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o kovad • 1 Alman 
sefir ve arkadaşları 

DÜN ISTANBULA GiTTiLER 
Ank ra ( •· ) - Moskovadıki Alman 

ıefiri arkadaılarıoı getiren lrea 16,30 da 
Ankary gelmiş ve 17,30 da latan bula hare-

ket etmiştir. Ankara istısyoaunda bir çok 
zev tla lrarşıJ nmıılardır. . 
Almanyanın Mğekova büyük elçiıi Fon 

Şulenburg Almanyanın Ankara büyük elçiıi 
Fon P p0nin mis fiti olarak ıehrimizde 

'ı --, .-'€f ~ 

Q,4 ,,_, ~-..._...-----~~J 
~ .. ' llıaddelerl meselesinde all\kadar mıkımların atdıkJ rı her türlü tedbirlere r1ğmeo 
,, ~•i11ı1111 tereyağının, ber çeıit peynirlerin ve sairenin her gün bir z daha pıhılaş· 
._halt·'. h'1111ıta yeni ve milessir tedbirler alınmaıını ic p ettirmektedir. Bir kilo kaıar 
"- d 

11
" 11 120-130 kuruıı, niıbeten ambalaj masr fı pek z ol o bir kilo tulum peyniri

~~lrı:· 9~·100 kurut• çıkm111, ötedenberi "şu adım çok fakirdir, peynir ekmekle geçinir" 

kDlmış olup bugün tayyare ile Berline gide· 
cektir. 

Devlet ımanları me• 
morları hakkında 

---=;--

_, ·~~ Şu ad.tm çok zengin olmalı ki karnını iyi ekmek ve peynir ile doyuruyor" hı .. s,t,, llıoıtur. 

Ankara, - Devlet limanları işletme u
mum müdürlüğü memurlarının tayia, tebdil 

terfi tecziye usulleriyle bunlara verilecek 

harcirab tazminat ve tahıiıatı hakkındaki 
niz mname heyeti vekilece tasdik edilmiş· 
tir, yarından itibaren mer'iyete girecektir. 

'- la~ 1 Yuanırtaaın pek bol ve fiyatlarının da ucuz olduğu bir y rde peynirlerin böyle 
~~ .: 2~da maddeleri haline girmeleri karşısında bez im lituu köylliye tezgihl r dağıt
-"t ~ ttt.yle çoğaltmayı düıüaeo hükümeth:aizin bu def d çiftçilere, y yıkl r ve ı ir 
'~ ~1:11 •davat vermek ıuretiyle peynir imaUitlnı fazlalatması bütün vataadaşl n memnun 
~~r edecek bir hareket olacaktır. 

"dYonıuzdan !Ja o b. -ı..,,,.·.~ ..... ,... • HALKI SESi HAKKIN SESiDiR 
s,~ir rica sinin ist•fası r 

~11,tt 'c öğley.in Y•P.ıl•.n hakkında • 

l 

devam Ge e seyyar saat 
satıcı ar hakkında ~ ç•hllk bazı apıkerlerımız 

~ ~-~ . o.kuma rekoru 
~'- ~u'•ter gibi ıtenoğrafi 
,~~l'ti b· Riiç ıaptedebile
ı, -~-..:' •liratle okuyarak 
~ltıt,t ıc' Pek çok müıküJ-
~t'd~ 

1 
bir istical göıter· 

Qilh r er. 
'~ti. -.., 
~~~,il il iımiha1lar oku-
« aı,de l•aı edilen bu ha
~ ~., ÇıbQlduk neticesin· 
4~ d, ~ biiy&k yanhtlıkla· 

· tydıa verilmekte· 

~~ •• Ilı 
,,~dtı,, i•ıetelerinin pek 
~'l ~ •e .. ~enıin ettikleri bu 
4 '•ı~ 02le aerviıleriaden 
~~ f,);e lcııaııı bir şekil
~ ~11 '1••ı:raılarıaı temin 
)' tiy,t 8'•tlıra yapılan 

l. hı b• 
ı, ~Qı, •rız dıba yavaı 

\td, r:· '!''•ıılabilir bir 
~~it d't'lltbı, hılkıtnlZID 
\~~'•l~·'il olarak, radyo 
~~- la',~eıı rica ederiı. 
~ ttıaı matbuatını ve 
~ - t'd teavir ve irıad 
\, 4u,ti Yo merkezimizin 
~ bıa ~iıl yerine getir
\~ htııa •ııta ile yapılan 
,~~, l!l doğru ve hiç bir 
~~'-ıı'-d 'h•l bırakmaması 
S •tik:ıa da faydalı ola· 
~ '' 1 rdır, 
~Lı~'k '111•aılarda yaptığı 
~r t,;'11iliklerle milletin 

)'tbıı 'ttlUılnQ kaıaaan 
''-aı deierli ve ıu· 

V~1iagton (a.a)-Hariciye 
aezı"~ti Japon kabinesinin 
istifası hakkında biç bir 
mitale•' yürütmemektedir.in 
giliz ve Amerikalıların Pa
sifikte aldık! n tertibat 
Tokyoda ondiıe uyandırdığa 
gibi lngiliz-Sovyet paktı da 
hoşnutsuzluk tevlit etmiıtir. --o--
Japon vapu 1 -
rı hakkında 

l o· 
Moıkova, (a. .) - Lenin

gr d mıut kasında şiddetli 

muharebeler devam etmek
t dir. Bu bölgeden yeni ma-
lim t aham mıştır. DD~ma· 
nın motarlil ve p'yade kuv .. 
vetleri muhasara edilerak 
imha adilmiılerdir. 

Moskov ya gid a en mü
him yol beli Sovyetlerin elin
de bulunmakt ır. 

____ .. _ 
Matbaamıza gelen kavaf B. Mehmet 

T hsia Gö~çener ve emekli gümrük me• 

murul rından B. M111tıf A Akel bir çok va
tandaşları pek yüksek fi tlerle Hlıf yapa-
rak irs r ettikler yetmiyormaş gibi onlara 

tesedüfen bakan halka kiistabane sözler 
arf ttiklerini söyliyerek likadar makamın 

dikkat naz rıuı çekmişlerdir. 

V afİ1Jgton (a. ) - Japon 48S t w ı 
elçiıi Amerika hariciye ne- .: ı Askerlik şubesinin bir tebllgi ı 
zaretine protesto mahij etin· ar ı 
de olmıyan bir nutada Japon u i s e ik yap- ı 
vapurlarının serbcıt ıeyrü Berlia (a.a) - D. N. B. 316 336 ı 
seferlerini istemiştir. bildiriyor : ı m mış - ı 

--o Alman tayyarel ri 48 Sov- ı Dogv uml lara ı 

Jar.on impara. yet t yyare ini h•vad ve ı ı 
r 106 tayyare de y rde imha ı 1- Hiç askerlik y pmamıı veya evvelce: 

ratoru sıcve· etınişlerdir. ı skero sevk oluaupt tebdilihava ile kıta-ı 
'S' ı nıd o ayrılmış ve fakat hava tebdili müd-ı 

kili kabul ettı --o-- :deti hitam bulduğu halde henüz sevk edil-ı 

Tokyo (a.a) - İmpar tor 
ve imparatoriçe sayfiyedeta 
dönmOşlerdir. lmpar tor der· 
hal boşvekili kabul derek 
g&rlitmüştür. 

urlu mtidiirltlğOnlin bu me· 
1eleye iereken ba11a1iyeti 
vereceiine tGpbemi:c yok
tur. 

SIRRI ANLI 

R er a ımemiş ol D İzmir nüfusunda kayıtlı 316t 
td bil doğumundan 336 d bil doğuma ka·ı 

Bo b J dı d r PlY ADE sınıfından muv zz f sağlamı 
ierat bu def silih altına lın caklanadanı 

B rli_n ( .a) - logiliz t Y· ıiçtima tarihi olarak tesbit edilmiı olaaı 
yarelerı iç k bulutlard n U917/941 cam rtesi günü öğleden evvel 11-ı 
iıtifade ederek d~a öğl den ıat onda bu k il erlerin askere sevk edil-ı 
ıonra Roterd m hmaaını ge· ı tmek iizere nüfus cüzdanı ve bDtün aıkeriı 
llti g6z 1 Y ~gın ve infilak ı esik Iarile birli te lzmlr Askerlik ıubesin·ı 
bambalara atmişlardır. 3 do • ıde b 11, bulunm lan lüzumu ilin olunur. ı 
maD tayy ıl dD Orfllmnıttb. 
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~~~~~!!!!:!!~~~~ Stalin hat~ 

,:iı Amerikada --Şehir Haberleri- b1'1.,,.. 
· ~ ilk · TOrk Pehlivanı son ta dl 

DELi.. Talebe için ik- Balabanlıda tı da alıll 1 - __ o____, Vit•ıJ 
MEMiS mal kursları orman yangını Berna (a.a.) ..... d•' 

.. Maarif vekaleti Orta ve Ödemiş kaza1ınıa Adagi· mıntaka11nıa ıark•~,b~i~ 
Yazan: TEVFiK PARS Liaelerde Sanat okullarında de nahiyesine bağlı Balaban• lin hattının ıoD a 1-1 ~ 1 

-33- ikmal kursları açılmasinı ka- h köyünün Kale mevkiinde da pazartesi akt•~ıyte I 
----------------- rarlaıtırmııtsr. Dün ıehrimiz bir orman yangını çıkm.ış, kıtalarınıa tazfl beto'~ 

Biraz ıonra ikinci bir sini gelmiı, üze· ikinci erkek liseıinde açılan 70 hektar dahilinde bulunan geçirilmiıtir. Bar••~ ~ 
ıindeki büyük kapağı açılınca bu aefer kursa 226 taleb., kaydolun· kuru otlarla bir miktar fidan me biitiin bir blO te~ 
içinden kozu büyüklüğünde bir hindi çık- muştur. yandıktan sonra halkın ve etmekte ve yerıltJ idi· ~ 
mııtı.. Kur1larda ikmale kalan d ibti a etmekte i te .. 

J. andarmamn gayretile ıön· • v ııP 1 ,;_4 , 
Deli Memiı, bir iki ıolukta Hindiyi de talebelerin zayif olduğu ders· lıca mevzileri tılll 

11 
_r.!;. 

yuvarlayınca, artık herkesin merakı büıbü- fer üzerinde mümareıeler dürülmüştür. yapılan tahki-_ reçirmek içia AIOJ;"'' 
tün artmış, bemen Ermeninia etrafnıı alan yaptırılarak bunların sınıf katta yangının Salih oğlu deıi 36 ıaat ı..111 
vapur yolcuları bu müdbiş adamın kim ol· geçmelerinin teminine çahıı· Mustafa Mangırın sebep ol- mecbur kalmııbr· 11•~ 
doğunu sormagw a baılamıılardı. lacaktır. b duğu neticesine varılmıs ve Şiddetli iufiliklb•,'toll, ıt Kursa girme müddeti it· P" 

lıte kurnaz Ermeniain de arzuıu bu idi.. miştir. Mıamafih bundan kendisi yakalanarak adliye· ıinde istihkamın fC jÇ1/ 
Onun mak1adı bütün vıpur yolcularını sonra kursa girmek iatiyen ye verilmiştir. varları yıkılallf 1,11ııı ~ 

Memiıle alikadar etmek, daha Amerikaya talebelerin mazeretleri ma· -•-- kiler ölmiiıtlir. ti 6,t.b /. 
ayak b..... bızmaz bu binlerce İn•an va· kul göıülü11e iştirakleri ka- Beledı· ye daı· m"ı kıtalar diğer : .,tı1· .i ~ 
ııtaıiyle ilk reklamını yapabilmekti... bul edilecektir. mevzilere de öb. rfill~ ~ 

Arbk berkes Nevyorka çıkmığı aıbır· -•- •• • d den yaklaıarak ıok ,ot' 
11zlıkla bekliyor, Deli Memişin şehrin han· insaf SIZ araba• eDCUmeDID e deleri yerleştiraıe 11,rdı' ~ 
gi aemtiade güreşirse güreşsin bütün mar- Belediye daimi encümeni buralarını da yıkOJJ 
larına geleceklerini dahı timdı'den kara .,r· --~ ' el adıı•yede dün belediye reisi doktor 
laıtarmıı bulunuyorlardı... b ,~•O 

* Arabasına yüklettiği fazla Behçet Uı'ua reiıliğiade top· Kara 11 _. 
yükü ç kememeıine kızan 1 bazı yolların kanali dd Memiıin Nevyorka ayak basışı tarihi bir 

hAdııeye sebep olmuş, tesadüf yatacakları 
otelin 6nilnden geç.en bir sirk kafesinin 
kırılan parmakhkluındaa dııarı fırlıyan bir 
ar1Ja111, üıerlne atılarak boğmuştu: 

bir arabacı hayvanıoı ıokak uımıı, ı d'. 1 • . orman yavı 
zasyon inşıti e oseme erı· 

ortaııada 2 yerinden bıçak- nia eıaslı bir surette tamiri· __ ,;,-"""" 
lam11br. Bu bidiseyi gören , 1111 
belediye memurları arabacıyı ni müteabbidcı ibıle etmiı· Karaburun k•11 tl•d ( 

Deli Memit, eıyalariyle beraber Nevyor· 
kun en bOylik otellerinden biri olan ve 

cürmü(Jlefbut kaauuuuna g6re tir. Sarpıncık köyllao;,., r-' 
mahkemeye vermiılerdir. ---11••- movkiiade bir or 

ılmdild (Brodrkııay) maddesinin yakınında 
bulanan (Royd Palas) a iniyordu. 

Tam bu ıır•da otelin önünden geçen bir 
ıirk arabHıaın naıılsa kırılan kafulerin· 

den bir aralan •okağa fırlamıı, ve bütün 
çocukların cıyak cıyak baykırışaa kadınla-
rın Üzerlerine doğru ıaldırmağa baıla· 
mııb .. 

Hatti elinden bir kadının tuttuğu küçük 
bir çocuğu bir hamlede diılerinin ırasına 
almııtı .. 

Kadının tüyler ürperten sesi, kulaklarda 
çınlarken, Deli Memiş, çılgın gibi ar1ba-
ıından kendiıini dııarı atmak, ve bir kaç 
adım ileriıinde küçük çocuğu dişleri ara
sında p1ralamak üzere bulunan a11lanın 
boiazına müdhiş elleriyle sarılmıştı .• 

Arslan hiç ilmid etmediği bir anda bel 
kemiğine oturan ve ~ildbit parmıklariyle 
sıartlağını parçahyacak gibi sıkan bu dev 
cü11c insanı görünce, hemen diıleıi ara
sından çocuğu bırakmıf, iri pençelerini 
yandan savurarak bu korkunç hHmının 
pantolonuna takmıştı .•. 

-Sonu var· 

--'o--
Bu2day, arpa 
ve emsali mad
delerin fiatı 
Ticuet vekaletinden ali

lakadarlar göoderilea bir ya .. 
zıda buğday, arpa, çavdar, 
yulaf ve mıaır gibi madde· 
lerin serbest a1bş fialleri 
toprak mahsulleri ofisi tar•· 
fıadaa bu gibi maddelere 
verilen fiatlerden yuksek ol
mamaıının temini iateamiı
tir. 

Kaza ve nahiyelerin ali· 
kadar makamlariyle beledi· 
yel erine hu~ubat maddeleı i
nin satış fiatleri bildirilmiş 
ve bu fiatlerdeıı yllksek fi- , 
atle aahşa müsaade edilme· 
meıi emrolunmuştur. 

Kuru meuvaoııar 
toplandılar 

Kuru meyva ihracatçılar 
birliği idare heyeti, diin öğ
leden sonra birlikler binalln· 
da toplanarak, yeni mevaim 
ihracabaın ne şekilde tan· 

zim edileceğini ve ambalaj 
işlerini müzakere etmiıtir. _.., __ _ 
Fuar 
)arını 

hazırlık
teftiş 

Belediye reisi doktor Beh· 
çel Uz, dün Kültürpark'a 
giderek, Fuar için yapılmak· 
ta olan h11ırlıklar1 teftiş et· 
miştir. 

MALiYE VEKALETiNDEN 
Eski nike 5, 10 ve 20 para
lıkların tedavülden kaldırı-....................... 1!............ ....... h kk d •ıA 

:Herglha ilk seanslarda Birinci (15) kuruşt m&Sl 8 10 8 1 8Dı 
ıeuıiio. t:Datin t-lctitıdea itibareb iki n fi faJim: E!6ki r.ikel 5, 10 ve 20 par hklırıa yerine dant ili bir 

ıELHAMRA SINEMASINOA kuruşluklarla brooz 10 paralılılar darp ve piyasaya kafi 
ı cniktıuda çıkanhnış olduğundan eski nikel 5, 10 ve 20 pa· 

it-Bu kad.*n benimdir.= 
t ıı kararlattıralruıştır. 

:. 2-Brodvay Melodisi 4ı· Meı~ft r ufak paralar 1 temmuı 942 hrihinden itibaren 
aıbk tedavül etmeyecek ve bu taribt~n itioaren ancak bir 

ı Seanslar : Bu Kadın 2.30 6 9 O ı sene müddetle yalnız malıandıklarilıe cumhuriyet merkez 
ı Brodvay M. 4 7.30 : b•nkası şubelerine ve cumhuı iyet merkeı bankası ıubesi 

rafı .darın 31· 6 942 t rıhıud~a sonra tedavülden k•ldıralma· 

111 çıkmııtır. f od•" t 
KöylOler tır•: afi 

edilen bir ıOre ılı ıl ' 
b. y•' 1 ıında atılan ır fO ı/ 

da otlau tatutoıllfd,b~ .ıt 
fod ..-ıır. 

varda boluaall ,.,,,. ~ 
· .. açları o• "'. ıJ 

ze1ba ag : ai•'' ~ır' 
Beş on zeytıo y•ll 
miktar fundalık j•'.J 

1 io ,e r 
soura kayın er ,,f' ~ 

tilo Y' Of 
manın gayre .. d0,aıısı i 
bir zamanda 100 ,pil'' 
fazla tahribatı ,~ışt•'/ 
meydan bırık~;iyet '

0
li 

Yangın• ıe b t tot J~ 
d ıa 1 l fP 

ler hakkın • 'lıfJif 1 

ve adliyeye ve•/ IJ ---0 Ol' 
Aile kODS~~~ / kursu ,,ı··~ 

ktebi t• ~ol'.J 
Ziraat ıııe t o ~" sao• ,,, .t 

Akıam l(ıı ııoo•' ı;'' 
açılan aile t b0 

'b•Ye d 
knrsu dün °1 

,,. 
ı·' .• ı 

tur. e4'" ıil"ı 
Kursa de''~erelt ,1ııJ';. 

Bornovay• ,_g01cr"- • -'., 
b• ... aO •~ ıtl' 

mekt ıaı.. dlişltr ,ıs '~· 
teaİHhDl gtJ 1,fılJd (it 

. t• ~-tep idaresi ,tıfı 1, dıleriae birer ıe ~o~' 
. . ,.. ~f 

mııtır. ıhlı ~&Jr ~,ı~ ;• 
Kooıervac ile il''' ~· 

t. . de alak.• .,_,,, .. ,ı 
ımız IJll .,, .JI ., f 

ıcumarteıi ve Pazar günleri 11 de baılar • olmayan yerlerde ziraat bankıuı şubesi tarafından kabul . ı Yaz fiatleri :Birinci 2 Balkon 30 Koltuk ; edilecektır. 
ı40. ilk aeaaılarda Biriuci 15. Balkon 20. ı Ellerinde bu ufak paralardan bulananların bunları mal 
ıKoltak 25 kı. Cumart_eıi Talebe Hanılarıı ıandıklarile cumhuriyet merkez bankaıı Ye ılraat bankası 

ruıktadır. ,,tir~41 
k ııJ ı~tı 

ıık açılııı• if 
mııa dah• geO 

1
1•-' 

t~!~~:· .............. ~ .......... :. ıabeleriae tebdil ettirilmeai illa olunur. 17-19 
tanı ötretosı1' f 
nldir. 



' ·-=--=-----~-::-~--------~~~--~~-=---------~~~--~ 
.~1 kiğıtve o yet t y a- oza g·· ·• 2" a ve--a-yseride 

17 Temmuz 1'41 

l_' liloı f &bri• rele İ Ü cj 24 Temı uz L z n z feri- h ~... ~ nın yıldöniımudür. m kôm a ç lış. 
rıı.. in İD.~851 ~Omba)&dl Bütün Halkevleri 24 Tem· t J k ~~mıanmak ÜZ8r8 Bukreı. (a.a) - Düşman mw.da Lozan ı ferinin yıl· . 1 ~~C~ ... 
~t ....._ Ş t•yyarelerı dün gece Bükre- dönümü mün sebetiyle ge-
l~ ol ~brimizde yepıl· şin bir mahallesine kü.-ük niş birer proğram hazırla-
"11'1 lb dd • kiv d T kf I~ Otftb acı gı ve çapta yangın bombalara at· yaca ır. 

~ ,t,ıı ç r~kalarının inıaa- mışlardır. Bir kiıi ölmüı ve Kuba hu" ku"' metı·ı·sıı·ı aetti 
ıı._ ••btlk 0 olınuıtur. Her bir iki kişi yaralaamııtır. 
,7'l1 ••un m t . e· d" ' ı.ı 11, ff on •J ame· ır uşman tayyareıi düşü· H vana {a. ) _ Kuba hü-
~~'•ııaı1~ ılnyetli netice- rülmüı ve m&rettebatı esir kümeli dün istifasını vermiş-
' ~Gte,hh·~· edilmiştir. tir. 
\ ~ tlıG~ •n ölmeıi üzeri· -':'::7-::"'-:--:--:"-----~:-~----------
~'•iı,t, det yanda kalan lzmir ikinci icra memur- bedelinin paylaımaıindan 
~~•dır. dı tekrar yapıl· luğundan: hariç kalırlar. 

''e L So11 ıu b11kını Dosya No. 940/16650 4-Gösterilen günde ut· 
it QQ 8 \ ı ~r teıisat da bir ir borçtan dolayı hıcz tırmaya iştirak edenler art· 
~ b,.,•~ l'Örmiittür. Bu· adilip açık arttırma suretiy- brma şartnameıini okumu~, 
t~ı,tıd' er ıuyun Sapan- le satılmasına kar"r verilen lüzumlu malümah almıı ve 

ı içi"' biran evvel akı· lzmirin Bornova nabiyeai bunları tamamen kabul et· 
bt'•dır~ dıinıt bir faali· Boz alan namı diğer kara· miş ad ve itibar olunurlar. 
~ ~ •~ suluk mevkiinde ki.in ve 20 5-Artttrmaya .-ıkarılan 
l ""•dt T '-'~i 1 b&tiln malzeme zeytin 3 armut ağacını havi işbu gayri menkul üç defa 
\...: te~· •lcıamı harpten ve heyeti umumiyeaine 700 bağnldıkt n sonre en çok 
\'1tf~ f,

1
:! olan Klor·Sud- Jira kıymet takdir olunan arttıran ihale edilir. Şu ka· 

b,
11 

rılcaıının inşaatına 14670 metre murabbaı tar- dar ki arttırma bedeli gay· 
~ ,:•ılıcilktır. Malum lanıa &çde bir hi11eıi açık ri menkul için tahmin edil· 
\ 1 ıııttQ ere bu fabrikanın arttırma ıuretile 9/8/94 l miş olan kıymetin en az 
~'tt,ı • llıeraıimf Dç 

119
• cumartesi günü Hat 11 de yüzde yetmiş beşini bulmak 

~ ti, i'J>ılnıııtı. Iımir ikinci icr dairesinde ve satış isteyenin alacağına 
~ti ~iiı~id ediliyor ki, aşağıda yazılı ıartlar daire· ruchani olan diğer alacaklar 
~ı~··~•l•11 ve Sellüloz fab· ıinde satılacaktır. o g yri menkul ile temin 
~ t,

1 
.. 

111 
•çılıı meraıimi 1-lşbu gayri menkullln edilmiş ise bu ıuretle rUc· 

~. lllıtdııı Cııaıhuriyet bay· arttırma şartaameıi 2517/941 hanı olan alacakların mec· 
~ Yıpılmıt olacak· tarihinden itibaren her ke· muundan fazla olm k ve 
~ ~~li Ş~fiıni • sin görebilmesi için açıktır. bundıa baıka paraya çevir· 
~ ' t ıın uğurlu el- Ilinda yazılı olanlardan faz- me ve p ylaştırma m raf-
~t L •e .. e~eli 14 ag" uıtoı la malumat almak işbu ~isti· 1 ~ ~~ ~ •eııııd 

1 
ı arını tecavüz etmek şart· 

'~ 'i•d e atılmıı olan yen er ıartnameye ve dosya tır. 
~1.nıd6116 •ı11ayii, 0 gün numarasile memuriyetimize Böyle bir bedel elde edil-
hı 1'· b llliinü idrak ede- müracaat etmelidirler. ., t llQ mediği takdirde gayri men· 
~~ '~~Q llıutlu gün. bli· 2-Arttırmıya iştirak için kul en çok artttranıa t ah· 

'· '•ti• teait oluna· yukarıda yazdı kıymetin yilz· hüdü baki k im k lizere 
de yedi buçuğu nisbetinde arttırma on g" daha tem-
pey veya milli bir bankanın dit edilerek 19·8·941 tari· 
teminat mektubu tevdi edi· 
lecektir. hiade ayni ıa tt ve birinci 

3-lpotek Hhibi ılıcakla· arttırmadaki şerait daire in· 
larla diier alakadarların ve de en çek arttır na ihale 

ittifak hakkı uhipleriain edilir. 
gayri·menkul &zerindeki hak· 6-Gayri menkul kendi· 
larını huıuıile faiz ve mas· sine ihale olunan kimse 
rafa dair olan iddialarını derh 1 vey verilen mühlet 
işbu ilin tarihinden itibaren içinde parayı vermezce h k· 
15 gün içinde memuriyeti· kında icr ve iflis kanunu· 
mize bildirmeleri ic p eder. nun 131 va 133 üncü mııd· 
Aksi halde hakları tapu si· deleri hükmü t tbik oluna-
cilleri sabit olmadıkçc satış cağı ilan olunur. 2811 

Meşhur manyatiımacı Emin Atabay Altıoparkta yakında 
temıilloria• baılıyor. Maayatiım, Fakirizm, lpnotizm. 

• • ... • ""·. ~ - • - *-'" ) ~ 

An.kara - Zira t vekaletiyle dliye ve
kiletı arasında Muğlanın takriben 400 bin 
dönümlük Alman çiftliğinde 100 kadar 
mah üınun çcıhştınlmau h•kkında cereyan 
eden müzakereler bitmek ilıeredir. Bu 
b~sust.ı verilen m lumata 11azaran büyük 
çıftlıkte çalıı cak mahkumlar diğer iş yer· 
lerinde halen çalıştırılmakta olan mahküm· 
ların tibi olduğu şartlara tibi olacaklar· 
dır. 

Bu mıhkümların çiftlikte hususi pav
yonları olacak, yemek. giymek gibi zaruri 
ihtiyaçları ziraat vekaleti taraftndan temin 
olunacaktır. 

A'acakları bir miktar yevmiyeden bu 
masraflar çıkarıldıktan ıonra geri kalan 
para mahkumlar namına bankaya yatırıla· 
taktır. 

Mahkumiyet müddetlerini ikmal edealer 
ellerinde bir kaç kuruş sermaye ile köyle· 
rine dönmek imkialarını bulacaklardır. 
Mahkumlar çiftlikte her türlü ziraat ma· 
kineleri kullanmayı öğreneceklerdir. Mo· 
dern aletlerle zeriyat yapmak için göste
rilmesi icap eden uıul ve kaideler tedris 
olunacaktır. 

KA YSERIDE ÇALIŞTIRlLACAKLAR 
Diğer taraftan mahkumiyet müddeti iki 

seneden fazla olan seksen kadın mahkum 
çalııbrılmak üzere Kayseri bez fabrikuına 
sevkedilmektedir. Bu mahkum kadınlar da 
diğer iş yerlerinde çalışan mabkiimlana 
tabi olduğu şart\ara göre idare olunacak· 
)ardır. ---

ızmitta geni cezaevi 
lzmit - Halihazır cezaavinin ııhhi du· 

rum bakımınnan elvirişli olmadığı nazarı 
dikkate ahnmıı. Necatibey okulu civarın· 
daki arsalardan birinde cezaevi yapıimııı 
kararlaştırıldı ve bunun için de tahıi11t ay· 
rıldığı ve yakında gelmek ihtimali olduğu 
haber alınmıştır. 

Bu mahkumların 11hhı durumları için 
çok yerinde vo hayarlıdır. 

FAYDALI BiLGiLER 

Evde öte beri yapıştırmak için yapılacak 
basit bir "tutk l: llık ıu içeıiıine gom ara· 

~bik eritmeli. içerisine bir iki parça şeker 
ili e etmeh. Gayet iyi yapışkan bir tutkal 
olar. 

Hafif kokulu bir kolonua 
Y anm kilo lav nt çıçeğini bir htre iı~ 

pirto içerisinde bir h fta bır kmalı. Gayet 
bafıf kokulu güzel bir kolony olur. Koku· 
sunun d ha kuv et i ohn ı istenilirse 35 
gram berge.mut ilave etme lazımdır. 

Her cios b b rat, Tuv -
let eşyası, kumaı ve mobil
y boyaları. K rpit, Kara 
boya, Zaçyağı. FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekıtradır. 
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Taksilerin 
tahd~datı 

işlemesi 
kal ıyo 

Ankara - Bir gün t ek ve bir gün çift 
numaralı takıileria iılemesi usulünün ilga· 
ııaa dair bir kararname hazırlanmaktadır. 
Bu uıulOa tatbikatta bilha .. a büyük şehir· 
lerde müıkilit doğurduğu ve benzin tasar· 
rufu baL: ımından esaslı bir netice verme
diği görlilerek ilgasına lüzum basıl olmuş
tur. 

Hususi otomobillere seyrüsefer mllıaade1i 
verilmeıi mevzuubahis değildir. 

Karunamenia bu hafta ıonunda ilin 
edilmeısi muhtemeldir. 

------.o---
Çorumda v yagmur 
ve sel 

zarar 
mahsule 
verdi 

Çorum ( a.a ) - Pazar günü öifeden 
ıonra ıiddetli yağmurlardan bull olan sel
ler lıkilip kaHbaıı altındaki bağlan hemen 
tamamiyle banp etmiştir. Bu sabada buğ 
day ve arpa tarlalarındaki mahsulleri de 
imha etmiotir. 

Seller ayrıc• üç insanı da götürm6otür. 
Birkaç gücıdenberi vilayeti,ı:a her tar•fıuda 
Y•imnkta olan yağmurlmr bazı bahçelere 
fayJ.ab olma11na mukabil yetişmiı mabıul
lerin cOrOmeleriaden korkuluyour. 

----
lstanbula çay ve 

kalay getirildi 
lıtanbul - Şehrimize yeniden bir miktar 

çay dabı getirilmiıtir, tevıiat kısmen fiat 
miirakebe komisyonu kısmen de çaycılar 
tar•hndan y.-pılacakhr. 
Şehrimize otuz ton kalay da getirilmiı

tir. 

---o---
Profesör Ziya' Gün öldü 

1.tanbul, - Bir milyon liraya yakın tah
min edilen ıervetini geçenlerde iıt nbul 
ilniversituine terk vo teberıü etmit olan 
profe1ör doktor Ziya Güıı tedavi edilmek
te olduğa Cerrah paşa h1Stanesiode saba
ha karıı irtihal etmiıtir. 

Cenazesi yırıa (bugün) büyük merasimle 
kaldıtılıcaktır. 

Merhum ıervetiaia yüzde yirmisini kar
deıleriaia 14 çocuğuaa veıilmeıini vasi) et 
etmiı bulunmaktadır. 

Tankların Boğuşması 
Ve Paraşütçüler ! 

--imi--
Pazartesi günü, neşrine başhy•c•ğımız 

bu ihtiras, aşk, milli sevgi, iba11 etler ve 
mağiübiyetlerle dolu tefrikamızda, kadıa· 
farın da oynadığı mObim rolleri ve erkek
lt.rle yarııırcaıına yapbkları fedakirlıkları 
ve ayal zamande f itvebaılıklarıbdaa mem
leket itleri içiu istifade eder ek ti ileri bat· 
lara kadar nasıl ~o'l( ulduklarıaı ve diltmın 
ıırluıaı nasıl ele .l?eçirdikleriai d rin bir 
hayret ve h'-'yecanJa takip edeceksiniz. 

Bu tefıikamız, yeni asrın kadınlara yük· 
lediği çok ağır vazifeleri ğöJtermek bakı· 
mınd•a da tetkik ve takibe liyiktir. 

- Pazarte1i güoü .. Halkın Seıi,, nde -

• 

Bir işçi mebu-
su soruyor __ .. _ 
Londra (a.a)-ltpanya ha

riciye nazırı bay Sunnerln 
Almanya lehinde yaptığı 

beyanat Avam kamarasında 
"bu vaziyet karşısında Iagil
tere ne yapıyor,, sualine 
karşı bay Eden verdiği ce
vapta bu beyanatın hülisa
sı c ı bir Alman ğazetetinde 
gördüm. Bu beyanatta bir 
deiitiklik görmedim demiş
tir. 

Bir işçi mebusu da bu 
haller karşısında elan lspan· 
yaya yiyecek ve aair 
göndermenin glllünç bir ,ey 
ol•p olmadığını sorması 
üzariae hariciye nazırı bu 
hususta yapılacak bir beya
nata bulunmadığını bildirmİf· 

tir. 

----o--
logiltere 
Uz erinde 
Hav af aaliyeti 

Londra ( • a ) - Buıüa 
lngiltere üzerinde sahil mın· 
tak sındı uçan düşman tay· 
yareleri az mikdarda bomba 
atmıılardır. insanca zayıat 

yoktur. 

--mı-

FECi B R 
CiNAYET 

Bir genç nişanlısını 
bıçakla öldürdü 

lstanbul-Bebzat, bir ıe· 
aedenberi16 yaşlarında reji 
işçilerinden ıarııın bir kız 
olan Muzafferle nişanlıdır. 
Fakat ba iki geaç arasında 
daimi bir anlaşamamazlık 

vardı. 
Nihayet geçen pazar gü-

nü aralan iyice açılmış, 

kavga netice.sinde Bebzat 
evden çıkmıştır. Ertesi güa 
yapbğıoa pişman olaa Behzat 
Muzafferin yolunu Sultanahmet 
te beklemiş ve kendiıine 
yalvarmış yakarmıştır. Mu
zaffer her ıeyi reddedince 
bıçığını çekerek Muzafferi 
vurmuştur. 

Müttefikler 
Suriyede 

Heuecanıa karıııandılar 
--o----

Beyrut (a.a) - Suriyedeki 
müttefik kuvvetlerinin hare· 
kitını ve Beyruta ·girişi ta
kip eden Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Gerek Beyrut ve gerek 

Suriye balkı müttefik kuv• 
vetlerini çok dostça kabul 
etmiıler ve yerli halktan pek 
çokları Avusturyalı askerlere 
ıekarlemeler dağıtmışlardı·. 
Suriyedeki barekit esnasında 
yaralanan logiliz ve Avustral
yalı aıkerlere kartı Fransız 
b dabakıcı kadinlarını göı· 
teıdikleri şefkat ve ihtimam· 
dan dolayı teıekkilrlerini 
beyan etmişlerdir. 

Beyruta bugün hür Fran
sız bayrağı dalğalanmakta
dır. 

--o--
GI. Veygand 
Cezauır umumi 

vali'I oldu 
Viıi (a.a)-General Vey· 

gand Cezayir umumi valili· 
ğine tayin ediJmiı ve eıki 

vazifesi uhdesinde bırakıl
mıştır. ----
Basra normal 
yolu nakliya

ta açıldı 
---o,--

Merain - Basra yolunda 
normal nakliyat bışlamııtır. 
ilk olarak Baırada bulunan 

Japon 
Matbuatı 

---~ .. - J•PO" 
Tokyo (a.a) - 0 ~ 'kaOI :J 

buatı Amerı Jıl•~.M 
güne harbe. !:ıer tv'ı 
her gün yenı :ki ı• 
mek husuıuad ,ob 
dolayısiyle beye't•sif" 
yazmakta ve bD bl~O 
tısı .. da Tokyo ıııs•" 
elleri bağla k• bl,,. 

.. 1 te 
olamıyacıgıa 

mektedirler. ) ...- ~J 
Nevyork (•·• Jsl"'"ıa 

Taymis gaztee:!ıer ti. 
ve lskoçyad• b•I 
mek arüuıuau ı• ti 
dan fazla k•11118 

et 
duğunu tebarl• 

dir. /' 

_.-o b' 
Japon-k• 

istifa ~~ 
Tokyo (a.•).,,... ,rj 

bioesi dlla 8111~11d•1 
bükf.tmet k~j)~;:~oı t' 
k&biaenİD • ı•t:toıittlt• 
tora te'fdı ·ıdedlt• 
topla b~/I 

ınaııterede s•,:~ 
hava hOoDlll 
. ölBDl8r ~ 
Londra ( •·• ~,;ı~I 

bildirildiğine g ıi''" 
cikinundan b:,d• ~ 
kadar logilt~ eti,,~ 
hilcamları aetı;zı78 f 
k • l ölıniit ,e t•~' ıı b•' 
ralanmıı ver• 
dırılmıştır. 

ve Ziraat Vekirethıe ıit olan Eve ts',o~ 
ziraat makinelerinin B\lvkine 

baılanmııtır. Bundan aonra Buca \faks~bri i~ 
tnccara ait malla11n nakline Yunus 0ğ[U 111 

e_j 
başlanac•ktır. Memleketimi· kar1ll Münıİll~~ıır 
ze ıevkedilmek üzere Baara içer• ~ 

aı ruz ve 
1 

,e 
ve Bağdadda bulunan mal· tasallut et~tiJ1" .,,dı' /,,ı )arın yekô ııü 4000 tondur. fery dı bu .tt'lr,I 

Duaların arasında 300 ton d'... • aol•r 
k me ıgıaı ol• .Jt 

bam deri, 11 bin sandı çay çirdiği tırP1 fi~~ 
bulunmaktadır. oOI ,,,,.,, 

üzerine bilC '"" f 
Basra yolunun tekrar açıl- det mücadele 

11 
lı' •-' 

ması, Amerika ile aramızda· ıooll ıı' 
ki ticari münasebetlerin in- raber 

10~·f y••1" ıd~ 
kişıfını da temin edecektir. ve mubte 

1 ,,,.,;d~" 

AsrAI sı·nemada Am~rikan vapurları hıfcada raladığı .,. iıd ' 
f B f luauu elhıd•ll ,.,ıl .. ~ 

iki de a asıaya se er yıp- o:slft•"' &'' / 
Aşkın Gözgaştarı tığı için Amerikaya ıipario- rakol• 911•" ,, 

ler yı pmak da kabil olacak· &zerine y• 1"' " G eçen sene yüz yirmi bin p~h• ..,.1f tır. Nitekim piyaıada bir rok nunda 1 "' I•'.,. kitinin havretle seyrettiği 7 k• ~ 
me•hur Abdülvahabın bu idhalit tacirleri, yolun açıl· evinde ya t••',-

y • • • b•' etsiz filmi bir hafta daha ması m6nasebetiyle Ameri· vı ıçnı 
iliveten gösterilmektedir. kaya ıipariıler vermiılerdfr. mııtır, ~~;,t 
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