
~ latr llafta ıoar• 
~r_) •I kendi gaıe 

~ S•- laU.akkıa mlif
~ •tar. ., 
~ (lf.ı "dık okuyucu· 
elt.i lrı11 Hıi)nde da· 

)•lliUkler ı3rmek 
' 1 ı•ıeteleriae bil· 
Çolc tnemua11 ve 

• ~lac:atız. 
._.

11 
lıdeu , alika 9e 

•rdea •• tevf ik 

ko· 

. 

a esı 

Son Dakika 
...... *illl'J••-...m ..... 

Ruzvelt 
Diyor ki: 
Vıı ıi r;gton ( a.a ) - Ruz· 

velt din beyanatta hatuna· 
rak, hiicoma uf ıayau Ame· 
rik•n torpidoıuna mlitaıurııı 

aram;k ve buluaduğu tak
dirde ımbı ı e hetioc gidil· 
me eru r ttr.' 

A11ocied Pıe11in muhıbiri 
diyor ki: Bu bldiıo bitleıik 
Amerikayı harbe biraz daha 
yaklaıtırmıı balunuyor. Yine 
ayai muhabire ı&re, Berlin 
bu buıaıta ıiilrOtu muhafaza 
etmekte ve bidiseyi iakir 
eylemektedir. 

Vaıioıton balkı allkOme· 
aetla mohaf aya davet edil. 
mittir. Halk ba vaziyetin 
eadiıeıiai ıaklamamaktadir. ---

Geceki Sovyet 
Tebliği 

-----.. --
Londra, {Radyo 8. 15) 

Dlla gece yaruı N sr edilea 

So' yet re&mi tehliil Düa 
tekmil ccph :t boyur.ca muba· 

rebeler d evnm etmiıtir. ÇH· 
ııımba ıübü 27 tayyare ka· 
yıbımıza mulıabil diımauıa 
33 tayyare1i imha edılmittir. 

iki Alman tabura Kaıak· 
)ar tarafıadaa ıerileı clea laa· 
cama uiramak suretiyle te· 
mamı ile imha edilmiılerdir. 

Kara Deniz filoıaaa mea
sop hava kavwetlerimiı soa 

iki tG• su fında 25 t en f z . 
la Alman tankı 100 de faıı
la kamyon ve aıker ta1ıya11 
S treao mawafakluyetlo bom· 
bılımıılardır. ' 

•• 
1 Uzüm ve incir fiat • 

... \l!ı ..... .&ı.~ .... ~-~ 1- leri yükseliyor . 
~ , ~1..üm ve i rı ci ı pİ) uıdarı b ... r.üı açalma-

ııöz aililua, 

' dıgı b~lde mabıu l n • ı t~bilarnıd" • 1ahılar 
b arerr t h .. nrorştir. Ayni zamııı cl :l fıatler de 
her g"üu hir mikdar yük~ lmt.ktediP. Bu ae . 
ne mabıulüo iyi fi , t tn utılm a. 11 enıen bek· 
it niyoı ou. 

En·dc yAzdıiın~ ıı üıüın pıy11H11 lr.1· 
mllı.del. i p ıutui, ia cir piyasası da ç., .. 
tımba 2üıı li açalacokhr. 

H.1b er ald ı iımıza gB ı e, ıimdiJe kaclu 
boua dıııada alınan &ziim yirmi w.· lacir
de ou bia çuvaldır. 

Satıılann bareretleneceji ve fiatlaria ele 
daha Jllueleceji tahmin edilmekteclir. ------

f Almanlar bo. 
Dokuma el tezgih
ları numaralanacak ı 

fğaz ar mesele-
sinde Türkiye 
Endişe atmımalidlr 

dluorıar 
#-----o--

Bcrlfo (a.a)-D.N 8. ıjanaa 
bildiriyor: 

-Kaft;.tnete Lıliaulonea 
Çuıttnıg 2•zeteai diyor iri: 
T&rkiyeden boi•zlarıu açıl
maııaı htiyen •abık Ame· 
rikan •miralın Tlrk milleti 
açık ve ıarih bir cevap ver-

miıtir. Ba d~rece maaaaıı 
fakirler ileriye ıilrea aelihi

yettu şabıiyetler yeniden 

parlamak iıti1en iaualar 
olduğuna hildirmittir. Tir· 
kiyeııia bıy~l inkiıare ut· 
ramımasıaı temenni edelim. 
dedikten ıoııra Meıe f,0 

hadiselerine f t: ç-erea ıunla· 
rı da illve ediyo,: lraaa hl· 
cum mlhim Tirle menfaat· 
leri olan bir balıede vuka· 
bulmaktadır. Eter Tlrklye 
ortaıarkta ceryaa eden ha· 
di1elere lra, şı ' tabii baualİ· 
yetini ıaıte irse bıklı bir 
davayı müdafaa etmiı olur. 

_ _._o--... 

Berlio gene 
bombalandı ----
Moıkora (a.a) - Moalıo · 

vada netredile• rumı bir 
tebliğe ıBre, 4 • S eyl&I ıe· 
cui Ruı tayyareleri Berliae 
bilcum ederek aıketl ve ıa· 
nayi hedeflere bir çok bom· 

balar atalmıı •• l»l1lk yu
ınılar ç•kanlmıtltr. 

Mıntaka iUiıı.t mlidiiılüiü, lzmlrde me••f 
cut el dokcma ttzrlblarUe çorap •• faaUe 
makiaeleriai teıbit etmıii mavaf•k wirmlf 
bu basuata hnırlıklara batlamıtbr. Ba if1e 
ikl memur tavzif edllmiıtir. 

verilen malumata aiire, timdi1• .... 
bll ribi tezılb ve makiae aalifpleri laak
loada tahldkata ıabata marlfetile icra et
rilir ve me,cade ı&re iplik verilircli. Batle. 
ma tahkikat iktisat miidirllil memarlua 
tarafıadaa 1•..ı•c•lı. i~ll ipi •' t 
eden tezıAh· ve malrlae ıalalplulala ..... 
terdikleıi adre•• ıidea memurlar. mald..- " 
leıi daml'dıy111rak aamarr •oyacakbr. a. 
ıaretle her. it nbibiae teırlla •• maklaul f 
miktarıada maayyaa miktarda iplllr Yerile-
cek tezıib •• makineleri olm17•alana ••· 
ier bir yerden makiae ve teıtlb t•• 
etmek ILıretile fada iplik almalarıaa m•J• 
du verilmiyecektir. -Afyon Bisiklet Yanp · 

Af10• (•.a)- Dlrdllacll merlaale Af1oa 
Kltala1a 1•1111 dla ıabala ıaat 9cla Kl
tabyaldaııa çoılıaa teıahlratları .,. .. ela 
baıladı. Y arııa 16 11 umumi taaife tlltl 
olmak &zere 21 biaikletçl iıtlrlk etti. Beı 
mlıabik biıildeilerlade v11k11a gelea mü
telif anıalar dola11tlle a baıı merhaleleri 
tamambyamaclıklarıad•a amami tuaif ••· 
pa da kalmıılardar. 

Niha1et 60acı ldlometredea 1011ra ldr 
iki blıikletçi r•klplerlaclen koparak ,. ... 
ya•aı aradııkl meAfeyi açmaf a baıladılar • 
8aıtaa ıoaa kadar b81lld bir mlclalaale 
içiade cle•am eden yanpa baaclaa aouald 
kıımıada bau tebeddlller olmllf, HaUt 
JataabaJ HkiplerlDi ferfdeJ bırakarak si• 
zel bir birincilik almııhr. Barla · çok fi· 
zel bir koıa yapaa Nizameddln tekulell 
kınldıiındaa 23 dakika farkla lklaci Kı- · 
tabya·Af1011 merlaaleıiaia birinci •• ilda
cileriae Afyon belediyem birer Mat 1aec11,. 
etmfttir. . . . . 
~ ! ~~iıCfffFJflQA?>fi!ft::ci>.'9it'!'4 2 ;ı • 

f YERLi · ISIERLll , ŞllBESllDEI f 
: lı nlaipleri ller ıia 6iiedea aara ıa-ı 
l beye mlracaatlf lf lerlal J.•ptırır~•. -ı 
C EtbiH yalmı camartul .... ..,. tullm ı 
ı ahaar. · 

..,_ "!f...,............-4 .... ~~===-~----. '\ =-
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DOKTORUN KÖŞESi , .. 
-~ 

.K şp 
Tr~ a 

-3-

• • 

Kuıpal zı <1lduğu şlipehe 
edilen çocukl rı derhal dok· 
tora muayene < ttirerr.\c şaft 
•orama yaphrnı ki kurtar
mak mümkündür . .ı 

Doktor böyle bir çocuğun 
boğaııııdan hemen ifıar. hı
rak devlet bp mueaseseleıi· 
ne veya hususi müeeue lere 
göuderip mu ytıne Uirir. 
Eter hastalığın seriri raz
ları tamam ise hemen serum 
tedavisine baş tr. Lnbora·· 
tuvar ar şhrmasınd miluop 
bulur.aduğu sa bit oluıs seıum 
tedaviıi :ııddetleı dirir. 

Diftiri ne kadar erken teş
biı ve tedavi edilirare ölüm 
teblikeıi de o kadar azalmış 
olur. Hele hastalığın ilk gün
lerde antit oksik serum şnıQ· 
ıı• edılirae ölüm tebli~esi 
biç yoktur. 

.. 

Seram t edaiaine hast hğıo 
ikinci günü b ~) mıan öliim 
tehlikeıi yiizde 6 yu çıkar. 
Serum tedaviAine hl st hğın 
beşinci güoü başlanırısa ölünı 
teblikeıi yüzdu 50 ye çık r. 

Kuıpalazı, ıöıülüyo ki :şi· 
f.sı kabil olan bir hastalık· 
tu. Yeter ki hususi eı:umu 

haatay.a ilk günlerinde tat
bik edilmiş olıu . 

- Sonu var-

--o-.... -
Şirketı hayriye 
~ Satın alınacak 

lstanbu1 - Bur da buha
nı n M&nak•lit vekili A vru· 
pa yolundaki köpıüleria ya· 
1apdac•ğından bııbıederkea 
Şirketi Hayriyenin d h i Dev· 
. . ' let hasabıaa ıaba ahı.ıa c • 

·.f D ı· 
/ 

k ra. 
ıhtııiiC tçıl r hırii-indo 

bir .b ısım az 010 ehi U. fiy t· 
lar 1 lifti mübayeMı için bir 
nJaıma y ı.>anş olduida11 

hakkıud · şikiyctler vultubul· 
muştur. 

Tic ret ve ... lef. t vıi ta
m tnam sini~ bugün kıdeırı

la ibrcc tçafur b hsdtiği 
riiçbenlı hııklnrmı tiftik ih· 
r c&tınd bu şeldld.J m kuı 
bı r t etic \: ··mesire m ni 
olma ,,. üzere tethi lerde bu· 
h.ıı m lct iiır. 

. usl a 
ft 1 

Berlin, 4 (~ .• ) -- D. N. 8. 
Aja~sı bitdinyoı: 2Eylül uk· 
t•mı bir Bolşevil: hiicum 
kıta ıı Dirıyepct nebrioi 
geçme, için aevuidane bir 
teşebbüs yapmış va Almı..:ı 
mitra!yözleri in şid cletli ate· 
ıiyle uehıio g rp sahiline 
v rm ... dae ağır 'Z 1ı yi tla çokil
miştiı. Aşağı Ditı}• cperdc 

Afm n topçusn düşw ıaa 
ıahr mcuil( rhıi muvaff ki· 
y tle bombard1m10;ı eimiştir. 
Mühimmat depoLuına in .. bel· 
ler kıaydodiJwiş ve bir biıiui 
takip eden idilikl t düşm•· 
n1n mu ıavemet uz;:nini ır· 

WI tır. 

2 Eylülde BoJ{eviklcı Ka· 
radetaiz hlliai.ı Ahn ufor 
elinde olaa lnsnuaa tıtı· ~r 
çtki\rm ğa hş .ebbüs etmişler~ 
diı. Gece kar uhğu&d u bil
istif de • i<er deılu bfş ~k
liye mevun sı iki fopçekerio 
ve toı pid11inr11ı bim0yeaiade 
sahife çıkwığa teşebbüs et
mişlerse de derhal şiddetli 
bir teı ile kı:ırııl şmıtlar ve 
;ic te mecbur cdihı i lcrdir. 

-----o---

1 ~ iiiTiiiUEiiiıi .:-r:._R_~_;_ya-*~--.ı-~ --. ç-a~ 
-" : v E. I 

=·-;~ zm- - L: .. Ka~lı lhtiliUI~ r 
-20- Y •• .. ,;,!ALiL ZE~ 1( Mı.-:r .. iolfrie Ali oğlu ff"1san 

Hilsı.?y!n oğlu Hüseyhrin b h· 
ç: sinden ikt ı.ndı'(ı uzuıaiui· 
ımda bir deı.nir boruyu huıı
d n 10 gü11 evvel ç91ldığı şi

{ ayd edilmiş Ye suçlu meı· 
ruk boru ile bitJikte yaka-
larıµuştu. 

-.--..._.O•-~-

Kikin ile a.ralarıad11 ıu m11batere li 
yau etti. · )4~ 

Ki kin dedı ld : 1,- ~~ıa. 
- Ped~rin se:iiD mubrda rahat~ ıl•' ı 

ııdığım isteaıiyor. O, seni beraberine ~· '~k 
· cak, seni yorrunluldan can veri.oc•f' ,... t'tlJ 

1ıırr ~~il 
· dar •llı ü" liyecek belki de bir 18• ~~ ... 

vllcutland i1 ayıracak. . tı o ~~ı"" 
ÇI mlŞ Cit A1vaıtnrya ioıpuatoıuaa iltic• ' \~ 

ıenl tea im e<meı. •''' ij• 
Koçrrhıan yeni köyllod~.::ı Uuaun theıti.De Çareviç yolaDU Vi~' yi' ~ \' 

Ali kızı 25 y•şında Dado dojru kırdı. M&stear bir cam alt•D 'oıdd· ,,, 
çsk•rmovad-'Suurubiç;;k7 , yaaillda Kara Kartal oteliae misafıt ~,,_~ 1~ dıı 
t.aykeu, cyoi köydeu Bllil Efrazin ile ıdamlannı orada bıt• ,fıoi ,,,:t 
oğlu 324 doğumlu Haıaa bi· metresinin kardeşiyle baıvckil 11111 

lal tarafındaıı zorla kaçı,.Jak kout Suacabarn'nun nezdine gitti. of; ~ itli 
götürdüğü nlaıılmışbr suç· Burada ae olduğunu ve neler .k00.,1~j· ~~t 
lu arz11nıaktadır. duiu:nu okudoğıımuzdaa timdi tarıbi 1 ' 

...._---o--
Sopa ..,le yara· 

ak a 
Buca ir.tikam sokt ğ~nd~ 

Mustafa oğlu Salih bir •İle 
geçimsizliği yüzllnden Mus· 
tefa oğlu KaratJfili sopa ile 

1 dığından yakalaumıı· 

tır. 

o~ p 
Kemerde Hüseyin oilu 

Hnsau e,ya muelcsinden 
Hüseyin korısırNaciycyi c!öv· 
düğilnden yakal nmııta r. 

...... ---n---
""'° .:.ve taarruz 

yemizin alt tarafına devam .. delim· f ,d,,. ~i~ıı 
Çarevlç o gece oteline tdaadii •. ',.,,~ ~il 

ı&n kahve reagi bir erkek, ~lbiJeı• ~fıi'' ~kt.ı 
metreıiue geydirdi. Akşama kad•' dilff' ~~'d 
tutya imparatoruaan cevabnu bekle ııeti~ : bit 

lmp:uator Şarl mabeyaciain hare e ıçiO ~ı bi 
muvafık gördl ve mc• eleyi miiı•k~' ,,,di' 't)d 
giıli bir nıznlar meclisi akdi cmriı;;,11 : ~~~ 
Eerteıi gü:ıı Çanviçe şu c:cvmp ,er\.,a •' \ 
"H•ımetmeat ıiziD çektiğiois 111 de~ ~,~, 

maruz kaldıianu: tehlikeyi takdir ~.,,,,1~ 
bir akrabaaı ve iyi bir h11istiyaa 

0 tfP.'j ~~ '' 
itibariyle ıizl her suretle biaıaye ',,,01' '~ 
vade.diyor. Ayni zamanda babanııl• ıfrl ~ ltı 
zı bulmığı düş8oliyor. Siıia bur.ad;: ill'' I\' 
reımiZkalmaa111 tavsiye ediyor. z,. ;,rste1' ~ t 
p•ratoriçeDİD gebeliii de bu 18r ı~l 
mi ni teıkil ediyor." ,ııet~' ''l 

A71ıi gece de mtlltecller oteli t~ttil'1' lı~ 
ler. Viyanamu civarında Uıeıbarf ri ,,. ''t 

krttCI '' Aı. Bir ı&a sonra da baıvekilet ıe fjr'l -~t 
lip kendilerine ikcmetgih olarak 1ııl•' ''~ 
bir dainı tepesinde kiın Ebreıaba•I ~~ 

H aı tane caddesinde Ali ıinin tahsis edildiğini teblii etti• k .,d• d' ~· 
kııt M hpu)e ve Hüseyin in- Kale kumandanı millteciler bak ı • 
zı Hat ice kira me•elcsindea ayrıca emir almııtı. t.ı'" 
Ma:aluın oğlu H.ı.yrettia ve Bunların kalenin hanıi tarafıod• a ~Jı'1 

. bile'' 1,rı kızı N.:ıdr~lin evine taarruz cakları ve nereye kadar gesıae •"'' ., 
etlil.lerh;d~u yakalaomııtır. de bildiı ilmiıti. Bunlarla koall1111

1 -'j,I • 
i•m söylemiştir. 

s:ı !!!!L ı 

' lzmir tıcuı·et ticil memur~ 

luğund,. n: 

50 Sı D a ıl ı B "k t k 1 Kudüs, (a.~) - Bdgradıu BIÇI a B onserves 
için oradaki garnizon aakerJerioe. ;il, il'', 
ailelcırine kille dıııada geziamdcr;lı ••''~ 
nedildi. Hatti kille crvarındaki baa 

1 
l'd''de 

ait şttoda hükümete iıyaa ede• ~· 
1
,ti 

asilz:ıdeıİDİD mabpa · bulunduğa '''' 1''' 
bir soirnğrnda bir Alm=n De· 
ferini ö dür n b~r Sup ko· 
miınsti ile bu Alm nuı öl· 
düı: illrııcsfoc mu b J~ olarak 
50 ımp komibJidi kurşuna 

diziimiıtir. l~gal or<.lufarı ku· 
ma~d t.ı buvu re mcı: tebliğ 
r.twiştir. 

iB 

(Moiı:' R usso Iıık) tic ı d 
uınanile İzroi"dt: Fevzip-şıı 
bulvarında 8/1. num r.zu 
mağazada topra ( mabsuıleri 
ve bilumum ticareti dahiliye 
ahm ve adımı ife iştig~I 

eden Moiz Ruıso ı,ık'ın iş
bu iıbu tic ır ~t unvnnı tkaM 
ret knnuDu hükfim eriue göre 
ıicilin 4006 nuwar.G::s;ma k4yt 
'9e t escil edildi· i i•a olunnr. IBA t bta kmularl .u yok eder 

= ISA ru de i ş' ;..y ı p rlfAbr 
IB ..... lekf'yi çık rır. Müst~ m · 

yo M' ı 

Bozuk - Hğiam, Mühürlü 
torba i~inde do ols 

Tamiı·. lılihcıt tebt\il monM 
ta j işleri 

Fiyat f t: H çıu: r drcs 
hfsili tb meutupls 

lzn1İr Post Reat ot 
ZES tnccarı yaın:mt 

Pnvyo:Jumuz Jş Br:ı:ııkası 

p •vyo u u y:mın~a (30) 
numatc h p vyondur. Pern
kek'ıdc d · satış vapılır. 

f abrlkaları 
B 1 'k t k . çıkllrılmışta. dd• 4 , 

e çı ıa e oıuıerveaı yrı. - Çareviç bu şatoda beş ay dar .,,,ı" 
pao fabrikalar g eçcu ıen~ki ıoı• 

b~y:: ci ona Rasya baklunda ~d• 1, 
bzıı.rckit es·ııasrnda hu~p ol- •" 

Ş d b 
mat veriyord u. po'" ,, 

ll'..urla. im i ualnıduo 26 Avuıturyanan Ruıya sefiri bir '' ,Jı1'~' 
sı b ~ık d konsenesi ye- Rusyada Mesldebburrd.ıki piy•dr dJlıl•''~, 
tiştirmek için tamir edil- Çar ve Çariçeye auikaat h•11! :iıclitlff' 
miştir. dair g izli veıaik e:lde edildiğloı 1,., 11'~ 

Hilrp es aırnde Bdçilrnda da.Bu suikast esnasında mabpu• Ç.ı•'lıt'ı 
pek çok sığtr ve koyun öl- ru impar•toriçe tahliye edile~ek, IJif ibt 
düğündeu fab ikalnr için imparatorluğa ilin edilc-cekt•· tı' 
ic1ı p er\en httyvaol r A lman· bazırlanmııtı. 1001 ~'ıı' 
y.:;d. n gctid!:nişHr. Şimdiye Bu h aber Çıueviçe ve mette• Jçlllele~t 
k d r on mi:yon kutu .. t maiyetine bir kaç kadeh fa1I• •' 
kouerved imal edilmişti. muvakkat bir bayram yap111abll• 

H~r kutu 400 ili 800 gram olmuıtu. 

~::~.- h.ıı •• u ihli•D .ırn .. k· GALEYAN BAŞLIYOR···"~ 

l 
A111ıt•' IJ),P 

Bu ko .. scneler :nüfus ba· G1; ldirn Çu Potroya.. O dat l:i' / 
· şın ol, r 1 te•zi edilmek- ojluau ilk k iDUDUD ıoaaıı• ka ,,, 

- Soll" ı tedir. 
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6 EVLOL llill 

i ~Şeh"r 
~ 'l'ta.ınvay 

t,'Vicıi 
,.~'aa t chıündeki tram• 
~ ''•id k lduılm !Ut:. 

lit. v'' i resi ilJr x etmış
~ı;tlltn ım lüm t .. göre, 
-.tll ~ ve tre mv y ı rketi 
~U ete IDlracaat ederek, 
~ '••ıt•lan birbiri in mil· 
~I oldağoadan Hat 
~ 1 Çtviren kaniu mab· 
~. olnııdığı 11 bili~ iı olo· 
~~ ••par iıkelesine ya· 
~il do!ayııi1le faydalı bu· 
~~il ve b ika kol y· 
"-ı ilaha c tiğlni bildirmiş, 
~ 11111•ııda blltiln Avrupa 
~,~•tleriode ve bilhassa 
~ ~ ba,a meydanlarda 

,,,'bıer kavisler bulun· 
~il& Ytımııhr. 

a e 

Men uc 
Fab 4 k arı 
Mıntaka ikti at m&d rlilğü 

müfetti~I ric e BB. Fııhri 
Solar ve S dı i A soy, lzmir 
\ili yeti mensuc t f brik 1 
rrnm İ:.i unu bP. kımınd n 
umumi tefti'l:ioe memur edil· 
mişlerdir. 

Bir k ç g6n ~vvel Kul -
ya giden muftttiş c. o d ld 
teftiştui:c.i i m edere · h· 
rimiıe vd t tmişl dır. 

MıntA a iktis t m dü lüğü 
m üf etti ler t r ı fı d n Kul • 
da yap 1 tef ti fer 
rilen ıaporlan tctkı 
tedir. 

r. .üfettişlu ş ·h imiz f bri· 
kal nnın teftişı e bir ç 
güne kad r b şhy c ki r 

yo 

1 
B rlio (a •. ) - 19 ecnebi 

devfebn iştir ettikleri Le 
ipzfg o b b r s rgisi dün 
b h RÇılmışhır. Sergide Tllr· 
kiye m hsull ri i,m mal tı ı 
Y m dt 1 ri i t lr i · hain 
mı d n githkço müter kki 
biı ~el ild t şhir den Ber· 
liu Tür Tic t odt.ısı pav
yon em li .r ıad çok mu· 
v ff al oş v umunıun 
t hd.rjnı l 2 n ıı hr. Sm·gi· 
iştir eden d vletl r ıtı uıa· 
d d st rd lrun p v yo~ 
nu d ı.ılimu d rinhı zcııgi -
liği 11 ib ıil ço~ r k uy n
dı mışbr. 

P vyonl r.n ziyarc.tindcn 
so r ergi riy etinin yer
dığı büyü öğle y m ği de 
re sin 11ut u a Tüılı tic ret 
f bı i rcısi bu ü f çi G nr -
de ergiye işliı e en bü· ~t'et ve belediyenin 

~~· •111111 iıe btıkumet 
\'4·~· 8. urh 

ge iz 
• iU CCD bif Ol cup 

v ıerc · gö teulen misdir· 
pcrv rliğ teşkkür ed r~k 
A rli1>io b yııelmf 1 ebem· 
miyeti en b bsile Türk·Al
man dostlck DLuahe esh fo 

~~ 1 aıeydaaıa daruğı 
' ~ •l ıaat kulesioio ge· 
\,~Yet tutm ıı sebc bile 
~a, ıeyrü ıdf!rİl:r. çok 

' leraıt albada yapıl
~'l011ıobU, otobüı ve 

''• . d 

'
~,,1, •yaı zamaa a 

- 1'111 mauevr yap· 

'~ ıidiı geliıi çok 
~ ~atı lllerkez'ndedir. 

\ ·~ alln evvel fthri· 
\w'• ~ • N fıa •ekili sı -
• ~'l t· i Fuat Ceb_uoya 

I._ ;:: edilmif, vekil 
t't~~ t alikadar ol&-
~ tt. buluamuılur. 

~ltlann verdikl4.!rİ 
,~ 16re Dibai karan 
• •U yakında vere-

es d 
M tbu t aaıum müdü üğü 

ba;ı müşaviri b y Buı b n 
Belsıe ün Der:ıiılı t ril:d ile 
ıebrimize gel iştir. S yın 
arkadaıımıza hoş 2eldin de-
riz. 

laş- mü ür 
geldi • • 

muavını 
l:ımir iaşe müdür mu vin

liii e tayin edil n Tr ya 
umomi' mufcttişliğı iatotidık 
milduıü B. N zım B 1 ov, 
Şt brimize gelmiş ve vıtzıf .-.;
ıine baılamıştır. 

--o ... ,._--

Belediye • • 
eısı 

~ Beledi)e reiıi doktor Beb· 
l! tlıj § te · çd Uz, dün şebude yiyecek 
\I'- m•ddeleri ıat n oükkinl rJa 

~4' "i.r lokanta ve atçıları bizzat 
lbltt teftiı etmiştir. 
c.ı t bir ihtikir ha- Temizliğe ve belediye oi-

~'~'ttıar. MaDifatu- zamaahn ıi y t dmi) en b .. xı 
~~ 'il11 Mıcit Ata• lokanta v bv han s bip· 
~~ll~~eıi 48 kuruş leıi bı.:lt:diyt ce p ra c ZL:sıle 

L. ~ fabrikası ma- t cziye ediımişlerdir. 
'\-._ 111

•11111 metreaiai ---o---
~~' ••taı·" •uretile Havagazı mü
~,r·ı· iddia edilmit 
~ ''"•lanmııtır. dürü değişti 

,:~t aı&ddeiumu- Belediye havagazı n1üdürü 
'4i~ le1a Mecit Ataç B. M hmut, s rbut meslehte ,,bit, Milli korun· çahımak için isbf dmi~, 
"-.,,~ hükilnıt .. riae yerine b vag- zı muh sehecisi 

, •t llladdeaindcn B. izzet Eriş n tay1n edil· 
, '•rilıniıtir. miştir. 

.. -.. Viliyet Zır at Müdür· 
'-den· ... , . 
~.~~llrlllğ&oe 60 lira llcretli bir erk k k tip llfıu • S: 1• 1111 orta mektepten meıuo olm l rı v mc 
~''-•dalci evıaf •• ıartları haiz bolu malan va 
~ ~•cl.r mlracaat etmeleri liıımdır. Ltı mezun-

'" cakbr. (3662) 

ıym lini t b ıüz ettirerek 
i i m wle et r ! n d yetti 
yepılacak tic r t muabedesi
l!İ bu doatluğ uygun v• 
i i tar fıu menf~ lıni zimiD 
bir f ·luld intacı ümıdini 
i z r ve münkcr ta memur 
b yctfere muv11ff iyetlcr te· 
n euni ylemithr. 
ııaumııııııruı:ııııııııuıııııııuımınııııuıınlDllluınuuııımır 

Dünyada eler Oluyor? 

o·, aşısı! 
Fen ilerltdikçe dişle da in

sau ııbb ti için kıyınd ve 
ehemmiyeti d b ziyade 
mt ydat a çılnyor. o;,ıere ba
kılnrnsı yslınz b dii bir m - a 

n~lc değildir. D •ha zıyade 
fcudi ve umumi sıhb~tle ya
ni beşeriyetin ha)' tı ile afa
k d r dır. Buuuı;; için birçok 
bü ümetlerde bü üu halkın 
dişlcıini bakmağ ve ledavi 

ve mubaf zu dn eği doiıu· 
dan doiruy devlet kendisi· 
ne iş edinmiştir. 

Dıt b lnmı f n~ i herglin 
yeni bir ter klti eseri ıöı· 
te:m t• di . Şim la Aweuk 
biıküm~tltrİ den (Miçigan) 
de bulu bir diş t bibi in
• il diıi i bir damuı çene· 
inden alıp diğ r adamın çe· 

nesine cmcliy t il y rleştir
meğc muv ff k olmuılur. 
Yeni ı lubiubı ç neıinde bu 
y b ıncı diş endi diıi gibi 
büyüm lıtedir. Bu gidişle su· 
ili diılere b cet kalmayacak· 
hr . 

Şur ıı d dikk te ; yan· 
dır i, i s n di i vücud r&İ· 
bi yirmi b ş yaııad deiil 
altmıf y•ıı a omalo ıel· 
mektedir. 

Yağ 
•• gor 

u da ·zarar 
mahsuller 

Vaıayelimi2 incir mınbka11adaa buradaki 
e.li darlar gelen malüa:ata sıare AJ,cba 
ve bav li ind Y•imurdan ıeıgileıde bala· 
tı n u bir ruiktr r iaciı ısla mıı •• barda 
haliu g lw · ştir. 

incir ıekolet sioio yüzd.a 30 unun serıl· 
de bulu duğa söylemi~tir. Y imurlaa, ibftm 
fiatlerine d tesir etmiı vn dahildeki &ılm 
ı tııl rıcda fi ttl r gene bir miktar y&luel
mietir. 

Ü&Dm v i.acir mıatıl!alınndan malasal 
al il bazı t cirler, imalilhaael~riai açmıı 
ve mele ç hıhronya baıl•mıılardır. 

G cçcLki yıtmurhınıa bilb11sa ıeytln ff 

pi i ç m h üllerlne fnzla f•yda verdiii an
i şılmııtı,. Alik darlara relen malimata 
göre Kuş das, Tire ve Ôdemiıte bealı 
aergiJ rdc bulanan incirler, y&zde 25 niı· 
pdic e zuar 2ö1müıtür. 

Pamuk mıotakaları da koza açmaı olaa 
p .. mukJar zarar görmifae de beniz koza 
•çwıy tıl r y ğınurfardan f.tydalaamııtar~ 

-~-.-.._...-

Fua ı Gezenler 
399183 kişi 

Evvelki alişam fua ı ziyaret edealer 
15 201 • işiye ve faarıa açıldıjı sılndea 
düne k dr.r ziyaretçilerin yelıüna 399 bla 
183 kiıi> e baliğ olm11ıtur. 

--.. -----
Ziraat kongresi 

hazırlıkları 
A kara, - 15 eyl&lde ıebrimi.ıde tobla

nacak ziraat müd&rlerl konıreıl lıaurldda· 
rına baılanıfmııbr. Umumi riraat itler• 
koııuıulaca~ koıııreye ziraat Vekili B. N• 
liı E, kmeo riyasc:f edeceklerdir. 

--o---
Maddelerin fiatleri 
Abkara - Ticartıt 'fekileti gıda madde· 

lerinden en mübimleıioin fiatlerial teıWt 
ettikten sonra timdi de zeytlaya:jı. pamlllr. 
ıabua. bu1gur ile bu ıibi maddelerla fiat· 
Jetini t ıbit iıiyle meııul b11laamaktad11. 

Daba sonra Ticaret •ekiletl •1akkabı, 
sıiyecek ve diğer eıya fiatleritaİD de tubiU 
itiyle meıa-ut olacaktar. 

FAYDALI BiLGiLE 

Şeftali reçeli 
Bir kifo ola-ua, fak at çiirlllullı, •arabaı 

b2nekıiz ıcft li seçmeli. 
Bir kilo kriıtaliıe ıekeri ltir ltu~n .. iki 

bardak su il tencereye koydukta~ 10ara 
11teıe l oymo.lr. Şekerin 1'ayaayıp •idalaa• 
mesıtu b~klemeli, koyulaııp kı•amıaa ı•· 
Hece içe"İsine yıkaamıı ve blHBa olarak 
~eftnlileri atmalı. 

Orta f. tt:şte reçeli kaynatmalı, ŞcftalU• 
suyunu bırakıp tekrar çekince teker ı••• 
aidalanır. Ş ftılileria 1ekli kat'iyen bo· 
ıulmas. 

Tencereyi ateıten iadirmeli, ıotamaf• 
buakmah. Erte:ıi ubı1b tc ceredeki reçel 
ı;ulanmııtar. Tencereyi tekrar ateıe keJa
r•k yarım lımon aıkmalı {yabat bir pıH'f• 
limon toıuı:a ız ıada eriterek Hin etme· 
li) ve bir ıün ~vvelki kıv•ma pime.,. 
kadar kGıybatmalı. Ateıtea iadirip ıoj11da
iu vakit kavanoza doldarmahdır. 

Bu reç•lia maaıaraıı ıibi lezzeti de pek 
J&ıeldir.,. 
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Bir kamyonda 

kan ya eı 
---o--

çı-

lstanbul - Şoför B h itinin id rcsiode 
bulanan id•reBİ d bulun tı bir kamyoıı 
buıün Çakmakçılar c ddde iude 'n ııın 
ateı alarak yandı. AnlR ıldığın gö•o eo
för kauçuk imaliodc kull ;n.ılan bir nevi 
kimyevi maddeyi havi 18 tcnelıeyi Ç hm k
çdarda bir mağazad c alarak k mynuı a 
yiiklemit fake.t btır k t cdect:ği BU' dn bi 
liDmiyeD bir ı ebt'ple ya gm çıkmı~tır. At'-f 
itfaiye tuafındou söndürülmüştür. 

---o--
k Fiat mü 

komisyo u 
e 

latanbu - Fiııt müralnbe komi yonunua 
itleri aıttığı için but şkit ta ~edşletiime· 
•i cl&ıBı:&lmektedir. Fiat müı k b omise 
yoaa muhtelif menul rla iştig 1 etmek 
8.ıere ıabelere ayrıldıiı takdirde iıluin 
ıtnl ı&nline ve ıilratle bitirileceği ümit 
edilmektedir. ---

Orak m kine) ri 
Ziraat Vekileti tarafından aatm lınan 

dolaplı ve tmraldı orak makineleri yedek 
puçalarnnn bu ıibi makinelere sı.hip bu· 
luaan ıiraatçilcıden ihtiy cı olat>lara mü· 
bayaa bedelleri iberinden sıatılmc11 koor· 
diıyon heyetince kabul oluamuıtar. 

o 

Avrupa yolu açılıyor 
Ankara - Avrup• deıuiryollarilo muv • 

•la temini için sarfedilen faaliyet ilerlo-
mektedlr. 

AT rapa ile muvasala meaelef erini görüş· 
mek &zere Almany1.dan bir heyet geldiii 
haber ahamıthr. 

----o--.....-

Yabanci di 
morların 

bilenme
imtihanı 

Y abaaci dil bilen memurların bir derece 
lat maaf alabilmelerini temin maksadile 
yapdacak imtihanlar için Mauit Vekile· 
tiace bızırlaklara b tlt1aam11br. 

--o---
Parasız yatılı talebe 

1941·1942 ders ) tbnda Mauif Vekaleti 
laeaabına ala11acak parasız yabb talebenin 
mll•abaka imt hanı bugün bütün yurtta 
batlıyacaktır. 

HILlll SESi HAKKIN SESiDiR 

i r di ek 
Karııyal ~ııın Ala ybcyi ruc.b llcıinin[l 6 98) 

aumarah ıokı.ij'ında oturan H. imz h bir 
memurann:ı: vazife ic~bı olara gündüz 
akıama \le baı.-n g<'c~leri de ır.at 24 de 
kadar itinin bafındao y11iamadığı için da
;ıtdan petrolden olamadığını ve haklmao 
mahalle bakkahaa 0Js11n bu kılm sını Lv· 
zi memarlarnıdaa rica ediyor. dilt fİEıİıl 
dikkat aazanue alınmRSnu teme~ i ederiz. 

HALlll SESi HA KIN SESiDiR 

Milli • 
pıyango 

·-----' - -

-in.1kıy- 1 ÇÖRÇIL 
• 1 

• 
1 

bulundu 
lst nbul - Eb di Şef Atı türküı:ıı bc:ııışirc.:fe i Bayaa Mak· 

bulcnin K dı öyfind\; kiiu ve 25 bin lira ıymet tahmin 
edilmiş ol .. n hır evini ö'ümlhıe bağh ta arı uf ı DarD11afı1w 

k ya bnalıtığı öğr ·nilwi tir. 

Harp ıaziuetı halkıdl 
izahat verecek 

Londra ( a.11 ) - ıu;ytof 
ı.•· ajanncıu pul me.ılo mu • 

biri llla yazdığına göre p•~. 
1 mcnte i.ıH aürea yı.t.! t• 
Hoi ltiriuce baş<Jeı!il Ç~ 
çiJ, Avam k:awara uıd• b•;,_ 

B y.-u M kLulc ~ y ıi şt:: dide, Atatürkü SamMıo çık-
tı\d· rı u.m~n ı ~wet eyi ı loıi 80 bha lira kıymetindeki 
t rıbi binn)ı t a luzı y u umun tcberrü ctnıi~tir. 

Bu bunusl r 1ı&it notet mu melesi v limizi11 de b~zn 
Juuduiu bir tepi ı:.hd ikm ! edilmiştir. 

bu· vaziyeti h kkında iuba~ ' 
w • ',. Ü kt d" ll1ff•• megı ouş auıe e tt u .• 

------------m:K--------,,_,-- kil, ezcümle Ruzvetle d•f,r 
de yaptığı göıüşmedeDı ff 
yet Ruıyadaki vaziyet eı, 
Sovyet Rusyaya yapıl•_,, 
laıiliz • Amerikan yaıdl .,r 
dan, lran ve orta şuk f 

yetinden bab•edeccktir· ~ 

•• .. ur 
r 
----o-----

FonPape 
Almangada ne uapacak? 
' ---o---

Beyrut ( ıs.a ) - General 
Dentz ile 47 sub:ty Fr nsay11 
gitmek üzere buraya gelmek 
üzere buraya gelmişlerdir. 

Generalin Viıide cühim bir 
v zil kabul ettiği zınn dil
me tedir. 

Haber ahndıiına göıe Bey
ruta g elen vapurların müret· 
tebGbndan y zclen fazla ge
mici blir Fransıır: lcuvvetleri· 
ne iltihak etmişlerdir. 
• Bu ıemidlerdeo birisi Bey· 
rutun tnbii b lini görUace 
"Vişi propı' odası bu şeh
rin bir bıırabe lduğunu ve 
ıeyriiscfer içia biç benzin 
bulunmadıiı ı f;Öylemektc
dir" dcmit tir. 

Alman tebliiı 
Bcrlia ( .a) - Mihver tay· 

yarclcri 4 eylülde Toprukta

l<i düşman tecemmu ampla
rına, iaıe depolarıaa alçak
tan açmak ıuretiyle bonı
bardım n dmiıfordir. 

Macar a dliye 
nazı ı 

Budap şte (a. ) - M c r 
dliye 1?azın bir kaç gün 

almal: üzere Bcrline giue· 
c klir. ------o_., __ 

t lyanla ı 
1 vapuru daha batırıldı 

Londrn (Rct.d)o 8,15)-A
n:irallık d ırc iııio reıuni teb· 
liğidir: 

Bir deniz ltımıı: ildcvb:de 
23 bin tonluk büyük bir ital
y il " purunu botırmıştsr. 

Bcr beeirıdeki diğer i i v -
par da ha rn ı..ğ lılruışhr. 

Bu v purl 
tın kuH ... 

Bern (a.a.) - Yuud ıaze· 
tesioe göre Bulıariataadald 
Atman a&keıi tabıidatı hak· 

kınd ecnebi kaynaklardan 
gelen hcberler, Alman bari· 
ciye nezeretiae göre Alman 
• T&rl~ münasebetlerini zc:bir-
Jemek maksadile yapılan te· 
şebbüılerden ibarettir. ba-
riciyc nezareti bu bapta be
yanatta bulunmamışbr. 

Almanl rın TO.rklere kartı 
tecavüz niyeti beslediklerine 

bizzat Ttirkiy~ain iaanma· 
dıfı kanaah Berlinde mev
cuttur. 

Almım teminatının T6rki

yeni11 itimallı:ılağını tevlid 

edece(· mahiyeti olmadıiı da 
aıikirdır. 

Fransızlar J~ f
rikada 

Cezair, (a.a) - Fransız 

ve yerliferdea müteıe.rkil ıi 
mali Af ıika kıtalarındaa bir 

grup bu ıabab Altlaa v•pu· 
riyle Suriyedeo gelmiı alkıı· 
lanmııbr. 

--&9---
ormandi mü

sadere edildi 

Sovyet Ruıyaya yapıı. ... -
yardımın hafi celsede 111 ~ 
keresi hakkında bir c•"uJ 
varıa da hilkflıDet mabfi1ıtl' 
baaa tarafdar göıDkaJ' 
dir. ti" 

Bu mabf illeri kao•• "
ı6 re bu huıuıta s6yle~ 
sözlerin l alenea s&1le 
liıımdır. ----
Türk Bulf-' 

Demiryold 
münakaJitl ,-
sof1.. (a.a) - eaars~lf!

lıaaa malGmata ıör• ~ 
riıtan • Tlirkiye de.:~ 
birinci teırhıdeD 1 ,,,,H 
aakaleye açılacakt•f· ,,,,11" 
&zerindeki bUtBD k et it'~ 
ve Edirae • Sivili.,.'~ 
tı Almanların Yu••~,,. 
taarruzu eaaaııad• 1 

.._,JJI 
Futbol 11111 •• ,, 
kalan bot' 

dilmişti. 

byşlıyo~t•',-: 
Buglla Alıaacık ~' 

maDda Fuar kuP•'s••' ti" 
rıua bııtanacakt'['eı ll'olt ...-' 
30 da Aokara • ç ;Jlı 

Vaşingtoo ( ıı.a .) - F rafj· litelitleri &raııad• ı' 
yapıl12caktır. 1,,1,ı~ ' sızlarırı meıbur Normandi 

Transatlantik vapuru Ruz~ 

vcftia emrilc Amerika hüL ü· 

Yarın kup• 111•Ç ,.,~.J 
beyecanh11 ~laD i IJ,rr
lzmir mlihtehtler &" 

m ti hrafından mOıadeıe ması yapılacald•t~ oi -".t' 
edilmiştir. PAıaıtesi ıiioB · ~•' ~ 

h:mir • lçel uıaçı•t,1ııı' .4' 
en çok puıD a1°0

, ,,~ 
ni akınlar lıupa•ını alacık~~".. ,,, .............. t -

Kahire, (•.•) - D&n g ce D Behçe ,,,,,. 

----11----

y pılaa bir hava akınında r. 11" 
En m&him bu•~ .. ~S 

Kıı.hirenia varoılarıua dGıea 
bombat rd t! b!r alil ve 21 

deD bır (( f'" 
Ya~a11 : T~Vf~,.,,;ıd'~ 

y roh vtcrdır. H sar ehem- Paz.,teıi ou~~1 
miydsiz:dir. .. ........ ~..- pi 

'.ıı:.. Çorak kapı Poıiı Mefr~~ 
~ 1-1. • .. T-bs:fo UNOER T .. ~ 


