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Köstence 
nı üzerind 
şiddetli 

hava mu 
besi ol 

Msakova (a.•)
t.tib barat büroıuaaa 
Alman kuvvetleri 

.._~IJlk meıaliyetli itleri ilzerine alınlar en çok, bazan çok feci akibetler dogv urabilecek batalardan s kınmal d ı 
Cll•ıi t kd• k b. h . " ı ır ar. ttl a ırde CStl ar ata ın~aaı b6tüa hayahada korkunç ve meş'um bir kibus gibi r•hıt yüıü görme terı mahrum 
~ bu hata iaıanı keadı ıab11adaa baıka diğer vatandaılanaı da mutazarrır ve muztarip :Cderae .•. 

tbatlarımızı yarmak 
de ıimdi anada•• 
harebeye tatatıDUf 
maktıyız. Dilımaaıa 

arruıu toplarımıııa 

ralyöılerimizia 6ldl 
şi kar111ıada dana 
bur olmuılardır. 

T • yyarelerimlr 
cüzütamlarıaa ve. 
luaan düıman tı 
hücum ederek t 

~VE AÇIK GECEKi RUS 
ltagiltere -Suri- ---~ TEBLIGI 
le anlaşması ••• Roman _a_o_t _ I! 

" iti b&k8meti tarafın- u PB ro mın. 
._ dan sarı,ede ıDıın- takası bombal d 
.. '- ile bir mlltareke imıa- an 1 
it ._aıı için oradaki Fraaııı Londra (Rıdyo S. 8,15) -
.._-..•tleri hqkam•ndaalıiı· Diid gece Sovyet baıkuman-
ltt:k•dltı emir ve aellhiyet lığı tarafınd•a neırolunan 
ttlt Frauada, ıerek la- teblii: 
11 .. -•re lalı Franıızlar mab· Ruı kuvvetleri Buarabya-
~'lltr· d ~.~ e ve ıerek Suriyede daki d&tman kuvvetlerini 
llt bir memaaalyet tev· plıklrttükten ıonra Lenin-

Blaaiıtir. grada karıı yapılmak iateni-
-...; • haber, ayni zamanda len bir hücum tarddetmiıler-
~~ llpla, Ye aulaıamamaı· dir · 
._,J~•&aden ealcl doıt ve Kıııl hava kuvvetlerine 
'if ' lider araıında mileı· menıup bir çok haYa filolar1 
~,·,~ lr.ınh çarpıımaları Romanya üzerinde uçar~k 

• b müteaddit ıebirleri bom bar--.a,, bl ır tee111lrle takip dıman etmiıtir. 
'~ tarıf ve alelumum Hedefler meyanında Kös· 
...... rat memleketlerde de teace ve petrollaran merkezi 
~t.:ıaadırmııtır. olan P!ve1te ıebri çok şid-
~ •tea Fraa11aıa yı- detli bir surette bombalan-
"- b~.·~ ralib bir devle- mııtır. 
' •l~llDıyet, idare ve ira· Alman kuvvetleri Moıkova 
">ı. 1 • reçmeıi dolayı· ve Kiyefi hedef tutan hü· 
"'-t1 lb•reııl Petea h&kti· cumlannda muvaffak olama-
~teaıtl111aıı bir mecburiyet dılar. Bu teıebbllıleri 

0

dü1ma-
.i""lr •de lnıiltereyi mü- na a;ır zayiat verdirilmek 
~i •clecek bazı kararlar ıuretiyle akim bıralnlmııtar. 
~~ ~ •••ketmeai bir dere- Raı kuvvetleri Leningrad 

•t 'oıclır bazı eıki mlltte- iıtikametiade yapbklara bir 
t6rı~'•f muhitlerde ma• mukabil bir taarruzu mavaf· 

~ ı..._, •bilecek bir zihniyet fakıyetle neticeleamiıtir. 
~ ~ ile karııt.amıı iae --o 

~ Ue,~0" Y•llardanberi mu· Surı·yedekı· 
~ '-•tıaı birleıtirmiı ve 

""" •• her sabada bir- harekat 
~ ~~•rdımına koımuı Kahire, (a.a.) - Suriyede 
~ ~iı dewleti yekdiğeri· hareklt memnuniyet baht bir 
'-a """-ltıaa ablmıı ve kan· ıekilde inkiıaf etmektedir. 
'" htt, '•belere tutaımuı Kıtalaramız Halebe yaklaı· 
~' ~ hQluam11ını hoı mııtır. Kıtalarımız Şamdan 
~ .. ,: ilci devletin dOt· 140 kilometre ilerliyerek Hu-"")l •ıa baıka biç bir muı civarına varmıılardır. 
\...,. d-.,ll111 llleınaun edemiyen miyen kanlı çarpıırnalara ni-
~:. llle1dana çı" ar- hayet verilmealai intaç ede-
~"1'1la cek ba mltareke tekliflai• 

tettı '-ı•ekdi Ç6rlin Fraaıada oldat• kadar la· 
~L~'-'-•ındaa ba mı· rtlterede de birik biı lall· 

...... mema11al1et •l•lr•t de IJar 

Yunan Kralı 
Jor j Afrikada 

---o--
Londra, (AA) - :Yunan 

kralı M• jeate Jor j dOn Af
rika ya varmııtar. Kral, Baş
vekil ııeneral Smoh tarafın
dan karıılaamııtır. 

Caddeler Yanan ve İngi
liz bayraklariyle donahlmıı 
ve halk Yunan krahaı ıid
detli ve ıürekli alkıılarla 

karıılamııtır. 

lnı!'iliz 
kuvvetleri 

--w-o--
Beurutun harici müda. 
f aa hatlarını uarmıııar 

---o----
Kahire - Londra radyo 

su 13.30 resmi tebliğ: Müt

tefik kuvvetler Beyrutua 15 
kilometre yakınına varmıı
br. 

Beyrutan harici müdafaa 

Sobranya mec- battı da yarılmııtır. Mütte· 
fik ordular kumandanı Vil-

IİSİDİD f evka- IOD Vişi kıtalaranın kum an-

---o--

i ide içtimaı 
Sofya (a.a) - Bulgar baş 

vekili B. Filof Sobranya mec
liıinia fevkalida içitmaını 

danından şehrin tahliyeıini 

ve yahud açık ıehir olarak 
ilinını iıtemiıtir. 

--.. --
aç~••!"· Yunosliv mali-
eu ıçtlmada 9 mebusano mHU• Jll. 

aiyet tetriiyelerinin kaldırıl-

ması hakkında hükumetin 
vermiı olduğu takrir adliye 
encOmenine havale edilmit· 
tir. 

------
Litvinofun 

Nutku 
Moskova ( a.a) - Sabık 

hariciye komiseri Litvinof 
söylediği bir nutukta eıcümle 
demiıtir ki: 

ye nazırı 

Londrada 
---o--

Londra (a.a)-Yugoılavya 

maliye na~ırı Londraya gel
miıtir. Nazır derhal Yugoı· 

lav elciliğiae giderek orada 

baıvekil Smoviç ve diğer 
erkinı bükümetle görüşmüş

tür. Yugoslav nazırı şimdi

lik Londrada ikamet ede-
cektir. 

---o---

ferdir. 

limanlar ve pe\ 
bombalaDmış ve 

üzerinde dokuz 
14 düşman tıy 

k.arıılaşmış ve cel4 
şiddetli muharebe 
de bir tayyareaail 

ve 7 düşman tan 
türülmüıtür. --···---
Amerikad 
lngiltere --·--

Haziran auıılll 
tauuare gönd 

----o---
V aşingtoo (a.a)-A 

tarafından inriltere1• 
yare yardımı gittikçe 

maktadır. Haziran 
1400, mayıı ayı ... 
1334 tayyare intift 

gönderilmiıtir. .................... 
ilzmir asker. 
!Şubesinde 
ı 337 doğumluların 
ı yoklamalarına devam 
ı mektedir. Şimdiye 
ı namlarına davetiye ÇI 

ı rıhpta Temmuzun 20 

Sovyetler Birliğı ile 
" Almanya araıında bir 

ademi tecavüz pakta bulan-

masına rağmen Hitler Sov
yet topraklarına karıı taar · 

SOOKişiFransız ı den soar• güa ko• 
ı ve namlarına davetiJ• 

ruz etmiıtir. 

Bu vaziyet karıısında Almanya 
nın hatti Hitlerin akdetmit 

olduğu ıulh muahedesi oin biç 
bir lrıymeti olmadığını' din· 
ya aalamııtır. 

Şimdi Avrapada ve diter 

tabasından ı k rılmayan bitil• m 
ı leflerin, yoklamalara 

iska t edildi ı 20 sinden ıoara bakıl 
--o--

Viıi, (a.a.) - Fr•••ız to· 
baa11Ddan iıkat -edilen 110 

kitinin adedi beş yüze M-

ı yacağıadaa o fi•• 
ı ıabeye bebemm ... 1 
ı racaatlar1, alıal laald• ti 
ı aıkerllk lıaan .. 

kıtalarda ra•sa• vartbr • .................. ---



u teceddüdünü yarat
raıı olan Çar, ne yapacajını 
...._lyorda. Karısı Kateria 

ı.,_.ımına koştu. Teselli edip 
_____ ceaaret verdi. ,Oımınh 
IJlllml~daaiyle müzakereye 

~eıini kendisine tavıiye 
~· Para ve•zelrA kuvvetile 
~ ıüçllie kuıı konulıca-

"9u kaai bulunuyordu. 
•tekim aldanmadı. Or· 

•mtlata balunaa 150 bia 
e Baltacı Mehmet paşa· 

aöaderildi. Rivayete lla· 
..,.. Kateria bizzat vezirin 
dınaa gelmiı, ağlamış, yal

''mıı; kumandanı, çenber 
~IDdeki Ruı orduıuna hü· 

.., ---· etmekten vaıgeçtirmiı. 
Petro, 11Tealim olmaktan 
ıka her teklifi kabul ede· 
raial,. diyerek bış naıırı· 
Oımanh kumandaınna 

~191.iıadı. Nazır, Ruıyaya müı 
•asi yete d&ılb ecek ka. 
aiJr tefrJifJerle karşıla-

cajı•ı umuyordu. Halbuki 
CI Mehmet pata bu ba· 

prtla ıalba aktetti : 

D~N..ll-..JJ.,1!! ub· 

10 Temmaı IUI ___, 

Şehir Haberleri_ 

ÇiFTÇiLER EVVELA TO· 
HUMLUK AYIRMALI ••• 

Müstahsilin yeni mahsulden 
evveli tohumluklarını 
maları lüzumu tamim 

ayır

edildi 
Geçen senenin ıonbıha· lıeyden önce tohumluklarını 

rıada havaların daimi ıuret· ayırmaları lüzumunu, orta 
te yağııh gitmeıi y&zünden Anadoludan getirilecek buğ-
normal senelerdekioe niıbet- day, arpa ve çavdarlar yay-
le ekim iıi noksan olmuıtur. la mahsulü olduğa için iz. 

Bu vaziy ti göıöntinde mir iklimine uymadığı cibet-
bulunduran viliyet makamı, le bunlaran tohumluk olarak 
önümüzdeki sene tohumluk kullanılmamasını, müstabıiı-
için ııkınb çekilmemek üze· lere bildirilmek üzere ali-
re çiftçilerin yeni sene mah- kadarlar• tamimen tebliğ et-
saliinü elde eder etmez her miştir. 

Tiuatro Tenkidi 
Çam Sakızı ---Ankara tiyatro san'atkir· 

lan dün akt•m Çorakkapı 
Altınpatkta (Ç m Sakızı) nı 
temsil ettiler. Park hınca 
hınç dolu herkeste bir •Ü 

kut iözler sahnede ıan'at
kirları seyrediyorlardı. San'· 
atkir Bay Mebmed Ozan 
Cavid Kizım rolOade çok 
muvaffakıyet kazandılar ve 
halk tarafından alkıılandı
lar. Hey'etin mtııtesna aan'-
atkirlarından ihtiyu roliln· 
de Ar11yrın •an'atnnn · ne 
derece ehli olduğunu diin 
akıamki temsilde göstermiş· 
tir. Hasan Kiıım rolünde 
Adnan Sert'ia muvaffakıye
ti inkir edilemez. 

Hey'ctin biricik yıldızı ve 
medarı iftiharı 'biiyük 1an'at-
kir Bay Hayri Aksoy Neı'e 
rolünde çok bOyU k muvaffa · 
kayetler kaza mış, tiyAtroda 
bulun n halk kendisini sü-
rekli bir surette alkışlamıı· 
tar. Teyze rolünde Bayan 
Suad, Nııidc rolünde Sevim 
Vilma rolüade Bayan Nadi-
de de çok muvaffak olmuş
lardır. 

Bu akşam AbdiUrefik Ah
med Nurlnin Döı t Cıbar na-
mındaki 3 perdelik vodvili 
temsil edilecektır. 
San'at~irlan tebrik ederiz. 

3-lneç kralının memle
ketine serbeı dönmesine mii
Hade edilecek • 

Petro bu şartları memnu
niyetle kabul etti. Muahede
yi imzahyarak çeoberden 
kurtuldu. (Sene: 1711) 

Tarıhçiler şöyle dütllnli· 
yorlar: 
Şayed Mehmed p•ıa bu 

derece yumuşak davraomı· 
Hydı, Ruıyanın inkiıdı hiç 
deillie elli ıene ıeç kalır· 
dı. 

Fuarda ticaret 
odaları 

pavyonu 
İzmir eDtero11yonal fua

rında Türkiye ticaret v ... 
nayi odaları pavyonu ıçıa 
hazırlıklara b•ılaamışhr. Bo 
itle meıgul olmak üzere bir 
komite teıkil edilmiı, tica
ret vekaletinden srelen bir 
emirde mezkur koıuiteye 
lzmir ticaret mildOril Bay 
Ekrem Ediz, ticaret ve sa
nayi odaıı umumi kltibi B. 
Turgut Tfirkoğlu ile lstan
bul ticaret odasından bıy 
Servet Faikia tayin edilmiş 
oldukları bildirilmiştir. 

Ticaret vekaleti pavyon 
için hanri ticaret odalarının 
ne miktar para gönderecek· 
lerini tesbit etmiş, her mın · 
tak•nın ne gibi tn hıul ve 
mımulitı teıhir ed~ceğini 
de bildirmiıtir. 

Nilmunelerden bazıları 
ıehrimize retirilmiı bulun
maktadır. Dij'er vilayetler
den de nümuaelerin gönde
rilmekte olduj'u biJdirHmit· 
tir. 

Belediye bu sene sergi 
ıarayındaki C. pavyonunu 
tamamen Ticaret ve sanayi 
odaları pavyonu olarak tab 
siı etmiştir. 

--o--
Ev konserve
ciliği kursu 

çılıyor 
10 T ~mmuı perşenbe gü

nü ıaat 15 ta lzmirde Gazi 
bulvarı Kız sanat okulunda 
ev konıeneciliği kunu ıçı
Iacaktar. 

Kurslara herk cı ittirak 
edebilecektir. 16 Temmuz 
çarıamba ı.On& nih_y t bula
cak olan kurs m6ddeti altı 
ınadnr. 

Her glln ayni ıaatta de
•am edecek olan karalarda 
bi16mam ııd• macldeleri ve 

-27-

Şu yaman pehlivanla bit 
karşılaşsam da, ben de 
kendi gücümün hakiki 
değerini anlasam ! ... 

mmınm ...... 
• U b • ·ai t_..-- Ben güreıten kaçmam.. , zere ıe re ıamesı ;,,J" 

Fakat karşıma Çaltoftan için her çareye bış ' ,t 
dıha üstOn bir pehlivan çı· yor, hfilcômet aezdia~• ~ 
ka11nız ki güreş tuttuğuma ıü geçer kimseler, b•:.,., 
değsin!... Yokıa ondan da- teıebbBılerdea ı•rİ d 
ha aıağı pehlivanlarınızla yordu.. ..~ 
ıoyanup ı&reşemem!... Bfitün bunlara ,.~ 

Diyor, meseleyi kestirip MTaıof,. un öyle eliai ~ 
atıyordu.. nu ıallıyarak ıehr• 1~ 

Sözüm yabanı, Çılmofua ne ve ıBreı meydaal...-~ 
mıilübiyetiaden sonra daha 

1
' 

1 
t k pehli-:, 

bir çok pehlivanlar Deli Me- n ra 11
• a ~· ti il Is•~~ 

mite meydan okumığa baı· yenmuıae ır • r .,... .. 
lamıılar, her ne baha11na nıa göıterilemıyor, ,,';,ıl 

ol u rsa olsun onunla er mey· bUyDk kimıelerin 1 # 
danında boy ölçOşmeğc ha- rağmen bu iıe boyYD 
zırlanmıılardı.. Fakat biitün mlyordu •• 
bu seslere Memiı kulak bile Vaziyet bir il .. • ;, 
ıımıyor, dinlemeğe teaeıznl aiyle Deli Memlıe • d 
bile etmek istemiyordu. yor. ıayed dailard•.,1 

Ve hakkı da vardı.. Ar- ıan, canavarlarla 16• 
tık onun için Dtıli ormanda le kırpmadan boia,.S, 
bir ikinci gOreı tatmak abes ıof" iıimll meıbar ~ /. 
olacak, Çalmoftan üıtün bir • ece•• 
pehlivan olmadıkça diğerle- pehlivanı şeıhre ıa • 
riyle boy ölçüımesinde biç yunup onunla g&ref., 
bir mına olmayacaktı! olursa, muhakkak ~it' 

l""Aalk, Deli Memiıia bu yenebileceii, battA d• 
. d belki fikrini öğrendikten sonra reşın ortaıJD a, .. p,,tı. 

meıhur pehlivanları 0Tışof,,u ııodı, kendisine: ~ 
dağdan indirmeie, ve bu tireceği aalatalaı•i• 
müdhq Türk pehlivanını ona yordu. 

11
,,. 

yendirmeğe azmediyorlar, ve Deli Memlf, bu ı• 
bu vadide büyük htebb6s- ledikçe keyiffeaiY0 '• 

lere giriıiyor lardı... "Aman Allabıaı, •" 
Ve onu ancak 11Taşof,, un pehlivanla bir lılf 

yeneceğine kani bulunuyor- da, ben de keacll -~·--· 
lardı.. ki bı.ı düı&oceleri de hakiki deieriai ·~~ 
kıımen dojıu idi, çünkO Diyor, ve aıub•P' 
"Taıof,, Deli Memiıle bir 

uraıof,. deneJI ,.-
çok korkulu dakikalar ya- aerede olur•• 0 
şllmıı, batta bir defasında • ı 

Ç tutmak iıtedit•• da yere atmış olan u al-
mof,, tan çok daba üıtüa du.. ~ 
bir pehlivandı!... Artık Deli or&11• ..-..4 

bit f" .. 
Fakat senelerdenbeıi dığ· korkulacak biç ffı 

farda mağaralarda yışıyan mamıı, Deli ftfelll"' 
ve o güne kadar öldnrdüğü dan daha iıtekl~t" 
sayııız insanların ahını gı- yapılmasına tar• ;,I 
yabında verilen idım kara· nu en açık bir il 
riyle çekmekte olan "Taşof,, , kese aalatmııt•·11 ~ 
nasıl olabilirdi de tekrar 1ol• 
ıehre indirilir, ve yliz bin- Halk, aai• t0rl' I 

> or, fakat bir ~ 
lerce inıanın göıii öallade 11J11fı 

idam kararı • çatır çatır Deli Memiı yen· ...ıı 
d. ıı· d'? rin ea meıhur .,.. ır ır ı ,.. d• 

duğu kadar lıte bu ilk tatlı hülya1iyle 
aenelerdeaheri dailarda do· pkiai bulua•j 

~. çok 
latan, kendiıi ıibl iki ylı ilk ve ıoa d 

1 

atb, beli ıillhlı babaylfitle tehre iameıüt' 
• :...ı • •affu o 
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lPOLY 
KOVA 

'~ı ..... 2_ 
1 ~011 28 4ı9, b ıiranda 
li oı_ 11Ya devletinin 
•e l 11 yuna şehrine 

t ttl;e ıolerini t nzim 
'~,~e or da on sekiz 
ord:~ llJecbur oldu. 

tfıt . •rı bir meyd n 
L Dıı~ k•\nıl etmediler, 
~t. ~Ya, sonra da 
'~tk·ı (it ıkiben Smo· 
'rtht 'erek kati bir 
' 

9''ınektea çekin-

1,011 
tathf 0 rdulariyle Be-
t ;:ı . geçmiş ve 
tl brı k pılerın 

ı. 

teşebbüs etmiş, hkat Rus 
ricalini anc k 24 saat ge· 
cildir ebilmi ti. Rus orduları 
geri çekilirken heryeri ya
kıp yıkıyorlardı. 

Napolyoaun kum ndanla
undan Oudinot, Polotskta 
pulak bir i•libiytt k•z n
dı. 

O ııral rda Moskovada 
heyecanlı hacler cereyan 
ediyor, re imleri sokaklarda 
dol ştmlan Hıızresi Meryc· 
min Moıkov yı kurt raca· 
ğınd n Sen Mişel ile Sen 
Se jin Moskov yı guph 
şeytanlar karşı koruyac ğı· 

Q ~~ NAPOLYON VE KARiSi 

~-d, 1 
' iri Polonya 

lb~nhitaki Rusyanın 
• f,k hl kalcai idi. 

~; 'itil •t eıkimiıı ka
~L Çel " . b 
ı ~ ~t ili ıenı azı 
!\ ~ ~,1 Ve edilmişti. 
15 'lelin t Fransız top

'i~ıte day namıya-
l 0&\ k ')itt ıu at et-
~)İttı' .12 bin, müt· 

'lan ••e 6 bin idi. 

ı ll 8k uanıgor 
1 uaı,t 

ndao bahsediyordu. 
Rus ordularının ~umaod -

dHını ve Moskov nın mü
daf asını üı.erine alan ge· 
neral Koutouaof bey nname
sinde : 

"Cenabıhıık şeytanı Sen 
Mişelio kılıcı ile kabrü ted
mir edecektir. Y rıoki gü
neş daha batmazdan evvel 
iman ve itikadıoııı h rp 
meydanları iizerlne müteca
vizlerin kanları ile y zac k-
ınnız., diyordu. • - ~I terk ' geceleyin 

~ ı:P~ı~.:~: k:~::; Moskova mukarebesı 
t~t'1dia~eıne depola- Ruı ve Napolyon orduları 

lıı,,d~ şebre de araııada Borodino, diğer 
~la, b 1' adiyle Moıkov muharebesi 

" Qh • .'d ll v •ı"y•t '-ar· 7 ı-ı 1912 "b d ' "'~ -. ... 11 ey u t n in e vuku 
' tev k b , •lth\ • uf t· uldu. Bu muharebe o t ri· 

Q ~d eın bir or- he kadar vuku bulan sav f• 
' h~ ~etfrnıeli idi. ların en kanlısı oldu. Rus· 

'' ~. t,lc •v iyede bu· lar 50 bin kişilik z yiat 
r k,d •t Viln d D vermişlerse de N polyon or-

\ 4U, ş, •r Y•rı yol duau da 47 si geuer 1 ol-
~I ~r> LiYet Moakov m k üıere 25 binden f z1a 

>o, L~ tcccku 
ı~ Qtr • zayiat uğr mışl rdır. 

)ot defa daha Bu muharebede basla ve 
taııu keımeg· e d d. d b 1 

~'•\ 1 yarın an en ışe e u unan 
~~ b~rınkt""8

111111nu• N polyon, m iyet süv ri 
,'q q kuvvetlerioi harbe sürmemiş 

ı- .. Sak zı R ıların rİc ti, lop teşi 
-. ., ~ altın hnmıkl ber bcr, 
~~li. y b kı111oda 150 meoedi:ememiştir. 

ı Q b· •hçeli, do- - Sonu oar -
'tlbl ır çiftı'k 1 1 e 1 

1 nt-
''l >le, ' çift öknın 

t,ı h,y 
• çlf van dam-

~ Y ,,
1 

t 1 Heriyle 
tıll tıy, d 

'' ' bu veri· \ '-b lllek iıtiyen-
~,, ... ~hı,,, Halkın 

.... ti 
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En Sağl m En Zarif ve En Ucuz. 
L tik MühOrleri ancak Hisar 

&nü Bakırbedeatan No. 48 
tel Niade 

(HAL "I si!S1) 

hı 
ha 

• 1 
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a 

a 

Oahilige e aleti ·ıa-
'Btlere bir tamim 

gönderdi 
Dahaliye Vekaleti m ili 

inbid m binalar hakkında 
vilayetlere y phğı bir tamim 
de aynen fÖyle demektedir: 

"Şehir ve k sabaların İ· 
marı bakımından bazı bele
diyeler tarafındın m•ili in-

hidam karariyle v taad şla
na ev ve dükk Anlarının yık
tmldığı hakkında nazarı dik
kati celbedec~k der cede şi
kayetler aham ktadır. 
Yapı ve yollar kanununun 

44 üncü m ddesi ancak teh

like aneden ve bu tehlike 
iz le edilmediği takdirde her 
hıogi bir müessif kız yı se· 
bebiyet vermek noktaı na
zarından büküm ifade et
mektedir. Yoku cadde hıv. 
sii, meyd o açılması gibi i
mar ve şehrin güzelleştiril
mesine m tuf b11susatta bu 
m ddedeo istif de bahis 
mevzuu ol maz. 

Mülkiyef hıkkıaın kudsi
yeti esas k ounl rımızla ka· 
bul eden Cumhuriyet bükü
mctinin bu sarsılmaz Pren· 
ıipioe karşı en basit bir şe
kilde olsa dahi ykırı hare
kete biç bir veçhilc müsa
maha edilemez. 

Kanuni selibiyet ve mü· 
eyyidelerin "mme emniyet 
ve itimadını s ramıy cak 
surette tatbik ve i tim li, 
id re amirlerinin bilbass 
ehemmiyetle ve hassasiyetle 
göz önünde tutmaları lium 
gelen bir vazifedir. 

M halli t şekküllerin her 
h ngi bir g ye ile olursa 
olsun iltiba:ı eyliyecekleri 
bu kabil kararluıa tatbikine 
geçilmeden v li ve kayma· 
kaml re esaslı surette tct· 
kike tebi tutulm 1101 ve yu· 
karıda işaret :edildiği üzere 
sırf tehlike göster a· gayri 
menkullere inhia r ettiril· 
me i hususunda ric olun ur.,, 

Her cin bab rı.t, Tuva
l t eşy•sı, kumaş ve mobil
ya boyal rı, Karpit, K r 
boya, Zaçy ğı, FILIT e 
diğer asitler fiatlcr norm 1 
kalite ekltr dar. 

Cilt ve Zilbrevi H atehkları 
M üteh S11t.11 

DOKTOR 
• 

,\.o •# 

-
' L 1 iŞTiR • 

Ankara (Hususi) - Nafia Vekaleti, Meı:ıeru~-
cdlerio t mir ve yllkseltilaıesi ile Menemen ve!IBir 
tesisıhnın ikmalini 370 hin liraya eksiltrncye koya. .. , 
Bu suretle Menemen, Manisa ve Turgutlu ovalarının ıula
ma işleri tamamlanacaktır. Yazm sulama mevsiminde Ge· 
diz nehrinin suları az lmakta olduğu için, Mıumara gölO· 
nün etrafında to;>rak seddeleri knrulacak ve gölün sular 
arttırılacaktır. 

Kış vakti Gediıin bol elan suları, bir kanalla göle akıtı· 
lacak ve sul1r toplanac k, buna mukabil bir boşaltma k•· 
nah da yapılacak ve y zın sular burada.o ovaya vorilecek· 
tir. 

Bu suretle Manisa ovasında Gedizin sol sabili de ıula 
na bilecektir. 

Emiralemde yapılan regülitöıle Menemen ovasının ıulaia 
ması temin oluaacaktar. Bu hafta içinde tesisat, muTakkal 
şekilde ve mera1imle açılacak 120 bin dönü.m arazi ıul•· 
nacaktır. 

Kumçayı y.atağı da değiştirilecekti-. Ve bu çay da 
mara gölüne akıtılacak, gölü :ı sulan fazlalaştmlacakbr 
Böylece, au altında kılan 165 bin eski dönüm arazi kara-' 

tulacak ve ayrıca bütün tesiut tamamlanınca 462 bin cıkl 
dönüm toprak ıulanacakhr. ..Anadolar 

FA vnALı e1LGILER I Valimiz dOn akıa. 

halis veua · ıehrlmize avdet al Kahvenin 
karışık olduğu nasıl 

anlaşılır? 
Son günlerde bileli kah

velerden ıikiyet edenlt.r ço· 

ğ ldı. Toz kahvenin karışık 

veya halis olduğunu anlamak 
kolaydır. 

Bir bardak ıu almah, bir 

kiğıdın üstüne bir miktar 

kahve koyarak aıar azar 
serpiştirerek ıuya atmah. 

Kahve suyun üstünde kahr

ı halistir, suyun dibine gi

diyorsa kahve değildir. Bir 

kumı üstünde kalır, bir kıs· 

mı dibine giderse karııık 
demektir. 

~--o---

Valimiz B. Fuad Tukll 
dün akşamki Bandırma ek• 
spresiyle İstanbuldao ıebri• 
mize avdet etmif ve iıtıl'" 
yoada hararetle iıtikbal 
lunmuştur. 

Kiralık ·yazıbı 
ne arıyanlar 

Hükümete, adliye ·daire· 
sine ve ticaret müe11eıel•· 
rine yakın hükümet koaıtı 
karşısında (Güzel lzmir) laa· 
nında kiralık yazıhane iltİ• 
yenler ayni handa (24) ••· 
maraya · müracaat etli•· 
ler. 2· 7 

Bahri baba 
Sahil park 

• 
gazın osu 

Buiulanan S[Öz 
lük camları 

lzmirin en tirin, en b•••· 
dar ve en latif bir yeri olıD 
Sahilpark gazinoıuna lıtı•· 
bulun en yiiksek hane•cl• 
ve mugaaniyeleri g!tlmiıtir. 
H r akıam uat yirmi d&rd• 

ı • • 
ı 
ı 

Yaz günleri terin tesiriyle 

baıı kimselerin gözlfikleri 

buğulanır ve sık sık gözden 

çıksrıp temizlemek icap 
eder. Buna mini oJmak için 

bir pamuk parça un gliseri
ne batırarak gözlük camlı-

rıaı silmeli, sonra itina ile 
temiz bir bezle tekrar ıil-

kadar ince saz takımı .ıcraJI 
ahenk etmektedir. 

Ayrıca yeni gelen mükım· 
mel bir bal t hey' eti ve bir 
de nefis varyete vardır. Te· 
miz hava almak için matla· 
ka SıhiJpark gazinoıuaa ıe· 
lini%. d.2 Müdüri 

Dr. lfık 
bmlr Memleket baı&\eıl 

Routken mütebaN111 
meli. Camlarıo buğul oması Rorıtken Ye Elektrik teda.,lıl 
tekrarlanmaz J' pıhr. ikinci Be1ler Sokalr.' 

• "~ ,. ,, t .. ,.0"1 ,.., 

Hergün il acanslard Birinci (15) kuruş 
Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim 

ELH MRA Sinem sında 
ı 1 A D v k Nelson Eddy ve 
ı • Y Og&r en Janet Mac Donalt 

2 Lekelı Kadın rORKçE sözLO 
Yuıuf Vehbi ve Leyli Murat 

ı Seanslar : Ay doiuken 3-7 
1 Lekeli Kadıa 5·9 
ı Camut•I ve Paıar rünlerl 11 de ~tlar 
ı Yaı flatlerl: Bir ıaci 25. Bılko• 30. Ko&tulı 40 bk-
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RADYO· TELGRAF . HABERLERi ·----
uharebe~!.::!~ler Mi Mü· MEMLEKETiMiZ YOLILE ALMANLAR 
;~!~~~}!~e~:r~:a!~::f::ka:: MÜBADELE OLUNUYOR Hollandada muhalefet-

lariyle diğer taraftan Viıi IB karıııaııgorlar 
makamları araaıada milta- lataııbul _ RGıya ile harp halinde bulunan memleket- Y Y 
reke içia bir takım müı:ake- 1 deki Sovyet aefaret heyetleriyle ve tabaa11aın Berlin (a.a) - Berlinden 
reler yapıldığı ıayiaları do- b:r memleketler aefard heyetlerinin ve tabaa11aın mli· verilen haberlere ıöre Hol-
laııyorda, Lo11dra radyoıun- badeleıi memleketimiı yoliyle yapılacaktır. landaki siyaıi partilerinia 
da ve landradan Anadolu Berlindeki Sovyet aefaret heyeti ile tebaa11ndan mürek· Alman iıgal kuvvetlerine 
ajaa11aa gelen bir haberde kep ilk kafile Avrupadaa gelmiı ve mllbadele mevkiiae karıı açık ve faal mah•le-
Sariye Fıaaııı fevkalede ko- hareket etmiıtir. feti y&zliaden Hollanda umu· 
miaeri general Dentzia mü · Ruıyadaki ıefaret heyetleri ve tebaası da Tllrk-Rua bu· mi valisi Seyı lakarti ciddi 
tareke iıtediii bildirilmiıtir. dudaoa ıeleceklerdir. iki taraf araıında mllbadele Tiirk· tedbirler ittihazına sevk et-
Difer tanftaa Pariı radyo- Ruı hududuııda yapılacaktır. · mittir. 
111 f6yle bir haber vermittir: Ruıyaya geçeceklerin yeldin~ 1~0, Ruayadaa avrapıya Verilen bir karara göre, 
Mltareke akdi hakkınde la- gideceklerin yekiinu lae 400 kıı_ıa_ı_r._____ Hollanda naıyonal partiıin· 
ıiliz kumandanlığı tarafın· den maada diğer partiler ve Rusya~• 
daa Sariye Franıız kuman- Stalin hattı bo-1 Rumen petro• aiy11i teıekküller feıh ve J 

•• danlıfına vaki bir talep ge· dağıtalma11na karar verilmiı· rı• kaD !, 
... Dcrıl Deatz tarafındın red- yunca Almanısahasının tah- tir. 7 

X' d dil 1 i --•- Vaşiugl011'ı's.i ~ e m ıt r. k . k • d•Jd • "• S • d h y.et bilyOk •·~ ,_p .lr. iki taraftan 9eriJen haber· tazyı 1 8 ame• · rıp e J % l!'J urıye e mu a hariciye ID8ttlf°'t1 ~ 
fi ~a-... ler birbirini tutmamakta ve d ? b •ıd• •ı• il• ~ 
"'!'wı , h•ltl m&tareke talebinin ne te uğra 1 mı 1 ırı ıyor rebe bitiyor ;::,~~~ tılr~ ' 1 

aı ... ' ye taraftaa ıeldiii noktaaında -•- --ow Londra (a.a) _ laıiltere Amerikay• 1 
m•l!lt• birbirini aakzetmekte iH de Ne•york (a.a) _ Nevyork Londra, (R. G.) - Moı· baı•ekiU Çörçil dUa avam verilmeıi I~ 
U~ r blııl ettiitmiı kanaat Suri- Taymiıin Betlln muhabiri kova radyosu Rumen petrol kamarasında beyanatta bu- mevzuu oldn-
h' e F k 1 a. tesiıatıaın Ruı tayyareleri ~r y ranıız ma am annıa mu· bildiriyor : laaarak Suriye yilkıek komi- mıthr. 
••• tarekeye h•zarlandıkları ve Stalin hatb boyunca Al- tar•fıadan tahrip edildiğini ıeri geueral Dentıin lnııl- Rumaoıkl 
L • ma.t k · uz k 1 d • k' · k te bildirmictir. PJoesti petrol b• paı u are eaıa a 

0 
ma ıırı maa tazyl ıaıa a am• • tere bükOm<tino bir m&ta· mekıizi• " 

laı merkezindendir. Eeaaea d6a uğratıldığına bllkllm etmek nhHına karşı mllteıddid reke akdetmeği teklif etli· rak aiha1el 
1 .al' ıaıt 19 da Londra radyo· imkiaıızdır. taarruzlar yapılmıt ve teıi· ğini bildirmi~tir. li teklifJer 
1 •ına tunda •erilen bir habere rö· iyi baber alan mabfllller· oat tahrip oluamuıtuı. 1000. 1500 kadar lariliz dağaau s&1 

D'a re Fran11z fe9kalede komi· c!e cereyan etmekte olan Ayni radyo dlln Köıtence aıkerinin kayıp olma1ına ve 
.ıu."tır aeria m&tareke talebinde ba· mubarebeleria reçea aeae· aamiyle artık bir yerin mev· yaralaama11aa aebep olan bu f • 
an~ landuiu Avam kamarasında nin ilk bahar ve yazındaki cud olmadığını bildirmiıtir. elim muha1emata nihayet JD 

.afi\'/. B. Çorçil tarafından reımea rarp muharebelerin ıid- Bu da Ruslara röre Köılea· •erilmesinin DO derece m•m· ı 
4eft'f teyit olaamuı, baıvekil bu- dıtli olduğuna tealim edi· ceaia bemea hemen tama- auaiyeti mucip olduğunu ıöy· ı 
tuı H memnuniyetle kabul edi· yorlar. Raılar araalala rö•· miyle tıhrip edildiğini an· !emeğe !&zum olmadığını be· 1 
~ leceilni, fakat aıkeri hare · 1 d · latmaktadır. yan eden Çörçil, ölen ve ya· · terdiii ta bil arıza ar an ıı· l 
thtJ kitıa da devam edeceğini tifade ederek iıtihkim int• --•-- ralanaa bu lagiliz aakerleri-

aöylemiıtir. · · s:. nin daha evvel FranHnın 1 b B etme.kteki.maharetlerıaı gvı- Bataklıklarda j a2iliz iıtih arat nazırı . mlidafaa•' için ıönlillli ola-
Daf Kupor de bu m&naae- termıılerdır. ) Jd rak hizmet ettiklerini bildir- 1 
detle beyanatında lngilizler- --ow-- y o açı '' şa r- miştit. 'ad yol•" o fi' 

le Fraaıızlar araıındaki mu- Berlinelçimizin ka dog" ru .·ıer- --- 1 22.30, 1;3.t ,. huamatın Briıanyada eHfle I çe a•fl11 

k•rıaıadığıa•, nihayet baıur- verdig" i ziya_fet leniyor... Finlindiyada 
1 

t 
ıı lagilizleria bundan sevi- İ 1 b Ş ~ye 
aeceğiai söylemi. tir. --o-- Berlia (•.•)-Şark cephe- Kadınlara ve a e BUB o "d 

Z f 1 · A 'k Y B ı· ( ) Tü k Alman sinde bataklık arazide Al- ~".J dıam~r ş!:~mı?merı an ar• pa~:ı~:u ::.:idal: a~ıh•la · maa kıımtıeriain farka i11ördü~ülüuor '.!u. , ... r~ 
Loadra radyoıu e1PVelki n•ın tealili mlauebetlyle doğra ileri hırelretleıiai le· Helıinki (•.•) - Muayyen 

1 
b•'' lı' 

i&• hlzim Halimizde 14 le T&rkiyeaia Bertin hDyilk el· mia etmiıtir. bir iıte olmıyaa .. ya fabri· So•Y:. 
9 

ı 
Y•Phiı aeıriyatta orta ıark çiıi tarafından verilen ziya· MACAR RESMi TEBLICI kalarının kapanmaıı &zerine tayyt rd•• 1 
larlliz ka .. etleri yeni baı· fetle bir çok aıkerl ve dip· Budapeıte (ı .ı) - Macar iııiı kalan 18 yaııadan 59 Bu~~. dS';f 
kumandanı renoral Obille· lomatik ıahıiyetler hazır ba· reımi tebliği : yıııaa kadar olan kadınla· :e•":..ııscl• fi• 
kla bir razete maharlblae luamaıtur. Tam hızla ileri hareketle· rıa bir kararname mucibia· 1;~ ıı11•'1 heyaaatıaı da vermiıtir •. Bun- riae de•am eden motörlü ce iı ae"iıiae rirmeleri ılt 
da orta ıark •aziyetiadea, Japonlar Almanlordaa En· kıtılarımız Ceıeıt nehriei mecburi tululmuıtur. Aft•" 
Alman- Ruı barbından, T6·r diıedel geçmişlerdir. Keıif müfreze- Kezalik mektep talebui r- lf 

idyeaia duramuadan •e A· Bir Japon razeteıi Aıya· lerimiz Zobruç aebrine var· de muhtelif itlere alınacak· ıısbi b ) / 
aerilıaa jardımıadan bah· da yeni DİHmlD Ruı· Almaa mıılordır. Şimdiye kadar... !ardır. Dıho şimdiden 150 n .• ,.~ı:.1, 
aobuaayordu. hırbı a&ticoıiade •e Alman· yiatımız b&y&k değildir. bia kadar talebe kaydedil· ~~bı~~~ 

Nevyorktaa buna dair bir ya tarafından tabikine bat- --•-- mittir. lagılaıd b.,cl ,, 
tilıraf gelmiıtir. Bu telgra- lanılma11 ihtimalini endite R d k• -•-- Libya • ,rf'r,/' 
fa röre, reaarelia zoferia ile karıılayarak J•poayaaıa osya a 1 v da ıe~·~·'" 
temiDi için mutlaka Ameri- da Almanya ve İtalya gibi Fransız menfaatlar·ını Muglada ne ka- ye: kb~'.ı·t•~1: ~ kaaıa yardımı lizım geldiği biitüa htlrriyet haklara na •a · h o• • ,... 
hakkıada ,ayıediği .azıere bip oıdu;unu kaydettikten TürklUB •oruuacak dar ayvan var ğer ... ab1"' ~ 
dalı fikri ıoral111 Amerikan ıonra diyor ki: Bizi Hindiı· il Muğla ( a.a ) - Villyet r 
hariciye aekretelori ıu ce... tan, lran, lr•k •e Suudi A· Ankara ( a.o) - Fran111 dahilinde •erıılye tibi hay· 81' ~il 
bı •ermlıtır. rabiıtan ilıerindo ıerbeat bı· h&k6meti, Sovyet ı.ük6meti •anlar sayılırken 135,987 ko· AltıJ~,,ııı' 

-General Obillekia 1 ma• rakmalan icıp eder. nezdindeki Franııı menf•at· yun, 2,399,975 keçi, 49381 ,ı'"'..1 
feYld olaa B. Çor,.il ıı"mdı" . lerı'nin kuruDmaaını hllkOme- öküı, 63,945 inek, 13121 at, ro 1' 11 J,ıt:"'j ~ Anlatılıyor ki, Çine illve- b t f' 

J& kadar Amerikadaa yalnız ten bu oabalarda da Japon· timiıdet rica etmlt •e bu 2424 katır, 917 manda •e 53 A 111~ 
laırp malıemı•i yardımı iı· ya yeni nizamı tatbik vaıi- talep hlkCimetimiıce -kabul tiftik keçiai bulundufu teabit adlı 

!Jl!~dll:l:e:ı~~~~~~~fe~ı~i•:!i~ll=u~l•~·~•l=BaM~ta~rl~~~tdi=llDI=~'· ol .... •tı•' 


