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DERT~ VE YARALARDAN ? 

~~Çok def•, meafaal ve d6şküolük kadar riya ve tckibürden ze~k alan buda· 
'i ~ ktlair ve azamet. hamakat ve belihetleri gözlerinden okunan bu gibi ne 

•lalarcla ı~rürsiaür .•.• 

ç·· 
~ ~lÇILIN Uçan gemi 
~:!'ahlara , Cabalüttarık açıkların. 
~si da düşman taggareıe. 

'~'--> _ ~ Çö .1 rını dOsOrdO 
~ .. 'lıaİaı · rçı Cebelüttmrık - Londra 

· ij ''ha~~ra hitabea radyoıu 8.15 resmi tebliğ': 
l~ ' ezcümle Bir uçın gemi Cebelütta-

tlı...""111 dt ll '- rık açıklarında dört, beı Al-
h. ~,.. Y•" olmak 

' ••lla f le maa tayy1reıinin bir gemi llllt • • at beni 
'••ıl d kafil11ine hücum ettiğ'ini gör· 

lbe•t • 1 • en şey 
~•d, ıa1~ıyethai lıiı· müı ve derhal düıman tay· 
-.. 1 ılı ve birlik yareleriae blkum ederek 

~ ... ~ bunları dağıtmıştır. 

~~t..t~ı11111 aı&ıtak· Tayyarelerde dördii Por· 
le "'il •lacatımıı tekiz topraklarına dliımDı· 
~, Yartacatımız tür. 

))611 ed ... Dün Almanlar 10 avcı ve 
eceııne 

'l•i 1 deniz olmak üzere 1 t tay· 

' t, d llleıUyetlerle kaybetmiılerdir. lngilizlerin 
lü~t" a ~et edlldiii. iae 6 tayyaresi iiıleriae dün· 
·~~ "•r olınama· memiılerdir. 
~ d,, l•çircetimiz ----------

1' ~tt, ~:' .. Qr duyarak beıeriyetia hallııaı iıtiyor· 
i ,.,f •Çi, raıu1 bulun· lar. Milletlerin ileri yürüyü· 
l~ '~~tıtt~'iauneliyiz. ıü o kadar kolayca durdu·. 
"b-'' '.., ~it L~r ribi srörli· rulmaz nuru hürriyet o ka
"' fi' t;..\. ~)' .~••talak Av- dmr kolay ıöamez, fakat Ya· 

lf ~~ 1 ~'-) q•ri1ae ğCSJıe· kit azdır geçen her ay ka· 
· ~ '''Yor. tetmek mecburiyetinde ol· 

L ")'' ar L dupmuz yolu uzatmakta ve 
~~. • .... yav-
-,, __ ' öld&rilci tehlikelerini arttırmaktadır. 

~q 'fta_'• aevaıidi Müttehit olur1ak dayanacak, 
ı... '• ...... ~lla t '- b parçalanırsak yenilecegw iz. 

f ..... t '" •• t.~tı,11111 •t~•ktedir. Birlik olmazsak dünyayı ye· 
~ 'tıa. laır kerre niden zülmet kaplayacaktır. 
~·· ~,L_ ıdeceiiai Birleımiı olarak . hareket 
~'' d qt '-•)'lr bu edersek d&ayayı kurtarma· ,.. •tııc1· .._la, it. Yıl- i• ve ona yol g&ıterme· 

•lıl.,'•4• i• muvaffak ohıcap." 

lngiltere 
üzerinde hava f aa

ligeti olmadı 
Loadra - Loadra radyosu 

8.15 resmi tebliğ: 
Bugün sabaha kadar lngil

tere üzerinde hiçbir düıman 
hava faliyeti kaydedilmediği 
gibi bomba da atılmamııtar. 

---o--
Müttefikler 
saudauı auçtilur 
Kahire - Londra radyoıu 

8.25 resmi teblij': 
imparatorluk kuvvetleri 

mütemadiyen ilerlemektedir· 
ler. Müttefikler Saydayi iki 
mil geçmişlerdir. Esir edil~n 
Viıi aıkerlerinin üzerinde 
bulunan bir emirnamede ken· 
dileriyle konuımak için üni· 
formalı ielenlere hemen ateı 
etmeleri bildirilmektedir. __ .. __ 
saudanın alındığı vııı

de itiraf udiuor 
Viıi, ( •·• ) - Bugünki 

Fransız tebliği Saydanıa ln
gilizler tarafından İfgal edil· 
diğini bildirmektedir. ........................... 
f Yarınki nüshamızda f 
: Değerli ediplerimizden B.ı 
ıv akup Keaaaın (Der methu: 
ttavıifi ıehri lımir ve eki-ı 
:biri an) •dh zarif ve lltifı 
ıtiirini okuyacak11nız. ı .......................... 

esi 
Sahib, ı Ne1rl1at 

Amiri ve Bat 
Muharriri 

SIRRI SANLI 
Senelik7,5 Lira 

6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

Fransız esirleri 
vatanlarında 

Hararetle karşılandılar 
Vişi {a.a) - Alman hükü

meti ile Fransızların yaptığı 
son anlaşma üzerine vatan· 
larına iade olunan Franıız 
harp esirleri bugün Liyona 
varmışlardır. Esirler samimi 
bir şekilde karşılandılnr-

Mareşal Peteni tesilen bir 
zat esirlere hoş geldiniz, de
miştir. 

---o----
ispanya yeni 
Hırvatıstanı 

tanıctı 
Madrid, (a.a) - ispanya 

barici)•e nezareti ıefi Jyeni 
Hırvaiiıtaa hükümetinin is
panya tarafından tanınmakla 
memnuniyet hissettiğini ıöy· 
lemiştir. 

--o---
Blum 
Bombalandı 
Londra - Londra radyosu 

8.15 resmi tebliğ: 

lngiliz tayyareleri dün Blum 
üzerinde bir ıüıü tarama 
hareketlerinde bulunmuşlar
dır. Blumde bir istasyon ilç 
büyük bir malı.eme depoıu 
yakılmıştır. 7 diişman tayya
resi düşürülmüş ve iki bom· 

bardıman tayyaremiz üssüne 
dönmemiıtir. 

--~__,_-

Ruzvelt seya· 
batini tehir etti 

Vaşington. (a.a) - Reiıi
cümhur Ruzvelt doktorları
nını tavsiyesi üzerine mu
karrer ıeyabatini tehir mec· 
buriyetinde kalmıştır. 

Romanya 
Hükumetinin 
Tedbirleri 
Bükreş (a.a) - Romanya 

hükumeti balkının ihtiyaçla· 
rını temin edebilmek ıçın 
şiddetli tedbirler almağa 

karar vermiştir. 
Ezcümle bir çok gençler 

Haaad işlerinde kollanacak· 
tır. Bundan baıka konıenı 
fabrikalara kurulacaktır. 

Halk piyasada lüzumlu 
maddeler bulmamaktan ıi· 
kiyetçidir. 

---o--
Sumner Vels 

Diyor ki: 
Vaşington (a.a)-Huiciye 

müsteşarı Sumner Vels ga
zeteciler toplantısında vuku· 
bulan beyanatta Alman koa· 
soloıbaae ve ajanları bak· 
kında ahnan tedbirlerin 10 
temmuzdan evvel tatbike 
geçeceğini ıöylemiı ve bu 
tedbirlerin Almanya ile A· 
merikanın siyasi münaaebet· 
)erin kat'i ıeklinde telikki 
edilmemesi lizım geldiğini 
beyan etmiıtir. 

--o--
AMERiKA 

KADINLARI 
Yardımda; erkeklurıa 

müsavidir 
Vaşington, (a.a) - Amı· 

rikan harbiye nazmaıa ıev• 
cesi Madam Stimpıa Ame· 
rika kadınlarının harbin 
başlangıcında üç kadı
nın bir erkekle muadil 
iken bugün azami gay· 
retle sarfı ıuretile erkek
lerle ıniisavi bir vaziyette 
bulunduğunu söylemiştir. 

"Gülü tarife ne~hacet? ••• " 

- Bu çiçeği beğenmiyormuıunuz? 
- Bunun da senin de ne çiçek oldoğ'uauıu biliyorum • 
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nıa edilmekte 
•lan ambarlar ----T aprak mahsulleri ofiıi 
ıaemlekette mevcut silo •e 
mbarlara iflveten bazı yer
eMle dalaa hububat ambar· 
ın yaptırmak tadır. 

Alqelıir, Akçakale, Beyli· 
:ahır, Çerikli, Çardak, Çan· 
tarı, Çay, Çorlu, Dinar, 
liyarbakır, Ereğli, E.rzarum, 
·akılı, Kayıeri, Kırklareli, 
~lirıitpınar, Şefaatli, Sarı
:ııla, Tekirdağ, Yıldızeli, 

i (ahfiban ve Zilede 1500· 
?ooO ton hacminde ambarlar 
•ı• olunmaktadır. Bu am

. ıarların bir kıımının İDfHı 
'imal edilmiştir. Diğer bazı
uı da ikmal edilmek üze

ı tdiı. . 

~ -----
:Yumurtanın 

1 

, Sigorta primi 
~ Haber aldığımıza göre ha
' ita meri ıigorta zamlı tari
•ıiain yumurta emtia11na 

1 
~hıas ıDrprimi, bu nevi em· 
ıaaıa erzettiği tehlikeye ln
aıla a1111 olduğa göıüierek 
\a emtiaya daha mutedil bir 
Bprim tatbiki Ticard veki-

2 ~tiace muvafık göriUmüı;ve 
~eyfiyet ıigorta tirketlerine 

' lebJiğ edilmiıtir. 
~ 'Licaret vekileti tarafından 

'laaaa bu tedbirin yumurta 
, 1 . 

nyasaııaca te1ir icra edece-
' ~İlle ş6phe yoktur. (a.a) 

1 -- -1 

1 Zam 
• Halk tipi kundralar 
1 1 hakkında 
1 1 

Halk tipi kunduraları gü· 
r &a en mühim meseleleria-
1 •• biri oldu. 
• ~ Ayl•rca e•vel bu iti elo 

lan Fiat Murakabe komiı· 
J 1oau ölçü, biçti, böyle bir 
~ ift halk kundur .. ının 660 
ı muıa ıatdabileceğine hük
:1 ıetti. 

ı Gözleri kunduracı vitirin· 
~rinJe aylar ıeçti. Nihayet 

e te baılanıyor, dendi, Fakat 
t ıkıiliie bakın ki o ıam•nın 
a aalzeme fiatlanaa göre biçi· 
ı ı,. fiat aradan zaman ge
~ı 1iace az görülm6~ ve tah-

~ -ia edilen fiata yüzde 15 
a •ım yapılmak zarureti haııl 
i ılmuı. 

ı 1 J Aman itiraz edeyim de· 
1 laeyin, hoı görün. V araın bu 
c ~adarcık zamla ite baılanıın. 
• Jira aradan geçen zamanın 

°"m niıbetiai arttıracağı an-
ı Jıılıyor ! (Akıam) 

r-=nwnmrnmuıııııınnımı111nuumm111mm 

;: 'Diş Tabibi 
- luzaffer Hüenu Levent 
• 

1aıtalarını mtiıt•kil olarak 
J 'irinci Beyler sokaj'ında (10) 
ıl o. da her ıüa kabul eder. 

1~1t ve Ziibrevi Hallahkları 
ı ~ M&tehıs11sı 

ı- . DOKTOR 

~ ! Şalib Sonad 
l'iaci Beyler So. No. 79 

(HlLkiN 5151) 

Şehir Haberleri ·~-

iş yeri açmak Fiyat müraka
. istiyenler 

İt kanuuu!lun i~ ha yatı 
için en mühim eseri, "işçile
rhı sağlığını koruma ve İf 
emniyeti ni:ı:amnamesi.. ol
muıtı1r. Bu nizamnamenin 

ha komisyonu 
V ilayd Fiat müıakabe 

komisyonu bugün toplanmış 
ve manifatura, gıda madde
leri üzerinde tetkikat yapa
rak baıı karetlar ittihaz et-

baıbca hükümlerinden biri mittir. 
it yerlerinin .. ğhk durum· 
)arını ve iş yerlerinin bu 
bakımdan mükellefiyetlerini 
te1bit etmiş olmHıd1r. Ni· 
zamaameye göre, İf yeri it· 
tihaz edilmek üzere yeni bir 
bina inşa ettirmek veya 
mevcut her hangi bir bina-

__ .. __ 
lzmir ve Öde
mişte hükumet 

hesabına 
--IB-

da her hangi bir İf yeri aç- Ya 1 1 t ahi 
mak istiyen bir kimıe evvel Pi an e eza arı 
emirde mıataka iktiıat mü
dürlüğüne bir beyanname ile 
teaiı etmek istediği iş yari· 
nin plinlarım verecek ve 
karma izni talep edecektir. __ .. __ 
Belediye 
Reisimiz 

Belediye reiıi Dr. Behçet 
Uz dlin ıehir içinde bazı 
tetkiklerde buluamuı ve 
otobllı idareıini teftiı 
etmiıtir. 

--.. .. -
ZABITA 

HABERLERi 
Hatay caddeıinde Meh · 

met oğlu Şef iiin üzerinde 
bir bı°çak buluoarak alıamıı · 
tar. 

§ Sinekli caddesinde Mu
rat oğlu Hüseyin .-e Recep 
oilu Şerif bili tebep av 
tüfeği ile havaya ateı ettik
lerinden yakalanmıılardır. 

§ Basmanede Muıtafa or· 
111 Eminin üzerinde earar 
bulunarak ahomıthr. 

§ K•pılarda Muıtafa oğ· 
lu Emin; Mehmet oğ. İbıabimin 

cebinden 350 kuruı paraıını 
çaldığından yakalanmıtbr. 

§ İklceımelikte Oıman oğ
lu Reıat Fahti karısı Hida
yetin evine taarruz ettiğin
den yakalanmııtır. 

§ Peıtemalcalarda Cafer 
oğlu Sait ve Hacı otlu H&ı· 
ali bili sebep Abmet oğlu · 

Şevkinin odasına taarruz et
tikleriadea yakalanmışlar· 
dır. 

§ Uzunyolda Salih oğlu 
Muıtafa bir meaeledea do· 
layı kendisini karakola da
vet eden gece bekçiıi 43 
sayıh İımaile hakaret etti· 
ğinden yalıalanmııtır. 

§ Kur uça y mahallesinde 
Dtmir oğlu Hasan; Ali oilu 
Hasana ustura çekmek ıu· 
retiyle t~bdit ettiğinden ya· 
kalaDmıtbr. 

§ Karııyakada Kanber 
oğlu Ali kadın meıeleainden 
SOlaymaıa oğlu lımaili taıla 
baıuıdan yar•ladıtuıdau ya
k•lınmııtır. 

Memleketimizde el ıana
yiinin iakitafını temin etmek 

mak1adile lktısat vekileti 
tarafındaa el tezılhluı ve 
çıknklar yaptırllmakta ve 

yer yer dağıhlmakta olduiu 
malfımdar. 

İzmir ve Ôdemitte de ya· 
pılm.ıkta olan tezriblardan 

Mayıı ıoaunda tealim alı· 
nanlardan dört bin adedi 

muhtelif viliyetlere g6nde· 
rUmiıtir. 

Bir metre eninde bez do· 
kumağa elverişli of an bu 
tezgiblar gayet pratik ve 
oldukça otomatik bir şekilde 
imal edilmektedir. 

---o---
YOk arabası tekerlek 

demiri getirildi 
lımir mıntakasınıa bütün 

ihtiyacını kartıl•yacak mik-

tarda yük arabaaı tekerlek· 
lerine geçirilen ıiaa demiri 

iktiıat vekiletince gönderil· 
miıtir. Bu demirler bilyük 
bir ihtiyacı karıılamı bulun
maktadır. 

Hol/un Sesi Hakkın s~aidir 

Bir Dilek 
Birkaç imza ile matbaa· 

mıza g6nderilen bir mektup: 
"lımirimizln en gllzeJ ma· 

hallelerinden biri olan "'Muı 
tafa bey" cadde.inin ve ıe· 
bir gazinosunun önüne bir 
iılıcele yapılarak gerek kor
don üzerinde ve gerek bu 

civara yakın mahalleler hal

kına bir kolaylık yapdmaıı 
için denizyolları körfez mD-

dürlüğünden rica edilmesi 
hakkında bu yazımızın "'Hal· 
kın Sesi - Hakkın sesi" SÜ• 

tuouaı uzda neşredilmeaini 

yalvınr, 1aygdarımızı ıu
narıı. 

Halkın Seai Hak'kın Seıidir 

Dr. Fahri Işık 
lımlr Memleket butane.I 

Rontlrea miltehaaım 
le oallre11 n Elektrik tedulıt 
r•pıhr. lldacl B•J'l•r ~"lı•lr 

U No T l f'ÖN . 'IS~7 

'tııı 
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~i-i 
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Halilin~ amansız hücuuılatl ~:, 
gittikçe artıyor .. ~~ 

111111111111 ,,.... .,td• 
Bu mücadele o kadar ıid- mişi kavramak iıtiyor, 1111ıd ~ 1 

d 1. · ki 1 t k" · · · d kurtO ' 1 et ı ve azım r o muş u ı, ıae, zeacırıa en ıdırf 1ı4 
ne Memiı, basmanı ıırt üıtü boia ıibi üzeriae •• 1..,.~ ~ 
yere vurabilmiı, ne de ayı Halilin elinden kurtıJ d8f' ~ 
boğan Memiıin demir bilekli biran da fena v•ıiyet:ı;; >•· 
ellerinden paçalarını karta· mekten kendini kart d•" ~ 
rabilmişti: için geri geri çekiliY

0 ',JI"' 
Fakat bu mücadelenin Liki11, HaUI, tarafd• fft' 

ıonunda bir çatırdı doyuJmuı, aın kulakları paralı110 
Halilin paçalan, parmak ka· yatları: . b•1' 4-
lınllj'ında iri. baj'ları kııbe· - Haydi Habl, --
t ınden kopmuı ayrılmıı, Deli arılan!... 1 
Memişin, korkut. ç baluılı - Haydi ayı boi••·;,,- ~~ 
renç pehlivanın demir men· Sadalan arasıad• P'-' ~ 
ıeneleri andıraa ellerinde dini kaybetmit gibi ~:,_w• Ilı 
kalmııtı... yor, biraa eyvel 1,,.11" ~) 

Bu, o tarihe kadar gllreı ayaklarınaa altın• 1 1"' l)l 
meydanlarında göriilmemiı veyahutta ıırt iiJl~o·· ( 
bir hidise, iıitllmemiı bir •urm•ğa bazırlaaıyor ,.-· · 
vak'a idi... Halilin bir iki def~.le~fl' ~, 

Memiı. kııbetinin paçaları ııln tatmuı olduğu . 
1 I~ f, 

eliade kalan baımına acı riai, Memiı büyilk b~ r_, lı 
acı ıülerek bakıyor, sanki: retle kurta11yor,. f.•":ıo•'~ ,_d 

- Haydi çabuk ol, değiş- çekilmekten, HalıbD "'' 
tir k11betiui, tekrar çık kar- btıcumlarına ıiaıdili1' 11ıt' t 
şama, göıter kendini!.. dafaa ile ıed çek'° 

Der gibi tavır takınn- kendini alamıyord11···bC~ 
yordu... Onların ba ıekild• ,r•" k•' L"" Bu a . ada Halilin adamlerı boğuşa meydanı11 lk• ~. 
ortaya koımuılar, hemen doğru gelmeleri b• bll ~ 
pehlivanlarını pe§Jemalfara bütün korkutuyor, '" • l~ ..... 
ıarmıtlar, aralarına almıı· dağ parçaıt ııibı .' . d• 
lardı. lari kan çanağı ı~• ç~ 

Şimdi, ayı boğana yeni tokat, boyunduruk ıı1i' "' 
bir kııbet aranıyor, Deli ballun ortaaıad• •0 Jı•'~ 
M . d b lk k . k 1 . . bıt• ,.. emıı e a ın coı ua yorr ıı em e1ıaı k•''" 
avazeleri arasında kaplan cıyak, cıyak b•Y 
gibi dolaııyor, çoluk çocu- kıyıla ·• kaçıyord0••• b•t" 
crua: A t k D ı· MeOl•f• ~W' ' • r ı e ı 1.,. il' l 

- Ya. • Memiı!.. ıoiuk kan!ılığı~ "!,, ,il .. ~, ~ 
Sadaları ovaları aııyordu.. o da Halilı bogdl15 ,ılı~ 
Aradan pek kısa bir Z•· geçirdiği gırtlağı•• 6,-'j 1 

man geçmiı, ayı boğan ba- bu gözü dllay~lad:,,ltll' 
cağında yeni bir kııbetle hasmının nefeııol ,( 
meydana ıelmiıti.. H~aien çalıııyordu... . ;ıt•' ı I 
kanııkh ptırevlcıe bışla· Fakat artık •t e ~,t-' 
dılar .. Fakat bu ıefcr Hali· miı bulunuyor, ~~- ,,~~,· 
Jin niyeti bozuk gibi görli- mıı Halilin birbırı 0,ıı 1 
lüyür. Naralara bombalar ıibi yaptığı h6cuaılar1 •1,ıeri • 
gürlüyordu.. miıi balkın iskell' ,~ 

Bir iki tutuımadan sonra rine yıkıyordu.. "'''"~'' 
vaziyet tekrar heyecanlan- Çoluk çocuk b•1 ~ot 
mıı, lialkı tekrar coıkua bir kaçıyorlar, 1ı8dı11I•' 
heyecan almıştı .. Her tarafta ı d ana an: jf!··· • JI 
bahisler tutuluyor, ayı bo· _ Aman fdelll "''~ .kı 
ğanıa muhakkak kazana· . .. rl•'',,Jf'~ ' 

Dıye bagrıyo . " ..J' Cağı, biraz IOnra hasmına J r .. 
mütbi' bir darbe vuracajı bir çokları Meo>•I " •1 fi' 
ağızlarda dolaşıyordu:.. ayı boian Halil ~•-'' 

N etekim, Halil keadiai ç.ası delikanhY1 ~ ,~ı·· · ı{ 
toparlamış, ve rökleri inle- cek diye ağlıyor. il'!'-,,· 
tea ıesile: Memiş, sıadıl,,Jili' ~' 

- Ohoyda bre Deli Me· rine dil1mesil•1 ~, 
miı pehlivan!... rar içlere korku • 

Diyerek, bmsmıaın üıerine şetli niral•rıPd~cl.,ı'/ 
ıaldırmıvtı.. yOkeelmeti bir " t' 

1 

Kafa, lroJ, bauk Deli Me- -Sa"" 
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~l>lJN HE TA AFINDA 11Nd;~;N:;~, 20 EF~ STILAI ŞA~~"ş;;;I 
to'IL EKii' VAZIY ~Ti 1 

TEHLiKESiNE UGRADI 1 Şam'ı:-:;;.fi;;;::tarafı .. 
1 

IC JYf OLMUŞTUR _ 2 _ - için iki aydau fozla bir ıa- dan bilkuvvo işgal edildiil 
t •e~ller "Bonaparte; Kale, An•era, mao, temmuz ve bütün ağua· bildiriliyor. 
~, tet1ı·' tarafından bu devreye ait ekim vaziyeti Gand, Dünkerk, Burge. lı- tos ayı ve eylül ayının iki Fransız mandası altındaki 
~ 1d •1ıler Dttice- üıe1inde fevkafide müıbet tili limaolarıoda 11000 doğ- haftası gibi bir zamın Ji- Suriy.eain bükümet merkezi 
~ ..... )'ıırdumur.da 

1 

•e bayırlı ııeticckr buwule ı :ı:ımg--lmı' ştı' . otan bu ıebir 229,000 nufua-'"" .. d ramacı ça ıştırayor. " 
tt bıaf1.111~'tı .. ce iyi bir ·getireceğine şüphe ypktur. Bouloğnede, üç topla mü· Eğer Hith·r: i .agiliı hazar- Judur. Şım, Suriye çölüaün 
lbiltit, ugu tabak· Dij'er taraftaa Trakyada •ellih 36 gemi, dipleri düz hğun geri bırakmak ıçın gac İ> bududu.ıda , bir vaha-

. ~'•el :;ndan bir tetkik ve teftişlerde bulunan 153 kayık bulunuyor; Kale- kıta ve mafzemele ri :ıi ola· oın ortasıaciadu; Barada DHeh· 
~ 1 let~ik uınt ekin Ziraat vekilimiz B. Muhlis de her biri 150 kişilik 70 rak tahşit edebilmiş olsay- ri tarafından sulanır. er 

111!doı11Yt et~ek üzere Erkmen pazarteıi günü ıeh- ıemi; Düakerkte ıilihlı 47 dı harbi, belki, eylül ayında cihetçe mühim bir merkezdir. 
•teh, goDderilen rimize avdet edecektir. gemi. 220 nakliye gemisi kazanabilirdi, bir gün içinde Ayni zamanda Müslümanla· 
bir il "••lıruıdan mO· Ôğıendiğimize göre, Trak- var. yakında bu limanda 2000 tayyare ile lngiltereye r1n mukeddeı şehirleri ara-

~,, et"t •r•ıhrma- ya bölgesinde de ıon yağ· 400 gemi toplanacak. Ha- taarruz ettiği ve 183 ilnii ıındabır. Bir çok kimseler, 

'. erelr ıehr1°mı"ze 1 1 k t · k b · b" d · l l b · mur ar yazı meırua ın .ın· berci Oıtandda 487 sefine ay ettıii güa ; ır ara a maavı gaye ere uraııaı zı· 

'ti, 111t~ kiıafıoda ıon derece mües- saymıştır ve ber şeyin ilç olmak üzere Şarburg aabi- yaret ederler. Şuk ıaDaJİİ 
diii 111,~:•r ınakam- ıir olmuş ve müstahsil kCSy• hafta içinde haur olıcığnn linden ilk düz mavnaları de- ve ticareti noktasından in· 

t ~'•dıa llaata göre. lüyü ıevindirmiıtir. tahmin etmektedir. ni:ıe indirdiği gün, on altı kişıf etmiştir. Bilhassa bıçak· 
1~.ı,,:--~~· kışlık Bu arada pancar mabıu· Filhakika, Boul~~eda ve ey!ül günü bu harbi kaza· ları, kumaşları, kokuları, ae-
'"111'1•clıa ıyı bir du- lünüo bereketli yağmurlar sahilde 130000 icişi vardı ve oabilirdi. def kakma eşyası, kuru ye· 

.,_d.. lota h, Yaıbk ze· dol.ayı•iyle iyi bir durumda İngilizler kendilerini koru· Orta çığın grejuvaz ate- mişleri yemyeşil bahçeleri, 
i-...,._,ı&nlerde ya- bulunduğuna İfaret dilmek· mak için henüı bir şey y.:; p- ıini ihya eden ingiliı.ler, bü- akar ıuları meşhurdur. Bai· 
-.._,,,1 d?Iayııiyle tedir. mamıılardı. yük bir zayiat verdirerek datla ve diğer çöl aıın 

i~u._Jetı mucip Şura11 da zikrdilmeye de· lngilizler, çarçabuk, ccnu- mütearrızları t1rdettiler. Ba· memleketlerile münakali yo· 
· P ettiti an- ier ki, iıtihsal işlerinde ta· bu ıarki sabili üzerinde, ııları bugünkü Alman zayi- luaun baılaagıcıdır. Irak iı-

\ t, biabn yurdumuza mebzul tuğladan kuleler inıa etme . atını bazıları 40000 bazıları tikamdine otomobiller ve 
.... d:e Ere bölge- ihaaD ettiği nimetlerdea baı- ğe başladılar. Martello kule- da 65000 olarak göstermek- otobüsler kervanı burada• 
1,,~ [ve 6amak ka modern ziraat tekniginini leri denen bu kulelerden bi- tedirler. kalkar. 146 kilometrelik bir 

~~~laad~lde 1116ıbet haiz olduğu büy&k rolil de ri, 1806 seneıinde düşen -Sonu Yarın- demir yolile Beyruta bağlı· 
L,~t •h, devıaa edil· gözden utiak tutmıyan Cüm- bir yıldırımneticesinde çat- ---o-- dır. Muntazam ıoselerd_,n, 
·~ .~1ıtaı, Bandaa huriyet hllkümeti bu buslista 1 1 h 1 Beyıuta2·3sa . otomobille ra· 

.. ·~ amıı o ma•ına rağmen , , Tuz f ı·atları d ti..~ 
8 

Adanada ela lizım gelen tedbiıleri al- mevcut bulunmaktadır. bat rahat gidilir. Hicaz e-
~~tı._d . Şefik Soy· maktadır. Napolyonda nokıau bulu- 4040 c5ayıh kanun muci- miryolu da buradan geçer. 

'-~ -·~ Ç11lıuıov•· Amerikada ıipariı edilen aan ıey, bir filo idi. Napol· hince tuzun beher kilosuna Sokakları dar vo yılankdavi 
-:'~""ıı .. ,,laıil riftrj . ve bir kısmı Baıraya va11I bir knruş müdafaa vergisi iae de mühim tarihi ibi e• 

'41 old le 7 7 olan ziraat Jietletinin bir~aD yon, altı ıaat için denize leri vardır. Emeviye camisi 
'' U lan top- bik\m olaam, lngilte renin iıi zammedilmiş olduğundan tuz 

ııı....: il te'- evvel memleketimize retiri- f' ti 'd ' t 1 Büyük cami, Siaaapaıa ca· f,&. ~tL &aif edil- J k biter .. diyordu. Fakat, 0 de· ıa arı yenı en. tespı o un· d' l 
..... ·~ ~bt• eçe temmuz: ve ağustoı • 1 h k' d "ld" N muıtur. Yeni fiatlara aöre miıi, Kale Roma ya ıg rı 

' ~)le •1r ıyaçla- haaat devıesine yetiıtirilmesi aız ere • ım eiı ı. •· 0 kapılar ... Büyük bir de ka· 
w ' •ı1t1ıya k polyon, bunun için bir plla iri tuzun bir kiloıu toptan .,.. • ca için Ziraat vekileti lizım palı rar•ısı varbır. 

,._ fetlrilm · ı bb- ı · · · t' sayesinde inailiz amirali Nel- 7 kuruşa, perakende, 7,50 T ır k' 

t ....... esı ge OD tefe UI e flrlfmlf ır. & Şamıa tuibi çok eı 1 a• 

h .. le, 1 ti t • d N ye, ince tuz bir kilosu top-

" 

rar arın "Ulus,, ıonu • • •cagını um u. a- sırlardan baılar. lsrail bü-
• l · it d b 1 tan 8 kuruı, perakende 8150 ~t po yon, emrı a ın a u unan lcümdarı hazreti Davud :ft· 

bı.eDSU(J l&rl 8r851Dd8 gemilere evveli Martinike ye ıatılacaktır. \ .. · ..,... maauıda bil~, Şam ilerlemiş Yhlt doğru yol ı alarak hasmı ıa- --•--
._ Q d d ) V • t ı· t bir şehirdi Hükümdar bu· •• UD 8 yar iM 8~m& şırtmalarını ve Nelson onla- ergı 8 ıma namesi rasını devletine bağladı. 
tid rı gupte ar&rken bu gemi- ı ' d t• t Jd M ı· k .. l t' f k ı·d Sonra mecbur belde, isuri •-• (a ) e 1 uza 1 1 ı~rin acele dönerek, inail- a ıye ve a e l ev a a e 'lf • 

'' ..... e • d ) b rı"n, lıkenderı'n variılerinıa, ._,, 'r• t t d k il vazıyet o ayııiyle azı vergi 
ı-;1 urk baııu birliği azHı ve birlik dıııada ereye aarruz e ece sa arı Romalılana elı"ae geçti. Mi· 

la.. ''•ıı d "l k d 1 . • müdafaa etmelerini emret- \'e reaimlere zam icrasına 
~ı t , n. a o üm vu uun a yardım •ıma ıçın dair olan kanun hakkında 'l liddan evvel 64 •eneıinde 

· ~'' t•rıhıae kadar akdedilecek mukaveleye miıti. bir talimatname haıarlamak• Pompa tarafındau hriıtiyan-
t • •rafı d ı kd ı b k b. ilk Ptio, muvaffakiyetsizliğe S . 'it,' bi ı· D • mea e aı ar ilyil ır • a tadır. Bu talimaıtnıme bir laşhrıldı. Miliddan ıoara 10 

İMt_ i,i ,' ılc ~aıumi kitiplij'ine miiracaatle iıtirak utradı ve Napolyoa, aıla ka.r gün irinde ikmal oluna- tarihinde Trajanın imparo· . ..,,L ~ lııı ı · · · ı di B' l'k • bu 1ergüzeıte ablamada. T T lt " iç' se erıaı vermıı er r. ır ı umumı rak alikedar dairelere tebliğ torluğuna ilhak edildi. Miıl· ')ill et~~ • •• ıon müddet olarak Haziran 1941 Bir asırdan f.zla bir za- olunacaktır. di 639 da Müslüman arap-
l 't[ il birU~lb. Fakat ıeçea bu bir ay içinde her maa geçti. Şimdi Hitler iı· )arca fethedildi. Mekke ile 
~-~I t'llıitll lıoagreleri iktiıadi birliklerin baılıca tilidan bahsediyor. Alman 9EY- birlikte, halife Hazreti ôme· 
ı-:'\~~lle le.ettiğinden i~tirak mlddetini 15 Tem- devlet ıeiıi, Kale ile Boa- L•u•L r'io başlıca makarrı oldu E-
~~·'tl,, .dar uzatmaj'a ve mliateaiplerin mıa- logne arasınde yerleştirilmiş mevi halifelerin payittahtl 
~, .. • 111tarıcaatla b J • • J 1 uzun menzilli topların mü-ı,. , ıırı eyaaaame erıaı • ma arına veıifesiai gördO (660. 753) 
~~ '~ermiştir. zabereliyle havadan deniz· Baha• Bir kaç asır ıoara ehli ... 

~l)ll'b G Gld 1 den bir arada yapılacak bir lip hareketleri esnaııada 
~'llt• r3 eıenıar' Bft ar taarruz He iagiltereyi mağ· rat mücadele mevz:uu teşkil et· 
~ °"tlta_ ~Pdtcak Tuaçeli mt.buıu B. Sami lup edeceğini umdu. ti. Derken Akaak Timurua 

\ "· a 111•lcla be- Erlımen Maaiaadan, Meumen Hitler de Napo lyonu :ı ge· depOSU eline düıtü (1401). Mııır 
~'~:lt:le •e ıu • kayıuakamı 8. Ruhi Çalıılar mileri tahıit ettiği ayni iıti- memluklerinio oldu ve Ya· 

~fiil •lilıetle- Menmendea ıehrimize gel- li limanlarında buna ait Her cies babaret, Tuva- vuz Selim 1561 de buraııaı 
~ İçi, ••tırapla- mitler, Münakalat vekileti malzemelerini toplamııtır. lct eşyası, kumaş ve nıobil- fethetti. 1918 tarihiae kaclar 

Y•rchma bış müfettiıi 8. Behçet lıtan· F•kat bu tabşidat zamaua ya boyaları, Karpit, Kara Şam Türk idareıinde kaldı. 
(."ti . bula ıitmittir. ihtiyaç gö•termişUr. Kargo.: boya, Zaçyağı, FILIT ve Bu arada ancak kuıa bir 

1 ) 'Nij "'t•!,~ •••.nılarda Biriaci (lS kuraı ı ları, ıalupıları, aalları bu diğer asitler fiatler normal müddet 1832 ile 1840 ara· 
... ı t h "d t 1 · t ' k kalite ekstradır. sıoda Mııırhlara intikal etti 

'
) ~ .. )ıA-a..:•Aden sitibianreneimki Daefsiııfnilimda :ı: • Şl a yer ennc ge ıru e ~ ~tq~ -----~-,,_ - .. · · 1926 da Şam, iıyanlara ıab· 

~ it İle M TÜRKÇE SÖZLÜ ı BAHRIBABA SAHiL PA K u• olmuı.'.:~--
,_,l~iit:V.B;nııö~~~ı!:.Nuretıin-M&zoyyenj GAZiNOSU AÇILDI Buz hakkında 
: '"' qr Alt d Yaratanlar : Tyroue ı latan bul o o en yllksek aazende ve hanendelerinden mü- lzmirde mevcut buz fabri· 
~ ~- fi ın a Pover-Soaiı Henie ı le,ckkil bir sa:ı: heyeti ierayi •hcak etmektedir Hl heyeti kalan muntazam iılemedl-
l.~ ı,, :ıtMecaua 2.30· 6·9.30 : me)'•nında htınbulun ses kraliçesi aahibinin sesi ve ko· &'inden halk buz ihtiyaçla· 

. l'ttai llıda 4.30·8 de S lombiapın en değerli muganaiyelerioden bayan Durdane de 
'İ llitita •.e Pıllar glnleri 11 de baılar ı buiuııinaktadır burada temiz bava, enfes mllzik, ve milte ' rıaı yakın ıehirlerden temi• 

~-~"'ti lS 2S. Balkon 30. Kollu" 40. ilk aean- ı nevvi me,tubat ve mtızelerle muhterem halkımızın çok ettikleri ıikiyet ediliyor. 
~ .. I T Balko• 20. Koltuk 25 kuruttur. ı memaun kalacağı muhakkaktır. Koıuauz. Ehemmiyetle alikadarlana 

ılebe aeaaıları 10 kunaıtar. ı - -· nazn rı dikkahnı colp eclerlı. 



RADYO 
GAZETESiNDEN 
Suriyede müzakere ve be

yaz bayrakla yapıl•n hare· 
ketlerde F ranıızlar teslim 
olmakta ise de mihtemleke 
aıkeıleri ve bilbuıa Sena· 
ıalliler mukavemetten vaz 
ı•çmiyorlar. 

Almanya Suriye hakkında 
riiıOşleriai izah etmiıtir. Al
manlar Suıiyede İngiltere ve 
Franıa ara11ada muhabere 
olduiunu arzu ediyorlu ve 
diyorlar ki bu m6cadele la· 
ıiltere ile Framanın arasını 
ebediyen içmııtır. Alman he· 
deflerinia ne oolduğuau an· 
ladıkları içindir ki lnıiluler 
Sariyede F raaıızlarla muha
rebede• çekinmektedirler. 
Suna rabmea barekif ıit· 
tikçe bir harp manzaraıı al· 
maktad1r. Franıızların tayya
relerle Taaustan Suriyeye 
aıker naklettikleri haber ve
rllmiıtir. 

Sovyet • Alman münase
betleri hakkında yeni bir 
llabır ıelmemiıttr. Sovyet 
tekzibinde tahıidat kabul e-
4llmekle beraber Sovyetlere 
karıı olmadıiı bildirilmekte 
idi. 811 tekzibin Berlinde hiç 
bir;akiı uyandırmaması Lon-

• drada nazarı dikkati celbet· 
miıtir. Loadra radyoları di· 
yorlar ki iki taraf mllaaae
betlerinin yumusahlmuı b.a1'
kınbaki tekzipler ve tebliğ
ler daima Berliade mtlsıit 
akisler uyandırdı. Bu defa 
biç bir •kiı uyandırmamışb•. 
Diier tHaftaa Berlinin bu 

1 
Hyiler hakkındaki görütü· 
Dil hatırlatmak lizımdır. Ber
liae ıöre bu ribi şayiaları 
ekseriya demokrasiler bililti· 
zam Afmanyanıa tekzip ve
ya teyidini tahrik içia orta
ya atmaktadırlar. Alman hü· 
klimeti her gün bu ıayiaları 
tekzip veya teyit içia teblij
ler aeıredecek olsa kendi 
harp plinlarını ortaya koy
muı olur. Bu sebeple Bertin 
demokrasi propaıaadaları 
tarafındın çıkardaa ıayiala· 
ra karıı Iikayt kalmaktadır. 
Filhakika şayiafarla alikalı 
olan devletler hiç bir endi· 

11 ıe ögllermedikten aonra 
- , b1111larıa izahına l&zum bile 
a ı yoktur. Anlaıılan bu d&ıüa
i , ce iledir ki Berlin sükütu 

,1 J muhafaza etmiıtir. 

ı ~ Diier taraftan Romanya
' r daki hazırlık tam aeferbeliğe 
c ) yakın bir vaziyet ihdaa et· 

miıtir. Romanya milli miida-
1 ~ faa nezareti tarafından neı
r• redilen tebliğde talim mak
,, ~ Adiyle ıilib alt.na ılınan
- lardaa kimsenin tecil edile 

1 
• 

1 meyeceii ve tecil için iltimas 
• J l yapanların cezalaadmlacağı 
ıl llildirilmektedir. 

n Genel kurmayın bir tebli
~ jiade de motörl6 vasıtaların 

1 
tekllif harbiye ıekliade or

i 

RADYO · TELGRAF 'HABERLERi 
Amerikaya gidecek vapurlar 

~~~~ .... ~~~~ 
htanbul-V apurlarımızın ticari nakliyat için Amerikaya 

seferlerini lemin etmek makıadi1le yapılan hazırlıklar iler· 
!emektedir. ilk aeferi "Bakır,, ıilebinin yapması muhtemel· 
dir. H•tta "Bak ır 1, ıa on gilne kadar Amerikaya hare· 
ket edeceii söyleniyor. · 

Amerikaya gidecek vapurların hareket mebdei l•taabul 
olacak, bu vapurlar lzmir, Mersine uiradıktan ıonra Mısı
ra, oradan da Amerikaya gideceklerdir. 

Ticaret müd&rlüğli, mezkur vapurlarla mal gönderecek· 
lerin müracaatlarını kabule baıl11mııtır. 

Muğlada şiddetli zelzeleler 
Muğla (a.a)-Dün yeniden dört y~r aar11obsı olmuştur. 

Bunludaa 12 de olanı ıiddetli ve 14 30 da duyulanı ~·ayet 

tiddetli idi. Halk evlerinden sokaklara fırlamııbr. Sarsıntı 
neticeıinde hiaar tebesiaden bazı kayalar düım&ııe de ye
ni bir haaar olmamııtar. 

---------------------------Don g rek dok- Amerikadaki 
larına taarruz Alman konsolosluklar 

edildi tapatıııuor --o--
Londra (a.a)-Bombardı

maa teıkllitana mensup tay
yarelerimiz Alman kara ıa· 
larile riollanda açıklarında 
dütm•n gemilerini araştıra
rak 4 bin tonluk bir vapur 
tahrip edilmiı ve bir Alman 
deıtroyeri bombalanmııtar. 

Bu destroyerin battığı zan
nedilmektedir. Gub1 Alman· 
yada Rende ve Koloayada 
endüstri mıntakaıı bomba
laomıştır. Küçük bir tayyare 
teıekkiiliimüı Diiakerkin 
doklarına taarruz etmişler

dir. 3 bombardıman tayya
rcmiı üslerine döamemittir. 

_,_, .. ___ _ 

o 

Vaılngtoa (•.•)-Amerika 
birleıik devletleri Amerika
daki bütün Alman konıoloı
laklarının kapablmuını em
retmiı ve bu konıoloıluklar 
mıntakaları dahilindeki Al· 
man tebaaıının seyahıtıaı 
menetmiıtir. 

- .. --

Suriye 1' 
Lübnao~• 
isti~~~~ 

Londra (a.a) - ~-' 
Franıız ajaaıını• soıri~ 
öirendiğine gör• fi~~ 
ve Lübnaaın miltt• 1r. 
rafından işaıal edilt• ~~ 
barekit baılark•~1ılJP'.';..i 
vaid mucibine• i•ti ted~ 
tahakkuku için il~. 
almağa b-ılamııl __ __..., 

T .• k·yede 
urı. 11-likdarı klfl 1 
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