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HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

güzaf zamanı değil, iş asrındayız ••• 

... •& 
hYleınekle geçinen veya şöhret bulan hatipler, şu zamanda ağ11larından ç1kıra· 

1 
~' kelime ile dinleyicilerine çok çahımık, ceaurane teşebbüılerde bulunmak, mu· 

t 'e ~t '~ .zafer elde etmek için her sahada fazla istihsalde bulunmak lüzumunu tav· 
llalrtı •lluıa etmelidirler. Hele herkese irıad etmek mevkii~de bulunan her çeıid hatip 

, ~ltt~ler. herkesten evvel kendi kendilerine çok sözün bıktırdığını, ancak az ve özlü 
~ duıleaebileceğini hatırlatmayı da unutmamalıdırlar. 
~~! --
~ 2DestrÜ)'er ile 1 edi 1 an 

.,. tbin _siklet 13 nakliye ~e- t yyaresi 
;~rkezi Al- misi batırıldı düşii üldü 
h. "tı-Rus çar- --o--- o--
••• Moakova, (ı.a.) - Muha- Londrn (a a.)-Dün şima· 
.,lnalarında rebeler oimali g rbi ve ce· li Fransa üzerine mühim bir 
~ nubu garbi istikametlerinde akın y pılmış ve içte bula· 
~lr ~ devam etmiştir. Mükerrer nan ts eri h defJ r bom· 
~- dıtı ç giin evvel yaz· taarruzlar dtlşmana ağır za· 
~)'lbaa ~ız makalede Al· barpım n edihnilltir. Ş&rburg· 
~""~, . ~•yet Rusya cep• yiat verdirmiştir. G rp isti· da 6000 tonluk bir vapur 
~ "l•rııtiği müdbiı ve kameHnde 100 tank ve bir 
~ ta '•ıta bllyük bir iı· çok otomobiller tahrip edil· ve demiryolu depoları tah-
~ ~~:•rınek mecburiye· miştir. 3000 kişilik bir düş· rip edilmiştir. 7 düşmau v· 
~· ll1aduğuau iıaret et- man cilzütımı mağlüp edil- cııı düıürülmü' 2 bombar• 

t ,, a miştir dımıu ve 4 ıvcımız üslerine 
.. ~~ .. ,eÇt11ı. 0 iin bizi, bu d 1 . do .. nmemi•tir. ~ 'l • 14 temmuz a tayyare en· 1r 

"4.. '•~.,~~ık en, mllzminle· miz düıman t yyarelerioe --o---
~it' il •reketlerdea in· kendi meydanlarında taarruz 
~~deı,~ tAmerikanın nasıl F ın r 60 

~ı_,111 eınin etmeğe ça- ederek şiddetli darbeler in· 
~~-r 1 Röıteren bir çok dirmitlerdir. Baltık denizin· 
ı,ttt._,~~ hidiaelerle kar- de düımanıa destroyer ve 
~"ltt b •dır. hücumbotlariyle tayyareleri· 
tı.~'' 11 tneyauda Ame· ııin himayesinde bulunan ve 

Ki ometre 
ileri m • şler 

--o--~~~), ••lceri yardımı ile içinde tank ve mOhimmat 
t.• 'det ._••kerl kıtalar ih· Helıinki (ı.a)-Fia resmi 
~ d, :"Almanyayı kara· bulunan nakliye gemilerine tebliği : 

b llle.,t'lyllc etmek teklif· bticum yapdmıf, ikl destro• 
") Ç6tıd~~· yer ile 13 gemi ve mavuna Bir çok cephelerde düı· 
t\ ta.,, rçıho ıon beyaaa· babrılmııtır. Sovyetler, ne maa hatları yarılarak ileri· 
' -ı,d ' b.ıı devler muba· gemi ve ne de tayyare kay- ye 60 kilometre gidilmiıtir. 
~ ~ft:ll .••tifade edilerek betmemiılerdir. Budıpeıte (a.a) - Macar 
~"'tar l•ddet ve dehıe· resmi tebliği : 
' U, ':\1' bir hava hü· -•- Düşman mütemadiyen ta· 
'-l ~ak •ın•ııya ve ıtaı· Rados adası k•'p edilmektedir. 
~'~ , lllilşk61 bir mewkie - ·--

ELLERiNDE ARPA 
BULUNANLAR . 

.. 
Ankara ( a.a ) - Ticaret vekif etinden 

bildirilmiştir: 
1940 mahsulüadea olduğu ve uzun müd

det beklemiye mütehammil olmadıiı beya
niyle, ellerinde buluaan arpaların lharacıaa 
müsaade edilmesi için vekalete bazı mllra· 
c atler yapılmaktadır. 

Geçen sene mıbsulündea bile olsa, el 
konma mıntakaları dahil ve haricinde bu 
nevi arpaların ihracı için lisanı verilmesi 
mukarrerdir. 

Toprak mabıulleri ofiıi hükumetçe tes• 
bit edilen fiatler üzerinden arpaları müba· 
yaa editecektir. Alikadarların ihraç tale
biyle vekilete müracaat etmeleri ve malla· 
naı toprak mahsulleri ofisine arzetmeleri 
tavsiye olunur. 

---o---
Ticaret Vekili ıstanbulda bekleni
uor, Nafia Vekili Ankaraua döndO 

lıtınbul, - Ticaret vekili B. Milmtaz 
Ökmenia yarın (Bugün) şehrimize gelmesi 
bekleniyor. 

Nafıa vekili general AH Fuat Cebesoy 
Ankaraya dönmüştür . 

-....-o---
st bul 

ş·mdilik 

radyosu 
açılmıyor 

Jst.ubat - lstanbuluıı radyosunun yeni• 
den işletilmcğe bıılaması hakkında yapılan 
tetkikler neticelenm'ştir. Bu radyo merke· 
zinin ıimdilik işletilmesinden vaz geçilmiı· 
tir • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
r ene asma Tevzii 

Hakkında ••• 
--o--

Sümer müe!llesesinin Birinci Beyler ıoka• 
ğındaki arka kapısında yapdan basma tev• 
ziıb orada bulunanları ve o sokaktan ge· 
çenleri derin bir hayret ve teliı içiade 
bırakmakta devam ediyor. 

Acaba francola • ekmek tevziatı için her 

semtte bir furun seçerek bu işi gürilttlli 
ve kavgalı bir şekilden kurtarılmak dtqi· 
nüldüğü gibi, daimi bir feryat ve viveyla 
halini kesp eden bu basma tevziini de da· • 
ha makul, daha makbul ve daha muntazam l ,h•çı.. her türlü ted· bombalandı ' --~ =~•t bulunuyor. ~ tr~l ıtııyan bir iti, Al-

~dıtı ~1 harbiyesinin ha· 
~ •i: i1aların, bugünkü 

---o---
Kahire (a.a) - lagiliz ba· 

lngiltere~üzerin bir surette yapmak imklnı buluamıyacak· 
mıdır? 

~'' ~t merkezini teı· 
~ '' d Q kanlı hareket· 
\i. "'ti ''eceye kadar ae· 
·~ a:~t •e mtle11ir ola· 
~~- erecektir. 
\;'iık~ih,t11n merak ve 

"· ' beldediil de bu· 

•IRRI SANLI 

va kuvvetleri dün Radoı de 8Z düşman 
ada111ndaki Galato ve Mariça Tauuarasi UP.tU 
tayyare meydanları bomba- Y 

lanmıt ve yerdeki tayyareler 

tah1ip 1..dilmiıtir. Bir orman 
ya" ılmııtı. 

Tıyyarelerlmiıia bepıi de 
ıalim•n nılerinı d6amitler· 
dlr. 

--o--
Londra (a.a)-Diin lngiliz 

uhillerinde az dDşman tay· 

yaresi uçmuıtar. Öğleden 
sonra iki dOıman tayyareıi 

tuhrip eclilmiıtir. 

Atikadarlar1n bu iıte ciddiyetle düıün• 
meleri lizım geleceğini bir kerre daha ha-

tırlatmayı mahalle sakin ve yolcular kadar 
bir kıç arşın bez için günlerce buralarda 

vakitlerini kaybedeu fakir kadınlar için de 
htyırh bir t~şebbüs olacağına kaniiı. 

HALllN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Amerikada -Şehir Haberleri • llzmirYa 
ilk TOrk Pehlivanı i askerlik 

DELi Valimizin tet- 'Tamir edilecek isinden: 
MEMiŞ kikveteftişleri yol ve köprüler ı ı Teı•ia 941,ı.., 

Valimiz B. Fuad Toksal Viliyet daimi encümeni ı cak olan heı•~,...rJ 
Ya.zan: TEVFiK PARS Bornova turistik yollariyle Vali B. Fuad Tukıalın reis· : ~ele okuluna fi •"''İ 

----~-----·-..;3;.;11.-;.____ Bostanlı yol inıaatanı teftiı liğinde toplanmıı, Ôdemiı ı hp olan yedekı:ti"' 
Deli Memiş Amerika 

Yolunda 
• Açık göz Ermeni, o tarihe k•dar Ame· 

rıka.ya biç. !Orklerin gitmediklerini biliyor, 
~eh Memıııa oraya gitmesinin, bilhaasa 
bır TBrk pehlivanı olarak giireı etmesinin, 
ıon derece biiy&k bir alika uyandıracağı
nı, bu yüzden büyDk servet kızaaıcağını 
kuvvetle &mid ediyordu .• 

* 
• Iıte Deli Memiı. timdi büyiik ~ir 2edıf

aıa eılci uıal tlzeriae tefrit edilmiı. yaldız· 
lı HJoalarında gCSıtlyoruzl ..• 

Kurnaz Ermeni ae yapıp yıpmıı, bu 
aralan TOrk yavrusunu önüne katmıf, mil
yonlar kazınmak hülyaıiyle Amerikaya 
yollanmııtı ... 

Yalaıı kemerinde kıfi derecede •ltın
lar~ bulunan, bilba11a onları yüzlerce def• 
d.ogu~tm•k hDlyHına kapılın Ermeni daha 
ıımdıden . reklimıaı yapmak, bu müdbiı 
TOrk pe~hnaını, Amerikaya gidecek bD
tiia gemı yolcularına tanıtmak için l6kı 
~amarada seyahat ediyor, bilhassa daha 
•1k ::c&okde en ıen2ia yolcuların bulunaca
~· Y Hlonda yemek yedirmek, daha 
ılk. recede hcrkeıin nazarı dikkıf • 1 
ettirmek iıtiyordu... ını ce p 

DüıiiaDa, köyünün tek katlı odaıındaa 
baıka b'r yer .. · b k 

1 
gormemış, abasının yere 

u. u aa alaturka ıofr111ndan baıka bir 
aofıaya diz çökmcmiı DeJ' M • • ı cmıı. o za-
~aaıa ea büyük gemilerinin yaldızlı ıalon
arınd~ ne yapacak; alafranga yemek ta
~ımlarıyJe donanmıı masalarıada kim bi· 
br naııl ı•ııracaktıl ..• 

Deli Memiı, daha gemiye girer girmez 
D~ıarı dikkati celbetmlı, herkesin bayreti
aı Bzerine çekmiıti .. 

Memişia masaya oturmaaiyle iri elini 
maıaya vurup garaonu çığırm11ı bir ol· 
muıtu. 

-Sonu var-

Şehrimizde bir kah· 
ve muhtekiri suç 

Üstü yakalandı 
b Bir hafta eevi Aukara fiyat murakabe 
&roıuna, bazı kimseler tarafından fabiı fi

tatla ve gizli olarak kahve satıldığı hak
_ıada bir İhbar V•ki oJmuıtur. Bunun Dze-

~ıae :ahkilrıta girişen memurlar bazı ip uç

·~· ulmuılar vebu yoldan giderek dün 
~!!;den ıonra bir doktorun muayenehıne
ı e bu muhtekiri yakalamığa muvaffak 
olmaılardır. Hadiıe ıöyle olmuıtur! mua
yenehanede dolaplara gizlenen . ahıil me· 
m_arlar. Saim isminde birınin bir kilo çe
lnrdek kahve getirdiğini ve bunu 450 ku
t5a~a 1atmağa teıebbüs ettiğini görmOş ve 
aım'i derh J -

S i 
,, ı suç iiıtunde yakalamıılardır. 

a m ıa Ze •t w k b nı m•K·lla11nda ç•lııtıiı ve bu 
Öa ve1I Uluı meydaaında kuru kahncl 
daaalı'daa aldıjı teıblt oluamuı bepıi 

blnlıa aclliyeye teılim edilmiılerdir. (aluı) 

etmiştir. Adıgide yolunun 6 ıncı ki- ı ıabeye mürac 
Pazar günü Kuşıyakaya lometresindeki beton köprü- ı olunur. 

- t . . i b' Ü h'd ............ .... .ı. 
giden B. Fuad Tuksal, ya- nua amınn ır m tea ı e • •ırı 
pılmakta olan yüzme teıvik ~895 liraya ihale etmiı. Şehrıdll 
müıabakalarını bir müddet Ödemiş Adaglde yolunun • f Ji 
takip ettikten ıonra Halke- 3üı:ıcü kilometresindeki 25 imar 88 ~ 
vine gitmiı ve muhtelif mev· metrelik ve 6 ıncı kilomet- d dİJ" ' 
zular hakkında hasbıhaller- resindeki 35 metrelik ahşıp evame 
de bulunmuıtur. köprlUerin tamiri ekıiltmeye o___.,-

Halkevinden sonra Kartı· çıkarılmaıını da karar altına Belediye ıebrillliS .. 
yaka arençlik kulübUnii de almııtır. faaliyetine devalll 0~,1 
ziyaret eden valimiz 2enç· -•-- dir. Yakında blk1 
ıe,ıe ıpor h, reketıeri .hak- lzmlrda 11'8 mOdOrlO. a•i• anand• •• a• 'ı kında müdavelei efkirda 9 yapılacak baradık 
bulunmuı. Karııyaka saha- g""'O kuruıuuor beton olarak int• Is 
ıınıa örı üode bulunan aHıi- ve muntazam çiç• . tlt 
nin istimlaki meselesini ma- Ankara ve lıtaobutda ol- vllcuda getirilec•~~ 
hallinde tedkik etmiş ve sa- dufu 2ibi ıehrimizde de bir Eırefpaıada '746 
ha ile tesisattaki nokunla- iııe miidllrlOili ihdas edile· Mamcuzıdede d• 15 
rın ikmali içia •likadarlara ceiini evvelce yazmııtık. Bu ve )kiçeımelikt• 1 1" 
direktifler vermiotir. husustaki hazırlıklar nihayet ıokaklaraa kaaall~~· 

--o bulmak tizeıe olduğundan ıaatıaa baılaaaıaıı dJ'• 

Mostahs.lllD gani tObUm teşkilat yakında kurularak ıuhklar yapııaıaktaJ .. 
u faaliye geçecektir. Gimrtık .kartı••":11 

1 k •ht• Haber aldığ'ımıze a-6re, iz- 1 COP' 

U 1 luacl tllrk cıddaıiy e • 
mir iaıe müdürün6n tayini· c1akı 

k d b f 
caddeleri araııD 

İleride müıkülitla karıı· 
laşmamak için kazalardaki 
buğday, upa ve çavdar müs
tahıilleriodca tohumluk ihti
yaçları olup olmadığı ve ne 
mikdar tohuma lüıum bulun
duğa viliyet ziraat müdiir-

lüfü tarafandan ıorulmuı
tur. 

Gelecek cevaplara göre 
tohumluk maddeler şimdiden 
Htın alıaıcık ve çifçileri11 
ihtiyaçları nisbetiade dağıtı
lacaktır. 

ne a ar u vaıi enin ıehri· oı• 
· · etraf yaya yoll•rl 

mız bcaret ve Hnayi odaaı •"-• l(adP• 
umumi kitibi B. Turgut ta ıaıaıı, • •• btt 

Türkoğ'lu tarafından veklleten yolun teıviyeıı bu' 
ifası muvafık görillmüıUlr. ma11, Bayrakbd• rı k•" 

- -• varı inıaıı, l(artı~ o• 

Bergama riıtik yolları~ ~tr• ~ı,ı 
doa çekilaıeıı ıl• 901 

OtBllDI BBIBdlUB halleıinde 900 ~e t..S-
ıokakların parke . ., ' ' 

lllBİBGBk 1ı ıurette taaıiri iç~ •• 

Turiıtleria istirahatini te• zumlu tetbirler t•" .. 
min makaadlyle Bergamada Blltila bu yolları~ oı•l 
111lim evi., aamiyle teıiı olu- ıa bir zamaada ı 
aan otelin kontratı bitmiı- cektir. 

lzmirB 750 ÇUVll tiroteliu iyi ve matlüp bir --
0

--01 
kahya aBtlrl·ııuor surette idoresı içia .u,1.ıçe Yunan bll kD .ttl 

--o--

Bergama belediyesine ic1ra ıpı-• 
Şehrimizde 750 çuval kah· verilmesi muvafık 26r&lmD1 nun z b1Jlt 

ve getirilmiıtir. Bunların lı · ve dtıa toplanan daimi en- YunaniıtaaıD liti 
kenderundan yola çıkarıldığı cümen buaa karal •ermiıtir. konsolosu d8D •;det 
hakkında alakadarlara ma- Belediye ederek bir ıoO 
lümat gelmiıtir. mOıtür. __,,.,,, 

Birkaç güne kadar lımire Daimi encomeninde _o .... , 

getirilecek olan kahveler Belediye daimi e11c6meni llZ klQ1l.r1~ ~ Ticaret vekiletinden gönde- düa Bebçez Uz'un riyasetin· del PP Y. 
rilen tevıi talimatnamesi de toplanmıı. -yeni bazı in- K~çiciler cı . 11'• l 
dahilinde halka dağıtılacak· · ııatı müteahhide ihale et- ıif oğlu h&ıeyı• i' t~ 
tır. miıtir. kanel1ayı kaçırdı 1' 

ı Herglln ilk 1eanılarda Birinci (15) karuı ı edilmiı ve ıuçhJ 
ı BuKÜD matinelerinden itibaren iki nefiı filim ı mııtır. . E -------=--i tf• i LHAMRA Sinemasında i Cilt ve ~~: ... ; ıı ~ 
f 1-Bu kadın lbeni~~ir i saJibıc ~ 
f 2-Brodvay Melodısı J lkiacı Beyler So· 
ı Seanılar: Bu Kadın 2,30-6-930 : ab.,4 
ı Brodvay M. 4 ·7.30 ı Dr • f • • ~ 
ı Cumartesi ve Pazar gDnleri 11 de baılar ı baılr Meml•k~ 
Yıı flatleri: Birinci 25. Balkon 30. Koltuk •40. ilk aean· ı RoatklD •JJ~ll 

alırda Biriuci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuruıtur. ı Roatlıea •• El•!:~ 
Camuteıi Talebe ıeaaıları 10 kurnnar rapıhr. lklael ı:;tJll• 

---------.--.-...-.;;;;;.;...;;;.;_;;;;.-r;z.;•:;.;.• --~ 1' N• Tllr 



15 Temmuz IMJ 

ilk fakül .. 
teıerinde 

Nar ıada geni tauin 
ve nakiller · 

Don av 1 

t 
• 

nız h binin iki 
rn si ahı 

1111 term ıartıarı Nafıa vekaleti meuıupları 
araıında yeni bazı tayin ve 
uakiJleı yapılmıştır. Bunları 
yazıyoruz: 

be 
Nevyork ( . ) - Ruzvelt 

tarafından müdafa h kkın
daki b berle in telif tanzi
mine mamur edilen albay 
Donayan 14 temmuz Fran11z 
milli bayramı mün sebeıtiyle 
bütün Fıanuda ve Fransız 
impar torluğundaki Fransız· 
lara hitaben radyo ile yap· 
tığı hitabede ezcümle şöyle 
demiştir: 

o 
-------

Tayy reden atılan torpidonun çelik zar· 
f ı, dahili ksam ve makanizması ve bilbu
ta dümen yelvaz~leri ve donanımı itiburiJe 
basit ye çok metin olmak lazımdır. Bu 
cins torpidolar umumiyetle küçük çapt• 
olup kutsu 45 santimetre, sıkleti 700 kilo 
raddeıindedir. 

' ~ ....._ __ _ 
' L.."" b-.ı il • • • h ~. fak uD1vera1te11 U• 
1 \!!leıı ~lteıi ile Ankara 
"'~il ~ e talebenin bir 
~ille ı't6n ıınıfı terfi 
ıı...llı f:~ .. tartlarına dair 
~ te i ulte lisans, ted· 
lıı~ııd llltlhın talimatna

'4._' b bu huıuıa tııl
t 16 Glcrnün değiştiril

~ lldu, 1'rn görülmüştür. 
t ~I ~eb~p talimatna· 
"ttı' .eıun terfi ed~bil
a_ •t•llı dair mevcut 
tor lll~kııdı tam ifade 
•11a 

0 ~•ıı ve bı zı kı-
11- b-.ı bırbirferile müte
~~--~ 1lll11ıı11dır' 

6 tfı~Glteleriade ta
ı._, 1 

lba bir sınıfa te:fi 
~-~:•rtlırıaı gölterir 
~.,,t~ tınm ve ter· 

tt b' lrırarJaa göre 
. • ıt ' , 11 b o unmuıtar. 
te 

6 
•ıırabilmek için 

•11111,: zl& bntnn imtl
L~ıı , •larının v11atisi 
~ ,, .. 
illi b rı olmımak ve 

tt'iı lr dteratea beı
llaıın 

~ ıı ıra almamıt 
t ~. 11111dır. Yaz dev
'-t ' ~••atiyi doldur-

•ey, b •• 
~l u vaıabyı de,,t' beraber ikiden 

... b t v 
ııı eı en aııgı 

•"•r~' htalıınaalar ik· 
1ıt.._ '1 ve ikmal dev· 
... il . 'h tir untı anların 
trler A 

"-~ • acık yaz 
t •ıı 'la •ldddarı numa· 
~ ~••t• ı~IG . ııı yediye va· 

-~ d,t:~tihınlarda bir 
'r, 11 beıten ııa· 

~il d •laııı olaalar 
- •raf d •l111ı er en tekrar 
~~rı111! olııJınn diğ~r 
\llltı, 9 •••tisi do
l 1 1111 beşten ışığı 
, ~.t,,:::"••ı Fakülte 

~tof befe 5ıkarı· 
ta,,:•Örler mecliıi 
t,~,,:'. tılebe bu 

I•, •I •ıııtibına tlbi ' .,, " u,6,. rı 11ota göre 

~ı-·:_ 
~ ~~' latanbulda 
\il ~.. ~e ithalatçı· 

' dl, l!lı lritibı B. 
titlbiıt·llleıı:.ınen lı

ır. 

lı~ """""'•••ınııuıuuuna 
~, Yazıha-
~"ı~l'llnlar 
~ ' •dı· • ~ ~tct ıye daire· 
' ~,~ llllıeııesele
~ (QG Gıııet konağı 
lhıı ~.. 1 • ) '> .... , ) ırnır ha· 
ııı L •rıbıne . t' .. ,_d il I• 

"-lrıı I (24) nu· 
t•ıt •tala· 

2-7 

Tayinler: Yliksek müben· 
diııı mektebi 491 mezunluın· 
dan dur zan Gamsız yapı 
ve tamir işleri reisliği şehir
cilik fen heyeti mühendisli
ğine, MDair Ülğür yüksek 
müheadiı mektebi asistanlı
ğını, Muzaffer Belği yapı ve 
imar işleri reisliği merkez 
projeler bürusu mühendisli
ğina, Eıat Turgut Ankara 
şose ve köprüler mühendis
liğine, Mukbil Aykut Ç•nak· 
kale şose veköpıüler mübea· 
disliğine, S cit Oğuz Bah
keair 101e ve köprüler mü
hendisliğine, Adaan Ataman 
yliksek mühendis mektebi 
asistanlığına, Celilettin Ol
çay Kocaeli şose ve köprü
ler mübeadidiğine, Yusuf 

Unal Konya ~ose ve köprü· 
ler n. üheadisliğiae, Nazir 

Turgul demiryoll r ve liman· 
lar inşaat reişliği şübe mii-

bendisliğiu tayin cdilmitler
dir. 

Nakiller: Su işleri kndro
ıand.a yüksek mühendis Mem· 
duh Kurdoğlu demiryollar 

iasııat tışra kadrosunda baş 
müdür muavinliğine, lstaabul 

aafıaıında teknisyen Nuri 
Gökçar yapı ve imar iıleri 

reilliği tesi11t bürosu elek· 
trik tekaiıyealiğine, BaJilse· 
sir şose ve köprüler b ı fen 
memur Niyazi Bıı ran Sam· 
sun şoıe ve köprüler baş fon 
memurluğuna, Aydıa yapı 

iıleri fen m.emuru Sıit Yüm 
yapı ve imar ioleri reişliği 

fea heyeti fen memurluğuna, 
Zonguldak tose ve köprfiler 

"Nihai ıaforc imanımız 
vardır. 1918 zafeaioden sonra 
çekilmekle feci bir hata it· 
ledik. Bu hatayı tekrar et· 
miyeceğiz." 

Hırsızlık 
Basmahane istasyonullda 

Aziz oğlu dev]et demir yol
ları 8 ci iş !etmede gaıdif ren 
Cavit Afyon treni ıefi mu
buUinin yatakhane bulunan 
yeleği c~binden bir omega 
saatı ile 90 kuruş parasını 

çaldığından saati birlikte 
yak lanmıştır. 

fen mameru Ctmaı Ulger Gı
ziautep ıose ve köprüler 
mühendisliğine, y pı ve imar 
işleri fen heyetinde yüksek 
mühendis C9mil Orglu Trıb
zou yapı ve imar iş]eıi mü
hendisliğiae, Gaziantep na
fıa mübendısi Celil Migal 
Kırşehir şose ve köprüler 
mühendisliğine, Çoruh yapı 
işleri eaş fen memuru Tur· 
gut Guvendeğer Afyon yapı 
iıleri baş fen memurluğuna, 

Burdur şose ve köprüler fen 
memur Fuat Aahoğlu lzmir 
turistik mıntnka müdürlüğü 
ıoaa ve köprüler fen memur· 
luğuna Seyh n yapı iıleri 

mühendisi Cevdet Çakmakçı 
Çanakkale yapı işleri mü
hendisliğıne nakledilmişler
dir. 

Jzmir inhisar a 
lüiünden: 

Baş müdü. 

Baş MüdürlOğlimüz merkezindeki mıntakalıu ve lzmirle 
civar kazalar arasında 941 mali yılında ycpılac k ispirto, 
ıumı ve içkilerle mevaddı infilikiyc nakliyatı 28· 7 941 ta· 
rihine müs dif pızartesi günii ıaat 15 de ihale edilmek 
üzere kapılı zarf usu1iyle ekıiltmeye konulmuıtur. Muham
men nakliye Dereli tutarı 8120,50 lirad11. Muvakkat temi-

natı 609,04 liradır. Şartnamesi levazım şubemizde görü· 
lebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre h -
z11hyacakları teklif mektuplarını ve muktezi vesaiki, mu-

vakkat teminat nakit makbuz veya Banka teminat mektup· 
lariyle 28· 7 941 günü saat 14 de kadar Baş müdürlüğü
müzde komiıyona vermelari ilin olunur. (2671) 

MeHfeJeri takribeu 3000 metre ve ba· 
rut şarıı 180 kilo kadardır, Bu torpidoda 
en ziyade aranan vasıf sürat olup takriben 
45 mil yapmaktadır. Torpido tayyarenin 
ortasına ve tekerlekleri arasına aıılmakta· 
dır. 

Torpidoyu deuiz tayyaresıle de atmak 
kabil ise de tayyare gemilerinden ve uçuf 
meydanlanndan havnlanabilmek için ekse
r iya kara tayyareleri torpido atmağa tah
ıis ohınmaktadar. 

Tayyareden torpido atmakta mühim nok
ta torpidonun baıa doğru az meyille de· 
nize düımesini temin etmektir. Suya kay· 
ruğu üstüne düıen torpido umk dümenle· 
rinin zedeleıımesi ve umkaai hareketi tan• 
zim eden cihazın fiiJiei icrada gecikmeıi 
ekseriya torpidonun batıp kaybolmaaıaı 
intaç etmektedir, 

Diğer taraftan tayyarenin torpido at
mak için düımın gemiıiae aişıa lotmas1 
da hayli mümareseyi icap ettirir. Torpido 
tayyarenin pike yaparak sukutu hücumda 
en mühim muvaffakiyet imUidir. Binaen•· 
leyh hedefe uzaktan süzülerek takarrüp 
yerine hedefin takriben 1000 metre yakı
nın pike yaparak deniz sathına 50 • 60 
mef ıe yakliııldığı esnada torpidoyu atmak 
en müsaid hücum taktiği olarak kabul 
edilmiştir. 

Sonu oar -

Asker ailelerine yar
dım meselesi 

Istınbul, - Dahiliye vekilimiz B. Faik 
Öıtrak g zetecilere beyanattı bulunarak 
demiıtir ki : 

-Asker ailelerine yardım için hazırlanmak· 
t olan proje Büyük Millet Meclisinin ba 
t til devresinden sonra mecliıe takdim edi· 
lecektir. Bu layiha da latanbul belediyesi
nin hazır) dığı ve d imi encümen tarafın· 
daD kabul edilen yardım esasları ve mea
baları bul11nm11ktadır. Meclisin önümüzdeki 
f aliyet devresinde bu kanunun liyibasının 
müzakere edilip çık cağını zannetmekte
yim. Ahşap evlerin istimlaki için henüz 
bir kararımız mevcut değildir. Maımıfib 
belediye kendi mevzud ve imkanı dahilin· 
d buna lüzum gördOğü ta' dirde parça 
p rç y but muayy n blokl rı iıtimlik ede· 
bilir. Öyle z nnediyorum ki, bu gibi istim· 
lik muameleleri de icap edince belediye 
tırafın~an yapılmaktadır. 

Vekil, bugünkü mahalle teıkilitıaın de· 
ğiıtirilmeıinin bıhiı mevzuu olmadığını 
ilive etmiştir. 

Vilayet Daimi encümeninden: 9 
ldarei Huıusiyei viliyete ait Şaşıl suyu menbnında tan

zim olunan 938 lira 86 kuruıluk keıifnamesi mucibince ta
mirat 15 glla mllddetle açık eksiltmeye konulmuştur. T • 

EYLüL 
Bahaat 

I 

mirata ait keıif varakasını ve t•rtnamesini görmek ve oku· 
mak iatiyenlerin her güıı Muh11ebei Huauıiye müdüriyeti 
Varidat kalemine ve ekıiltmeye girmek istiyeülerin de 70 
lira 42 kuruıluk teminat makbuzlariyle birlikte 24 7·941 
tarihin• m011dif Perıombı srlla6 Hat 11 de ViJAyet Dai-
mi Eactlmeıiae mtbacıttlırı illa olunur. (2636) 

deposu 
Her cins baharat, Tuva
let eşya11, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı. FILIT ve 
diğer aıitler fiatlcır normal 
kalite ekıtradır. 



Ayakkabıların pençe 
fiyat te ·bit edilecek 

--

---Cı--

Malum olduğu üzere ay kkabılarıu pen· 
çe fiyatları son günlerde bariz bir surette 
yükselmiıtir. 

Bunda harp vaziyeti dolayiıile kösele 
fiyatlarının artmıı bulunmaıi da imil ol· 
makta ise de pençe fiyatlarının teıbiti 
kundura tacirlerinin takdirine bırakılmıı 
gibidir. 

Kong e Bahri- General Dentz Çörçilin ~ 
ye nazırının ve maiyetinde- him n_.!.t 
istifasını ta· ki kuvvetler Londr:-<::--~., 

Bu itin bir ihtikar mevzuu teıkil etme· 
meıini temin maksadile pençe fiyatlarınuı 

teabitine karar verilmiı ve tica.ret vekaleti 
nin alakadar dairesi bu hususta hazırlıklara 
b şlamııtır. 

K6sele fiyatları ve pençe işlerinde imil 
ve işçilik maıraftuı tetkik olun cık ve bu 
tetkiklere göre ayakkabıların boy ve cins
lerine göre peaçeleıne fiyatlarının azami 
hidlerl teıbit edilecektir. 

Tembit olunan bu fiyatlar tamirci diik· 
kanlarında liıte halinde asılacak ve bu ıa· 
retle balkın aldatalmaıına imkan verilmi· 
yecektir. 

--. .. --
ı'tanbulda ikinci bir fiat moraka

ba kursu daha açıldı 
lıtanbul (a.a.) - Fiat mürakabe işlerin· 

de kullanılacak kontrol hey'etleri mensup· 
ları için lstanbulda açılmıı olan birinci 
kursu ıebrimizde ikinci bir fiat milrakabe 
kursu takip etmiıtir. 

Iaıe müsteşarı Şef!k Soyer ilk derai ver· 
mittir. Kursa SS kiti iştirak etmiştir. 15 
g&a devam edecek olan bu kursta nam-
zedler Fiat mürakabe işlerine ait ameli ve 
aaıurt tatbikat göreceklerdir. __ .. _ 
Gençler blrliğl, Altauı gendi 

Ankara - Türkiye fudbol birinciliği mü-
1abakalarında dömifiaaldo Ankara Gençler 
birliği lzmir ı•mpiyonu Altıyı 3-1 mağlup 
etti. Final, bugün Gençler birliği • Beıikt.f 
arasında yapılacaktır. 

--1111--
Bir yaralama vakası 

lıt•nbul - Ali iımiade biri Mecidiye 
köyünde Şahinde adında bir kadını muh· 
telif yerlerhıea ustura ile yaralamııtır. Ha
diseyi inkir eden suçla hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Tankların Boğuşması 
Ve Paraşütçüler ! 

--911----
Tercüme eden: SIRRI SANLI 

r ioıll 

1 t t•t --o-- dta şehir mec ıı f'll' ep e le Berlin, (a.a.) - D. N. B. kil B. Çörçil şer~,;. 
--o-- bildiriyor: diği ziyafe\te log~o i~ 

V aşinıton, (a.a.) - Bıh· Surlyedeki Fransız ordu- kili aşağıdaki auta~ 
riye nazırı Albay Knokı bir mittir. Nutkun b su baıkumandıaı General 
mülakatta lagiltereye yar· dur: bİ' 
dım siyasetinin J\merikayı Dentz maiyetindeki kuvvet· Londra halk• otııif 
harbe ıiirllklemiyeceğini iimit lerle birlikte Türkiyeye illi- ıeneclenberi en lll 8~ 
ettiği ıöylemiı ve ıunları ca arzusunu beslemektedir. akınluına kart• ~~ 
ilave etmiştir: Bu vaziyet hukuku diivel mukavemet ve 10 

1 
- Fakat bana kalırsa Na· kaidelerine göro bir mani lık göatermiıtit \, 

ziliğe kartı müdafaa harbi teıkil etmediği ıyrıca kay· · yine icap ederse 
Hitlerizme teslimiyetle ak- dolunmaktadır. ' giSıterecektlr. •" 
dedilecek bir sulha mlirec· Biz ıimdl d0f'°t f 
cahbr. -•-- . yaptıklarını kat 1'~1,,ıl' 

-· SonRusTebliği\ :!;;;;~t"l:~. ·;.-:;: 
SURiYE --•- Bundan ıoara Io~çbi' 

M
.U.TA REKE Londra (8, 15) - Bu ıa· kil laglltereniP b•~,,,f, 

bahia ilk saatlerinde neşre- AlmıDya ile ıııB•• N_,I 

N"b t d.. i dilen Rus tebliii: naımıyacağıaı •• d•' 
1 age un mza Cenubi şarki, g1rp ve şi· mi yıkılıncaya ~·i bİ 

edilebildi mali garbi mıatakalarında devam edilecei o 

Londra, (8.15 Radyo) - hupler deHmediyor tank tirRuı harbine telll;~ 
Suriyeden alınan haberlere kuvvetlerimiz düımanın ta- f lngiliz milletiaill ti 

göre Viıi Franıaıı ile mllt- arruzlarını mukavemet et- tine karıı seıoP' ~ . tit· 
tefikler ara11ada mütareke mektedirler. Mukarrer mu· ğini ilite etdl•~. ı 
dün 7,55 de imzalandığı Ak- kabil taarruzlarımız kayde· ğımıı taaraılar cl8f'' 
kidan gelen haberlerden an· dUmiıtir, taarruzlar netice· bliyük hiııeler ft•''' 
laşılmıştır. ıiade düşman ığır zayiata Çörçil ıo• b• ,;ı4' 

Kahire ( a.a ) - Suriye uğramııtır. 6 Alman tankı da Almanya es: ej 
hakkındaki mütareke dün ı b a akıol•' o 
aaat 19,55 de rermea imza· 3000 kiıilik bir Alman zırhlı ~~ma:;arın ıagiltcıf' 
lanmıı ve her iki ıenral ta· kuvveti temizlenmiıtir. ıimdiye kad~•'' 
rafından da taıdık edilmiş- o-- akınlarda attı 1,r1' 
tir. e· . k IH miktarıa•D·oe ,tll 

0-- ır gemı B· Almanya uıer• 

ızmlt köglerindan filesine hücum di:İ:!:km· ·;.~:/ 
birinde bir cınauet- edildi dit defa!•• •

1 

Izmit ( huıuai )- Karaau Fuar 
kazasının Limandere köyün· Kahire, (a.a.) - lagiliz J tıl 
de 18 yaşında bir delikanlı bombardıman tayyareleri bir Hazır 1 . .,,i-' 
mısır tırlaaında meçhul bir düıman ıemi kafilesine hü· Belediye rei•~0ıt 
ıahıı tarafından katledilmiş- cum etmiı ve bazı gemiler· dii de ~ti 
tir. Tıhkikata el koyan jan- çet uı il idi' ·~ 
darma karakol kumandanı de yangınlar çıkarılmııtır. fuar için y•P' çitıl'' 
Bahkeıirli Mustafa Erdoğan 100 tonluk bir geminin leri göıdeD ge ,pıll~ 

• ar ıabaııad• y ... a .1 
bu esrarlı cinayetin failini yanarak battığı görülmüştlir. OS"'" - r 

meydana çıkarmıştır. Trabluıgarp limanındaki va· likleri göıter btd'".~ 
Katı'I, ayaı· ko-yden 30 ya- b b d d'I · ağustosta 11111 

d•O f~ purlar om ar ımna e ı mış· 1 , .. , 
Fraaıanın yılnhşı ve bu görllmemit pe- ııada Oıman çel ek adında • t11na bir g ,,de 1 rişanhğın içyüzi1nil bütin açıkhğı ve çıp- biridir. Cinayete ıebep de tır. lecektir. BuJ:tlpb~ı~ 

lağiyle nakleden bir Fıanıız er ve muhar- maktul Süleymanın katli --•- Ankara ve 1' 11
1,. 

ririnin bu heyecanlı eserini okuyan Ame· Oımanın amca karııına göı cileri pekÇO ııt•'~ 
rikab bir gazetecinin intibalarını şöylece koyması ve ODU sevmesiymif. Karasuda mahsul davet ed~/ ~Jt 
anlatmaktadır: ----- r 

"Bu eser, bugünkil dilaya hırsı edebiyat lzmit ( Huıusi ) - Bu yd ç• )ıiJJ ı 
r ,. yıpmadaa olduğu ğibi ve bilha11a tank, Oklan devriye Karasuda yeni sene mahsulü ır til 

tayyare ve paraşütçülerin oynadıg" ı mühim • • b k ı ı e bereketlidir Ar bate" 6 gemisi attı ço y v • - ,, 
rolleri tebarüz ettiren bir y•zı henüz oku· f "" 

pa, buğday, yuta iyidir. Atatıs.rlı ... ıb .1 
madım. Hele milli birlikleri ıarsılmış uluı- Londra (a.a) - Amirallik k 1 b d k u l'P" ' 
lar bu münasebetle verdig" i gayret denleri bl Zürra ve 6y li un an ço Mazhar ollıJ '*'·'~~ daireıiahıin te iği : • " ~11.ı 
dolayıaiyle bunun askerlikle alakadar her- Oklan devriye gemiıinln memaundur. Geçenlerde bir ra Reoııi lı~ ,ııı 
keae okutturulmaaı ve ezbertilme1i bir zı· t d K b bi etçı ıı• kaybolduğu anlaıılmııtır. gaze e e araıuyu su aı- kızı ı~ . ;••:; 
raret hılini almıştır. Gemi 1200 ton hacminde tığa hakkındaki haberin ııb yın bikr•O\ıt• 

- Pek yakında "Halkın Seıi,.nde - idi. yoktur. · yakala•~~ 

Milli piyango bilet•erinizi (Saadet) ~:=•n:.~n ~ıH~.~-=~POJ'D:~ "" 


