilklerimiz kad r ziyaretçilerin de hayran ve m ftun 
oluğu ve ee samimi candan t kdir ve tepriklerini ibzil et
tikleri lugiliz paviyoounu ancık görenlerdir ki büyük Bri· 
tanyaoın ı nayide olduğu dar kültür i leriod de ne de· 
rece ileri gittiklerini, n yükıek şeref v itili zirvesin-; 
ulaştığını ani y bilirler. 

1941 lzmir eotern syonal fuarının muvaffakiyetiai temia 
için pek bllyük fedak rhklarl vücude getirilen lngilb 
p viyonunun fuarımız verdiği canhhktan dolay 
Büyük Britanya hüküm tini ve onun Türkiyedeki faal ve 
msil miimesaill rini c nd n tebrik etmeği bir borç, bir va· 
ıife addettik. 

Fr • 

d ti 
a d 

Paris ( . ) - Of;: Alman 
askerleri e rşı devam ed n 
ıoik ıtl r m nı olm m• -
sadile Alman işg 1 kuv ıet· 
1 ri kumu danı ye11i rar-

lar almıştar. Yarın den itıb • 
ren ıaat 21 den ab h be· 

şe k dar aok ğ çıkm k ya
sak ol cıktır. Lokont g • 
zino, tiy&tvo ve inemal&r 
saat 20 de (kıpın cak Al

man devriy leri y ağın tat
bikiue nezuet 'edecektir. . 
Y astk hilifında h re ket e· 
denler cezai ndırılacakbr. 

Alman iıuı•I kumandanı 

ikinci bir mira meıind• 
şöyle demektedir: 

'
1M demki suikast faili r 

tevkıf edilm di, hususi ted 
dirler im k mecburiyetind• 
yim. R hinelerin kurşuna df 
ıı.ilaıesine r ğmen yeni bi 
suı a ti r y pılmışbr ... Almı\ 
skerinin h y tlarının teh 

likecle bulunm ına müsa 
ade demem;.ve tmiy ceğia: 
Bu yB ğın kaldırılman ve 
ya şiddetlendhilmesi sizh 
elin'zdedir.,, 
Aım n kum nd nı, halM 

y rdıma d vet tmiştir. 
Z ğrep, ( .a) - Tuzla d 

v nı b rbi, b ş komliaist ~ 
dama m hküm etmiş ve aı 
hrmışbr. Bir komünistin ( 
lüm cez sı, devlet reisi t( 
raf1nd n 20 ıeneye iadiri 
miıtir. 

F11ar1m111 en çok ıU liye ve manasını p k çok ytık1e 
K&ltlrparkımııı n mu zzam bir ibideıl 

PARAŞOT KULESi 



Ba Türk ordularının hr.
mea bepıi de Cengiz hına 
dltmandı. Önce· Çini hırpa
la11p, ıonra elbfrliğiyle gün
dea gliae kuvvetlenen ve 
badadanu geniıleten Cengiz 
devleti &zerine çullanmayı 
kuulışhrmıılardı. Çin im· 
puatora Cengiz banın gön· 
derdiji bey'eti büyük bir iz
ut ve ikramla kabul etti 
•• kendilerine pek iltifatlar 
rlıterildi. Edilen teklifi cın
la ve minnetle kabal ettiler, 
c •• ,ız bana bir çok kıymet· 
tar hediyelerle beraber bir 
de 11rf ıBmOş beşik gönder
tlller. 

Ce•riz han on bir yerin
den yaralandı, on ikinci 
JUa bojazında açıldı ve 
11rtlaiıaıa bir kıımı ke
ıllcliji için Cengiz karA-

laı içlade karların 
aruıma dnıtü. 

-o-

Ba vak 'adan bir ay sonra 
Karart hanının kardeşi iı
ıa• bıyrıjını kaldırmııtı. 
Haa Ceagiıden muavenet 
taleblade bulunda. Cengiz 
... bana fır1at bildi, derhal 
lauekete ıeçti, büyük bir 
onla tertip etti. Sobutayıu 
kamaada11 altında bu ordu· 
,. Kara1et hanının kardeıi
aill tedibine gönderdi. Ar
kaııadan kendi de hır ek et 
etti, aıi kardeı tedip edil
dikte• ıoara Mançular itaat 
albaa ıbkdı. Bunu aören ve 
Çemfiz ban aleyhınde müt
tefik baluaaaı T&rk orukları 
.. laıet içinde kaldı. Sobu· 

DOITORUI IOŞESI 
ı • •••S88e~ 

SITMA 
-1-

Sıtm•, dlayada en çok 
t&llea bir b11talaktar. 
Yardamaıaa ıimdiye ka

.., mtma Jllz&aden verdiği 
- telefat 1lrekler acıııdu; bir 
tok 90caklar ı&amtlf bir çok 
ll1ler wirak kalmııtır. 
8-a ı&ı &nine alın COm· 

1alrl1et hlk umetl ııtma ile 
'Nfa blylk bir &nem ve 

ı.. Ytrmlf, yer yer doktor· 
Ju ve ııhhat memurlara do· 

ruak bir tarafta• ııtma
lalan tedaviye, bir taraftan 
.. 11tma 11taklannı ıöııdlir· 

i• koyalmaıtur. 
Satmaya "Batakbk hum

• da nenlleblr; batakhk 
J•rlerde ııtma çok ol
lçla bu ad verllmiı, 
tok zamaular sıtmanın 

W betakbkl1rdın çıkın 
kokular oldutu anlıpl

...-.,. Lakla, ıonradan, ıat
•blana kaalarıada, haata

J8pa• - ve ancak mik
......... bir laay-

--zı ·-, . 

. tayın_ teklifiyle bu loruklar 
kim.ılea ortadan kaldırıldı. 
Cengiz hın bu fırsattan is
tifadeyi düşünerek Pekini 
zaptetmiye kalkıştı. Fakat 
az çok yorulan ve hırpala
nan orduıanu heHba katmı
yarak bu zorlu iıe girişti, 
nıeticede fena halde bozul
du, 1197 bütün bu civar iki 
metre karla örtülil idi. Va
ziyetin vehametini gören 
Cengiz bizzat safların ara11-
aa kanıtı, pek çok vuruştu, 
on bir yerinden yara aldr, 
gene dövüımekte ve kıtadan 
kıtay•, bir taburdan öteki 
tabura koıup kahramanca 
vuruıurken boğazından al
dığı mühim bir yara ile ölü 
gibi kar yığınları ar•ıına gö
müldD. Bunu uzaktan gören 
Sobutı y hemen muharebeyi 
terk UI, Ceugizi karlar al
tından çıkardı, bu ıırada ye· 
tiıen diier kumandan Cebe 
ile kııa bir mubaveredeıı 
ıonra harp meydanını terk 
ederek pek •ğır yaralı bu
lunan h kanlarır;ı kurtarm~k 
maksadiylo oradan silr tle 
uzaklııtılar. Ceıgiıi kıput
lurna sardılar, iki atı yan
yana bığhyarak üzerine ya
tırdılar, payitahtı getirdiier. 

-Sonu var-

MOlki taksimatta gapı. 
lan değişiklik 

Kırıebir merkez lsazasıaa 
bığh Topç.oaydoimuı. Ka
yıpalar, Karaçah, Akaakh, 
Bıhur, Kebez, Suıuı·küçllk 
kaya, Ç.talarkıç, Avcı k&y· 
leri bu kazadan alınarak 
Mucur kaza11aa bağlanmııtır. 
Dıyarıbakar viliyetinia Kulp 
kazaıına bağlı Baherndan 
aahiyeai ikiye böl&am&ı mer· 
keıi Mehmetkin olmak ve 
A"çaaır adiyle anılmak &ze· 
re yeni bir nahiye kurulmuş· 
iÜr. Bahemdea nahiye mer· 
keıi Şezbhamıa k&yDni nak
ledilmiıtir. 

o 

ıstanbulda kuduz 
ıakaları çoğaldı 
lıtanbul - Soa 1Dnler 

zarfında ıehrimizde kuduz 
vak'alan çoialmııtır. Bu yDz· 
den Dai.lkefp tedavihaııeaine 
f11la mllracaat •ardır. Ku
duz k6pek tarafından uırı
larak tedavi ..için milracaat 
edenler ara11nda taaıamıı 
bazı zevat da bulunmaktadar. 

IBA 
IBf\. ta bta karularnu yok eder 
IBA madeni eıyıyı parlatır 
IBA lekeyi çıkarır. 

Pavyonumuz lı Bankaıı 
pavyonunun yanında (30) 
aamuah pavyondar. Pera
........... ıapahr. 

RtJSiAR · 
I 

.Ne D.iY9!? . ---Moıkova, (ı.a) - So,yet 
iıtibbarat ajausı rta"fıadan 
~li gece fy~rııı , • 1'aş{edilea 
teeliğ, 17 Eylii.h{e kıtaluı-• . . -· - ...... -- ... 
mız biltüa cehbe boyunca 
muaaaidıne bir ıurettea 
muharebe etmiılerdir. 16 Ey
lülde yapılın hava :mubare· 
beleriade ve düımıa bava 

Moskova (a.ı) - Taı ajan· 
ıına göre Odesaya tırruı 
eden mihver kuvvetleri Sov
yet lntalarıaıa azimli maka
bil bücumüyle geri pllıkür
tülmüşlerdir. Mihver lutaları 
Sovyd hatlarına girerek Ta
lia mevkiinia bata tepılerine 
varmiıler ve bunlardan baıı· 
laıını elleıine geç.irmiılerdir. 

meydanlarında 78 düıman 
tay) art ti imha edilmiıtir, biı 
25 tayyare kaybettik. 

Sovyet piyadeai, Karad;7 
niz donanmasına menıup 
h6rp gemilerinin müzahere· 
tiyle mukabil hilcamda bu
lunmuılardır. Saatlerce ıüren 
şiddetli mvharebeler cereyan 
etmiıtir. 

Mlicadelenin hedefini teıkil 
eden tepeler bu mllcadele 
esnasında müteaddit defalar 
eld n ele geçmiı iıe de neti
cede Almanlar geride bir 
çok ölil ve yarala bırakarak 
hareket mevıileriae tardedil
mişlerdir. 

-----o---
ithalatta 
Kolaylık 
ithalat eşyaıının ıllratlı pi· 

yaaaya çıkırılmaaı için de 
yeni bir ftklia tatbikine baı 
batlwnılmak üzüre olduiu ha
ber alınmııtır. 

Bu ıekil baklunda Yerilen 
malGmıt şudur: Memleketi· 
mize ıetirilen mallara her 
gün toplanacak ve çabıacak 
olan he1etler tarafıadaa kıy· 
met takdir edilecek ve bu 
mallar g&mıBklerde uıun 

mliddet kalmadan beklenil· 
medea piy1111a arzolaaa
cıktar. ~ 

ıoıtor Llsaıı MOdlr. 
IOğOndaı: 

1 - Okula kayıtlı bil6 
mum leyli Ye nehari talebe 
tııdikaamelerlni ılıcaklar 
ve bu t11dlkaımelerlai lımir 
Maarif mldllrlDjBae taıdlk 
ettireceklerdir. 

2 - Bu ıekilde okala
m11ıda• ıyrılmıı talebe ile 
re1mt ve haıuıl Llıe ve Or
ta mekteplerden taıdikna
meli ve diplomalı ve yahud 
btlıeli talebenla kayıd itle
rine bıılaamııtır. 

3 - Ôatim&ıdeld deu yt· 
landa okulumuıaa intizam ve 
inzibat ve ders bakımlan 
emıaliae faik bir ıekll arı 
etlecektir. Lla•J• bu r8• 
..... , ........ d.5 3 

I 
' 

Yeni Cıcılac 
~ . , 

sanat okulla 
----111111111111----

Memleketin mubtaç olda· 
ğa teknik elemanları yetlı
tirmek &zere Maarif V ekl
leti tarafından hauılaaaa 
kanun llyihalarıaıa öalm&z
deki gilalerde ikmallae ça
lıtılmaktadır. Bu llyibalar 
Maarif Veklleti tekalk ted
riıat daireıi tarafından ha· 
zırlınmıı olan rapordaki 
eaaaları ihtiva etmektedir. 

Bu huıaıtı verilea mal O· 
mata 16re, bu ıeae mevcut 
ıaaat mektelerlni teYıl ve 
tekemmllll için yapdıcak 
biiHln m&racıatlar aaıarı iti· 
bara alıaacak ve kabal ıart
larını haiz olan herkeı bll
ba11a bu mekteplere kabal 
olunacaktı. Mevcat aaaat ve 
ticaret mektepleri Ue enıtl· 
tiilerdea baıka yeniden açı· 
lacak olan mekteplerin iaıı· 
ıına 1942 aeaeıi içiade b•ı· 
lanacık ve bunlann mlhim 
bir kıımıaın tetri11ta bııla· 
yabilmesl her türl& tedbirle· 
rin ve bazırlıklarıa ikmaliae 
gayret olunacaktır. 

Kurulmaıı dliıBaBlen An· 
kara ylkıek teknik okla 
yapılan projelere ıCSre: 

1 - laıaat, yol, ılmeadl· 
fer, fabrika binalara clemtr 
Ye toa inıaatı ve kprlleri 
mnhendiıleri J•tiıtlr.en bir 

FAYDALI BiLGiLE 

Portakal 
Esansı 
Yazın poıtakal balmalıı: 

ıtltUir. Y apalacak bir puta 
veya · biıkll1• portakal ka• 
buja ko1mak ilam olaaca 
a1ni kokaya verecek porta
kal uaaııaı fimtliclea J•P
mabdır. 

Portakal Ye Hmn bllak· 
larını ıayd ince ur ılbl 
tr11 etmeli, içlacle biç beyaı 
kalma1ı•ca lace iace parça· 
lara takıim etmeli 90 eler• 
celik lıplrto ile &rtmell, alb 
liıfta braakmah, ıoara faltre 
ederek ıllzmell, ıit•J• dol· 
dur mala. 

Y apılaa fato, Ye paıtaJa 
bir kaç damle ablaaca mla 
ıibi portakal kokan -.erir. --o--
Lastikleri 
Muhafaza 

Havalar, 111aıaca llatllde
rl kaldırmak ıamaaı r•llr. 
Baal1r kallaaılmadıklara 
mlcldıt kara, yam ... kblda• 
raaı kaybeder ve çatlarlar 
Baı an içia laltl~ leri ltaflar
mudaa ewwel yılra11p kaıu· 
lamalı 10ara temlı bir beıl 
ıllMriale 11latarak llıtilderl 
rlzelce ıUmeli Ye lal1leoe 
Wr iN•• aanrak bWaraaab· 
dar • 

iaıaat f aktllteıiai, 
2 - Elektrik 

tulıab, elektrik 
ıli, telıraf, telefo• 
lıleriade çıbıacak 
mlheadlılerlai, __ ,_.. 

t&r, ta11are ve r•-' 
mlbeadialeriai 1a 
elektro· mebaaik 

3 - Mabtelif 
kimya eadllatı ili ... 
ettlji kim1a mala 
J• tlıtirecek bir ı-1 
faklllteslai, ~ 

4 - Memleketi_.. 
taç oldaja ma .. • 
madea iaıaat •• 
madeacillkte ka""_._, 
k; elerla m81aı• 
tlıtir•cek olu ı.11 
f akllteıial llatya 

Bu mleueıeala 
bir taraftaa m• .... ır. 
mabtıç olduia m 
yetlıtlrmek olma~lt..ı 
bllla1111 memlektfOIP" 
dar ede• 1alaalat .. 
matni tekalk ve ,,_ 
ıında uqbrmalat 

olaca~~ 
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-32- Yazan: HALiL ZEKi OSMA 
0~c1, yirmi d6rt saat teı· bir daha g6ren olmadı. Ça· 
'"''••da. Hattl Çar P4tt- rın kız kardeşi pren1es Ma· 
-.!•lip keadiıinl ıördll · ri de Çareviç Vıyaoaya fi· 
~•• ba cezadan mem· rar ederken o nu yolda ara· 
b~dlliaau ıöyledi. Ha· basına aldığından doloyı 
"' lll•mat araaıada çır· Sluserburı kal~ıine nefedil-

laiabııı Glebofua yal· di. Hrada bir müddet k·aı-
dıktan sonra kendi evinde lla ve göz yaılarına 

L Jet bile vermiyerek h• pse konuldu. 
ıqJıkaba ile iıtihıada Sabık kraliçe Avdokya 

11. hakkında muhtelif rivayet· 
lı.1t ç • • li 'd' ler vardır. arıçenıa m rıı ı 

~~~fla tanıımalan· Fakat bunl1rın en mevıu-
...._.,t etmlıti. O da ku bu zavallı kadın Ladoga 

tıa avluıuada omuz· man11tırında hıpsedildiği bir 
lt•dar toprağa ıömül· bodrumda aç bırakılarak öl-
'' C>lilnceye kadar pa- dtiriUdüğiidür. Fakat bu hı· 
tırafıadaa taşlanmak ber de kaydı ihtiyatla lelik· 

'-' id•m edildi. ki edil iL iıtir. 

~r111b cezası 
teza mahkumun el

•t•ltı,n iplerlb bığla· 
1 ~'oıa iplerin uçları iki 

\ 1 llleaıeneli bılkala
Pte.ıulDek ve bu men· 
Çt''ilerek ipler geril
'• b•ilı mıhkdman vil· 
~tll1r1ek suretiyle tat· 

~ ~lll ''· ÔldOrBlmek mu· 
.~ 'ee menıeneler ıoa 

lı•dar kapıttırıhr 
hrç•laadı. 

~- 18Deılte iıtintaka çe
iıi.._~ ltiacı imparatoriçe · 

' için ceaabıhakka 1 
S •ı ,.. Çareviçfn tab · ....! haberinden mem· 

"f..._•a ıii1ledl. Pa
''-•u irtiklp etmek

~ti~'-1111 kurban etme 
~•derim." 

1 de ili•• etti. 
lıerlne papaıın 

Ç•ldlmulae karar 
._Papaz De1lteye bu 

lalli edildlil zaman 
btıaı mabafau 

'- cevaba terdi: 
llleıleiim itibariyle 
••lalımadım ve Hk· 

. ' tlaka Çar zulmet· 
Şılllcli de bana zul-

1' • Bi11111Uıiaiı ki za· 
•ltlbeti zalim ile ne· 

• ZulOm eden hl· 
'it ~llltarıla can verir. 

l oı.aıar da cenabı· 
~ t•aa11adaa kurtula· 
~r iaıirah bir kalp 

'Jor111r1. Zira bOyilk 

~'' lı,ya kartı cezai 
l1' 'fi '-t1ı11 nua bu sa· 

-.&llllaiı olacaiı ka· ' . ., ~ llaa.ı 111eydaada çar· 
'eli, Her ıın ba 
tl•arlerl daraltal

'li1le tam iç rB•· 
''-dl. 

'' ~ranıas 
~ "!~~~k~r~!~ 

ıaa laapıecltl· 
..... t.a kallıaı 

Facia raporu ... 
Kamçılamalar, knotlar, çar

mıhlar, kızıl şiıler, yağh ka
yıılar, boğmıcalar, kılıç, han· 
çer, ı6ngü darbeleri, ateı, 

mengene ve k11ık 
iıkenceleri .• 

Avuıturyenın Moılrova H· 

firi Playerfn maıhimlann 
idamları şekli ıekli ba"klD • 
da imparator Şarla yaıdıiı 
ıu rapor pek •lh mdir : 

Ployer diyor ki : 
"Ben Sen Peterabursr (Le· 

ninırat) ten ayrılmamdaa iki 
ilç giia evvel MoıkoYa feci 
idam cezaları, işkence, ta
ıipler tatbik edildi.. Sabık 
kraliçenin ıevdiği binbaıı 
Stefan Globef daha bir hay
li iıkence edildikten, asılı 
olduja ajaçta kamçalaadık
taa, kızıl demirlerle vücu· 
duaua muhtelif yerli yakıl
dıktan, kömür dumanına ta· 
tuldaktan ıonra aııldığt di
rejin muhtelif yerlerine çi· 
vilerle çakıh olduiu halde 
itinf atta bulunması talep 
ohıamuı fakat muayyen bir 
ıey öjrenilememiıtir. Mar· 
ha on beıiaci gOnli kazığa 
11plattırılmıı tam on iki aa· 
at bu iıkence içinde bıra-

kılmış, binbaıı Glebofu ka
zığa Hplandarıldığındaa bir 
Hat ıonra kendinden geç
miı on iki Hat ıonra da 
6lm8ftllr. 

Martıa on yedinci ıthıll 
ıabık imparatoriçenin mah· 
paı bulunduiu Suıdal ma· 
naıt1r1nua ubibi Roıtof e•· 
yeli kamçılandı, ıonra çar· 
mıha ıerildi. Bu ıuretle 61-
d&ktea ıoara baıı kesildi. 
Vacudu yakıldı. kafuı da 
bir lıa:uja ıaplandı. 

Çarın a6ıdelerindeo Alek
Andr Kikin de çarmıhlandı, 
fakat bu ameliyat tedrici bir 
ıarette tatbik olunduğu •• 
faıılalarla yapıldıtı içia it· 
kıac11I de dı•a•la oldu. - -. ..... ,., -

(llDM illi) 

H. 1. t şkilitın
da teftişler 
Torbahda buauıi mubaae· 

be teıkilittuı tt ftiş eden vi· 
liyet huıusi muhasebe mil
düıü Adıl Sayar, dDn Şt hri· 
mize gelmiştir. lzmir hususi 
idare hşkilitındaki tebliğ 
memurlarından tahsildar ola
rak kullanılıcaklH, ·hakkın· 
daki tetkikler ilerleır.ciştir. 

--o---
Ekmek derdi 
Altşam lımirde yine ek· 

mek kalmamııtı. Karııyaka 
fırınlarından evelki akşam 
gibi diln akıam dahi tkmek 
arandı fak at bulunmıdı. Bu 
meselenin themmiyetini tak
dir eden valimiz ve bel~diye 
ıeisımfz fazla ekmek yaptır-

mak zaruretini takdir ettiler. 
Dün valinin baıhği altında 
topJantldı. ve vaziyet koau-

ıuldu. Bu vaziyetin fuarın 
kapanmaııaa kadar devam 
edeceii kanaati b11ıl oldu. 

-----o---.,-
•• •• • • Uzum, ıncır 

satışları 
Üzüm piyaıa1anda iy1 fi· 

yatlarla utışlar devam el• 
mektedirJer. Fakat incir ıa
tııları çok duriundur. Fiyat· 
lar d• dDşmeğe mütemayil· 
dir. Aiıcılar incirde naıhdır. 

--... ---
Amerika da 

En uoksek vergiler 
V aıioıton, {a.a) - Birle· 

tik Amerika devletinin tari· 
hinde eıı yükıek vergiler 
derpİf eden kanun liyihala· 
rı Amerika ayan mecliıi ta· 
rafıadan kabul edilmiştir. 

o 

Vergiler 
Kolaylaşıyor 

Ankara, - Verıri tahsil 
teklinin gerek mllkellef(er 
ye gerek memurlar hesabına 
kolay bir ıckle ifrağı için 
maliye vekileti tarafından 
yeai bir proj8 haınlanmak· 
tadır. Bu Projeye nazaran 
tahakkuk ve tahsil ~şekilleri 
ıslih ı olunacak vergilerin 
mikdarlanna dokunulmıya· 

cıaktar. 

ıtaıuan erkek ve kız 
mektepleri açıııuor 
ltalyan erkek ve Ayyıldıı 

kız oehari ve leyli mektep· 
leri 2? eylül tarihinde •çılı· 
yor. tık, lisan dersleri ve 
kadın iıleri. Rayıt•H hergün 
Hat 9 dan 12 ye ve 17 den 
19 ıa kadar kabul edilir. 

19-20-21 

Dr. Fahri Iıık 
amir Memleket ba•taDe•I 

RoDtkea mitebaHıaı 
RoDtkea n ElelFtrt~ tedHl•I 
rapılır. llilael Beı_l•r Solralr 

tt file T!L fQN. 1541 

Bugon ınanızoe uarın Almanca, .. 
(2) inci deralen mab t 

(in r storant - Lokantada) 
Weyter, bring mi ey ıup 
Bing mi ey ılas of bir 
Da yu wınt tu h v sam 
frut? 
Ey cıp of kofi pr'Jiz 
\Veyter, meyk avt m y bil 
En Ven hındrct aad fıfti 
piasters 

Garson, bana bir çorba retlr 
Bana bir bardak bira ıetir 
Biraz meyve ister misiniz? 

Lütfen bir fincan kahve 
Garson hesabımı çıkarınız 
Yüz elli kuruıtur 

( r yv ho el - Otele varış) 
Hev yu eai rum disingeuçgt Boş bir odanız var mıdır? 
it maat luk intu di atrit Sokağa nazır olmalıdır 
Wbat du yu çare fort itk? Bunun için ne kira alıcalısıma? 
Van pavnd deyli Günde bir lira 
Ken yu meyk it less Daha ucuz olamaz mı? 
Hev yu badıs ia hotel Otelde banyonuz var mıdı? 
Wer iz dl daynia ıum? Yemek salonu derededir? 
wer iz di ridiag rum Miltalia salonu nerededir? 
Tel di botel klar meyk Olefin kltibine söyleyiniz he· 
avt may bil sabımı çıkarsın 
Der iz samlhiııg ron in Bu heHpta bir yanlışlık var 
dis bil 

iHTAR: 
Bir kaç ders onra kelimeler ve cümleler logilircenia 

imlası uygun bir surette yaulmağa baılanacaktır ve ayrıca 
lngilizcenin teliffuıu hakkında bazı kaideler göıterlle· 
cektir. 

Asker aileleri
ne yardım 

kanunu 
Dahiliye vekileti ısker 

ailelerine yardın kanununun 
tatbikatından alınan netice· 
ler etrafında viliyetlerden 
bazı malumat iıtemiştir. iste· 
ailen malumatı yazıyoruz: 

Merkez ve mülbakatta aı· 
gari maişet haddi kaç lira 
olarak teıbit edilmiş lir? 

Hangi vergilere ae miktar 
zam yapılmıştır. Ve bu zam· 
mın tahakkuk mikdHı ne· 
dir? 

Hangi nevi nakil vaııtaları 
biletlerine zam yıpılmııtır? 
Tahakkuk eden gelir mik
tarı nedir? 

Elektrik ve bava gaıına 
zam yapıldı mı? Yapıldı ise 
aenede 11e kadar gelir elde 
edilecektir? 

Tiyatro, ıiaema ve kon1er· 
ler biletlcriııe yapılan ıam 

geliri ne tutacaktır? 

Yukarda yaıılı gelirler 

kifi gelmemişse tevzi uıu· 
iline müracaat zarureti basıl 
olmuş mudur? 

Ağ'uıtoı ayındaki muhtaç 
11ker aileleri adedi nedir? 
bunlar kaç nüfuıdur? 

Elde edilen ıelir yckünu 
ae kadardu? Malt nene so· 
nuna kadar aaıfı muteazi 
pua miktara nedir ? 

--o--
rauuarı ile boğmaca 

tedavisi ıut nıti
oaıar verdi 

lstanbul, - Boimacıyı 
tayyare ile tedati" tecıllbeai 
aallbıt aıtlcı •ermiı•J.bın· 

Mektep 
Kitaplarının 

Listesi tesblt" adlldl 
Mı rif Vekileti 1941·1942 

ders yıl ında okulu1acak 'ki· 
taplınn adlarını tesbit etmlı 
ve bunları alikalara blldlr
miıtir. Kiia aıhğı ve fiyat• 
ları11 yükselmiı olması dola· 
yısiyle bu yıl ilk mektep ki· 
taplarına yüzde yirmi orta 
mekteplere ait kitaplara ylz· 
de 10 niıbetinde bir um ya· 
pılmııtır. Bütiln bu [kitaplar 
Ozerlerlnde, yazılı fiyatlarda• 
da ha bahılıya satılamıyacak· 
hr. 

Maarif Vekileti tarafıa· 
bastırılan mektep [kitapları· 
nın ıahıına' dün baılanıhmı· 
tır. 

---o--.... 
Mekteplerde geçen 

senenin kısalığı 
telafi edllecaa 

Geçen ders yıla ıonunda 
tedirat diğer yıllara niıbetle 
daha erken tatil edilmul 
dolayııiyle mekteplerin bl· 
tna ııaıfJarında program mlf._ 
ndıtını tımım1amak mim· 
kün olmamıştı. Maarif ••ki· 
Jeti bubuıuıta teıkilitına bir 
tamim yaparak bu dera yıha· 
da geçen senen1n Kııabtıaa 
karıı nasıl hareket edilece• 
iini bildlrmlıtir. 

ıiyor. Telofon mütebhuıııı 
Ali Sait Ômer'ia on beı rb 
evel tayyareye bindirilen 11 
aylık çocuiu muammer, ı•· 
geçen müddet zarfında bay
ii iyileımiş ve ökıllrllill de 
tamamen denecek derecıdı 
ieçmlıtlr. 
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-Şehır Haberle RADYO·TELGRAF HABERL 
Kumaş 

,; Hırsızları 
- .. --

Kemeralb caddesinde ter
zi Mehmet Etimanın dükkl· 
aıadaa çalınmakta olan ku· 
matlar hakkındı zabıta h • 
her almıı, hırsızlar meyd D 

çıkarılmış, bu işten hab rl ri 
olduğu halde seı çıkarm • 
yıa polis Süleyman ve bek· 
çl Mehmedin dün vaııfele· 

~ı riae nihayet verilmiştir. Ter· 
ıi Mehmedin ifttdeaiae göıre 
çalanın kumaşlarıu ıymcti 
2500 liradır. H•nızhk mığa· 
aa kap11ıaa anahtar uydur· 
mak ıuretile olmuıtur. 

--o--
Maarifte yeni 

teşkilat 
Maarif ve merkez teıkilit 

ve vazifeleri hakkındaki ka· 
• aa•u11 tadiline dair liyihı· 

a111 da encümende müıake· 
rdeıine bıılanmıştar. Bu li· 
1iba ile de bilha11a teknik 
tedriııt kadrosu [teni edil· 
mekte ve yeni bir müsteşar· 

i bk ibdaı olu:ac . ~ır. 

~. Sıbza va sot fiatıerı 
-ı 

tespit ediliuor 
Vlliyet fiat mürakabc ko· 

.j f 
mlıyonu pızarteıi günü ev· 

•. • kalide bir içtima ekdedecek· 
·ı 

tir. Bu içtimada ıebze fiat· • ·~ leriyle et ve silt fiatlariyle 
tayin Ye te1bit edilecektir. 

Milrakabe komisyonu An
karada .bu gibi maddelere 

• koaul111 fiatleri örnek itti-
' 
ı;u- ederek lzmirde de bil· 

• hauı sebze fiatleriuin mu· 

• ı ıyyeD ıamınlarda te1hit e· 
· dıcektit. 

.......... -=---
lngiliz 
avdet 

elçisi 
etti 

Şehrimizde bulunan lngi· 
liı b&ynk elçiıi Sir Kuı tclı· 
bal dün refikası ve kızı Çeı-

• me pli j ve banyolarına git· 
~ • el.. .. 1 d' mıı Ye onmuı er ır. 

Ak .. m lagiliz konıoloıu 
tarafında verilea ziyafette -ıL 

• lluluamuılar, Bugün de An· 

, 
·ı 

• 

karaya hareket etmiılerdir. 

-----o--
Memur 
Aylıkları 

B&y&k Millet Mecliıi 3SS6 
12 ve 3888 11yılı memur aylık· 

larıa111 telif ve tadiline dair • 
•••aalarıa kadro cedvelle· 

·~ ılade değişiklik yapılması· 
aı da tanip etmiıtir. e 

• • 

Fuar bu gece 
1 

• L.lf 
Yine boğazlar Sabaha karşı Beşıktaşta .,.,, 

apanıyor • • , ··k •· ··f • t --•- mes~~!! _mı ? 1 ço tu, nu usça zayıa 
Dlln akşama kadar fuan lıtınbul, - Sabıba karşı Beıiktaıta bir kaıı 

780,315 kişi ziyaret etti. Bu -Bıştarafı 1 nci sahifede - eene evvel iaşı edilmiş olup komiıyoacu iımalll•-.. 
neş'eli müessese bu gece lerin kimler tarafaadaa çıka· ait olan kirıir bina çökmDıtnr. Yıkılmaia takıd•.,.. 
s at 2 buçukta kapanac k· raldığını nazarı dikkate al· çıtırtıları bitiıik evdeki komıu duyduğu ve hı~ 
br. Bu münı eb tle bugün mık yeter. Iran hidiaeluin· haberdar eltili için yıkılan binadakiler ıarıtle 
belediye tarafından fuarda den ıonra Tllrkiyede h111l ıecelik kıyafetleriyle ıokığa çıkarak enkaz altı• .. 
300 işilik bir ziyafet veril· ol n dikkat ve ""endişeleri tan kurlalmuılardır. NOfuıça zayiat yoktur. 
miştir. bııka tarafa ç tirmek hede· Çöknatüoiln sebebini tahakkik edilmektedir. 

Bu ıiy f tt b lediye reiıi fini güd nlcrio bu haberleri 
Dr. B bçet Uz hararetle J. çıkartm kta [t biidir ki bil· 
ışl n n bir nutuk ıöyl miş· yük menfeatleri vardır. Bü· 

tir. Fuırıa geçen ve gelecek lüa bu söıler yakın şarkta 
mesaisini tebarüz ettirmiıtir. herhalde lngllizlerin istedik· 

Parti adına p.,ti idare leri kadar çabuk unutulma· 
heyetinden avukat Ekrem yan bilhasaa bazı aoktalardaD 

Oran, Ekıpozanlar namını 
da latoınbul ticaret odası 

neşriyat müdüril Tayyip 
Servet te birer nutuk ıöyli· 

yerek candan alkııJaamıılar· 
dır. 

ALMANLAR 
e diyor? 
--.-.----o--

Berlin (a.a) - Alman bıı 
kumaadıahğının fevkalade 
tebliği: 

Kremençof civarında Din· 
ye peri geçtikten ıoara ıimali 
ıarki iıtikametinde ilerliyen 
kuvvetlerimiz Harkofun 120 
kilometre cenubu garbisinde 
Poltavayı zaptetmiıtir. 

Berlin {a.a) - Raı cephe· 
ıinde cenup mıntakııında 

barekit muvaffakıyetle de· 
vım ediyor. 

17 eylüldeki muharebeler· 
de bir Alman piyade tüme· 

ninden müteıekkil kuvvetler 
düşmanın mDbim bir mev-

kiini zabtetmişlerdir. Cenupta 
hırekitta bulanın diğer bir 
tümen bir nehri 1reçmeğe 
muvaffak olmuıtur. 

Sovyetler mükerrer hücum
larla Alman köpr6 bışlarını 
tahribe çahımıılıraa da bü

yük zayiatla püskürtülmüı· 
ferdir. 

Köpril bıılar1 geaişletil· 
miıtir. Baıka Alman ttşek· 
t üireri kamyonlarla getirilen 
düıman kuvvetlerine taarruz 

ederek bunları dağıtmıılar· 
dır. 

Bertin (a.a) - Alman kuv· 
vetleri 18 eylülde Leniagrad 

iıtihkimlarına kartı hücum· 
larını ıon derece muvaffıkı· 
yetle devam etmişlerdir. Bir 
tDmeninin harekit sabası 

bölgesinde mnbim bir nohta 
zaptedilmiıtir. 

Sovyetlerin hücumları tıud 
edilmiı ve düımana kanlı 
zayiat verdirilmiıtir. 

nazarı dikkati bışka cihet· 
lere [çevirmek hedefini g6· 
den ba1it bir hileye dayan· 
maktadır. 1 

Neva (•.•) - Chronclenin 
ıiy11i muhabiri ıuau ya· 
zıyor: 

Türkiye bu gibi hilelerle 
aldatalmaz. ~ 

Türkiye Montrö mucibia· 
ce malik olduğu haklar üze· 
rinde fevkalide ha1ıas bu· 
lunduğu her zaman iıpat 

etmiıtir. Times şöyle yau• 
yor: Boğazların muhafızı bu· 
luaduğu müddetçe Tiirkiye 
mihver plialarıaın tıhıkku· 
kuna bir hıl olacaktır. Tür· 
kiye ıimdiye kadar Montrö 

mukavelenımeainin muharip 
devletlere ait harp gemile· 

rini boğazlardan ~·eçirtme· 

mek haklundaki bllkümleıi· 

ne büyük bir itina ile riayet 
etmiıtir. Berlinde 6yle zan· 

nedlllyor ki Türkiyeye tavır 

ve hareketini deiittirmek 
mak11dıaı güden Alman 
gayretlerine Türkiye muka· 

vemet etmiyecektir.i Mihve· 
rin Kafkaıya iıtikametinde 

icrasına tasavvur ettiği ba· 
reket tahakkuk etmiyecektir. 

---=---
Radyo 
Gazetesinden 

--o----
Radyo ıııtteaindea: 

Yeni Iran ııhı neıreltiği 
bir emirname ile babaıının 

zamanındı tevkif edilmit bu· 
lunan ıiyaıi mahkumları 1er· 

beat bırakmııtır. Bunlar ara· 
ıında eıki hariciye nıı111 

Nevcivanın da bulundufu ı6y
lenilmektedir. 

Atletizm 
Bayramı 
lzmir Halkevi yarıaki Pa

zar günü Al11ncak dadyu· 
munda bir atletizm bayramı 

tertip etmiıtir. 

Milli MOdafaamız için 83 mlluon 
, tahsisat ıta11 ıauthası mau11ıt1 

Ankara - Milli Mndıfaa Veklleti 1941 mali ~ 
ıine 83 milyon lira fevkallde tabılHt verilmeıi 
kanun liyik111 Meclise gelmit ve allkadar •• 
sev kedilmlıtir. 

------------------------~ Alman zauıatı: 85862 Londra ıız 
ölO, 296670} uaraıı, !blzdın bahsi 

20300 kauıp '' u~::::~a( ;:k!. ~ 
725 taggarı uerıemeıı ba1aı•kl 

edea ba ıabala ---o---
Berlin (a.a) - Alman or· 

duları bııkumandanbfı •ı•· 
fıdaki fevkalide tebliği 
aeıretmiıtir. 
Mareıal Fon Ruıtet ve 

mareııl Fon Buk orda ırup· 
larının UMlemerkiı taarruz 
hareketleri: yeni bir muaı
ıam ihata muharebesine 
mUncer olmuıtur. 

Gomel muharebe1iadea 
ıonra miibim kuvvetler Des
aa nehrinin yukarı •e •ı•i• 
mecralarını doğru ilerliyerek 

ıiddetli muharebeler netice· 
sinde bu aehri ıorlımıılar 
•e ıonra da taarruz cenup 

iıtikametinde de•am ederek 
cenuptan Diayeper 1 aebrinl 
Kremeaçukun iki tarafıadıD 

120 kilometre geDltlikte 
bir cephe &zerinde fevkall • 

de mDşkül ıartlatla geçerek 
ıimal iıtikametiade taarruza 
baıır bulunan difer ırupla 
birleımiıterdir. 

Bu ild ırobun irtibatı 13 
eylülde Kiytfin 200 kilomet· 
re ıarkında •uku bulmuıtar 
ÇeDber 4 Sovyet oıdusuoua 

etrafında kıp•amııtır.. Bu 
dört ordu imhe edilmekte· 

dir. 
Ma11tel Keaselriar ve re· 

aaral Löhrlln ~bava filoları 
bu parlak h•rekihn iakit•· 
fına b&yllk mikyalta lıtirak 

etmiılerdir . 
iki Tarafın Zayiatı 
Berlln (a.a) - Alma• teb· 

Jiği: 

Sovyet ordusunun ıimdiye 
kadar eair olarak zayiatı 

fazeteleriafD dofll .ı 
Din tavır ve il• rt 
kında da mltaleai" 
yor. 

--o,.,/ 

Oçlüpakt 
kongr 

Sofya (a.a) - 1' 
raat Dazırı Viy•':, 
cektir. uçla pak:--.. .t 
eden milletleri• tr'J 
lırı buradaki toP 
ıır balaaacakbt• 

ve muhtemel 011 

fazladır. Baaı 111,. 
man propıı••dtls ff.. 
luyetimlıi aıt••.,,1 
maa zayiatı bak 

1 mı rakamlar ••' ~ 
Ba propıııad• 
olarak AlmaD -~ 
buçuk ill iki il' 

UDU bildirmittl,,, 
ise zıyıatımıs f·~ 

Orduda a••~-ı! 
miliıleri dabll ,;,.~ 
84.354 öJB, ~ 
18. 924 kaJ•P·· b 1~ 
618 3980 ,.,. ,ı 

' .... 
Raıya barb 

sa kadar ta11"',. 

bir aylık l•''' 11 
tamıı111 aacak 
tayyaredlr. 

1 800 000 dir. Tecıübelerlmi· 'I 
ıe g6ıe d&ımıaın öla ıayi· 

ata da biç deiilıe bu kadar , ı;_.-----:; 

Milli oıyan20 biletlerinizi ( Saadet ) K.l9eelnde11 ahan.. Çonkbpı PoU. 
kar1111 .... l6t H-• lalma 01180 


