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Tasarruf . bonoları~I - - - ----
hakkında Maliye Ve-

kilimiz·n Beyanatı 
Ankara ( .a ) - Maliye vekilimiz Bay 

Fuad Ağrah, milli müdafaa ihtiyaçtan icin 
çıkanlacak tasarruf bonolar1na aid mukni 
ve müdellel izahat verdikten ıoara demiı
tir ki: 

l 
~ ~trQf bonolarına gösterilecek rağbet ile hem milli müdafaamızıı büyük mebliğ
~ 1• edilecek hem de her vatandaş bu bonolarla mecburi bir tasarauf imkinını bola-l' lııarraf yapmağı idet edinenlerin biç bir zaman sırh yere gelmez. . 

- Bu .bonolar, parasını elinde tutan 
tasarruf erbabı a yüksek faizle çok: müsait 
bir plasman teşkil edecek ve ayni zaman· 
da bir kısım milli müdafaa ihtiyaçlarımızı 
da kısmen karşılıyacaktır. 

Maliye vekili S ve 25 liralık küçük ku· 
pürler halinde bulunan bu tHarruf bono· 
larıoın vatendaşlar arasında tasarruf fikri 
ve temayüllerinin d ha çok yayılmasında 
da büyük yardımı olacağını iıaret etmit ve 
ve demiştir ki: 

~ r '11ıı:"Damla damla göl olur" , .. Ak akçı kara gün içindir.,, Sözleri bize bu işte de 
-illı'illlerlik etmelidir. . . . . 

~ldafaalarını d&ıiimmiyerek yalnız keadı keselerını ve kendı kasalarını doldur-
l il baı1ra bir gaye göstermiyea milletlerin Dasıl parasız, pul~uz,. evsiz ve yurtsuz 

, ... llazırı itibara ahnıraa bu tasarruf bono arını kapışmakla mılletın hem vatanına 
de kendi çoluk çocuğu ne büyük hizmetler edeceğini takdirl'letmek gllç bir şey 

"•ırıı. 

~-ç-ıK---,-,A-lm_a_n_la_r_b_a__,,r---, _S_o_n_Öa_k-ik-a 

~erika ve bin sonunda 
t'Jaonyanın mailôpolacak.

1 

- Bir cümle ile ifade etmek liıım ge
lirse, diyebilirim ki; tasarruf bonoları al
mak vatandaılar için hem memleket, hem 
kendi menfaatleri bakımından hakiki bir 
vazifedir. Bu vazifeyi ifaya bütün vata•· 
dışlar sev\ ıeve koşacaklarına eminim. 

• .... ıı·y t · · lardır.'' '""l e erı 
tt_;., '-.:..01

-- MoıkGva (a.a) - Sovyet-
\._~'•ıını gün geçtik- leria ağrıyabileceği biç bir 
~ 'ltleltte ve gitgide muvaffahıyetsizlik yoktur. Ne 
(it~ beı lc.ıtasına da ai· olurıa olsun Almanlar har· 
~ ..._.tiJı •ktedir. bın nihayetinde mağlup ola· 
~' , 1

1
• .. lauınn almağa caktır. Esaıen görüldüğü 

(~, /\ıduga aıkeri ted· üzere bir haftadan beri Al-
~"'• ~•n tehlikesinden man ileri harekih da ağır· 
~ ,~1•dar çekindiğini laşmiıtır. Her tarafta halk 
\--111 1 buluama~tadır. ~ormel bir vaziyette işleriyle 

•....; Anıerikay• karıı gliçleriyle meığul bulunmak-
'•lı .. 

'-.:' ••rd f! olmadığı hak· tadu. 
\~ lı-. 1i~ teminata Va- · Düımanın beş gün evvel 
•~'t. 1•rını bkamıı gö· tekrar baıladığı ikinci taar-
"ltfetiJı ruz hiç bir netice vermemiı 

lll1a Anıerika hDkü ve her iki taraf çok ağtr 
~ her glln biraz da- zayiat vermişlerdir. Alman 

~r•ldhıı hazarhkla- ileri yürtiy&ıü çok yavııl•-
lt.'-d,, 111••ya kadar, hat· mış. Sovyet tayyareleri Al· 
~ •e fıııa Japonyayı man tayyarelerinden ilıtün 
~' ~,111 'lldiıeye dOı&r· bulunmaktad1r. Ve hfç bir 

~,~t ltlııtır. Japon ka- yerde bava hikimiyetinı elde 
••• . B t . 1 d' ta_ •• aynı aı- e memıı er ır. 

~ •dı1c ... ,.,. altında Basarab ada 
~ti ' 11 Yeni Tokyo 
~, :ıa çok aıker un- vaziyet 
~\ı. ~ıJa ehemmiyet Berlin (a.ı) _ Basarabya· 
\.'Jt •t h ••di itiraf ve uın ıevkülceyı bakımından 
~ ~i~ i~e • elleri bağlı anahtarı elimizde bulunmak-
~ ~ti~la1ade olmadığını tadır. barekit inkiııf etmek-

l~' tedir. 
~ ~.~ ile l'okyo ara· baznhklarını ikmal etmeğe 
~ '-ı.,,~1111•i• baılıyan ~e birbirinin en küçük ha-
~ ~ l\1 '111•zlıklar, Ja· reketini de en büyük bir 
~ .... lıb·lllanlarla daha dikkat ve ihtimamla takibe 

'

t •rliii temı'n et· k ı 1 b 
11 oyu ma arı arp yangınının 

~ tıa1
1

~~•1lt-- a-lltmekte umumileımesini kolaylaıhra-
\. ,._ ~~ ·~ etmektedir. cak rDz1irlar10 şiddetli es-
""t'lla•tl ~~ıkı •e Japon- mei• baıladıiına en bliyftk 

laı etı11ia baı d6a· bir delil uy&labilir. 
' •llrıt ile aıkeri OIRRI SANLI 

Mo.skova, (11.a.) - Londra 
radyosu 13.30 Sovyet res
mi tebliği: 

Sovyet tayyareleri Alman 
makanizma kuvvetlerine hü
cum ederelı bombalamış ve 
büyük zararlar y pmıılardır. 

Tokyodan 
Gelen diplomatik rapor

lar gözden geçirildi 
Vaıington, (a.a.)- B. Ru:ı· 

velt Hariciye nazm Velsi 
kabul ederek Tokyodan ge
len diplomatik raporlar1 göz:· 
den geçirmişlerdir. Bu top
lantıda er i ı kükumet de 
hazır buluomuıtur. Bu gö· 
rllşmelerdc Uzak ıark vızi
yeti tedkik edilmiştir. 

- --o .... -

----oı---

lngilizler dün Halep 
şehrini işgal ettiler ---Antakya (a.a) - lngiliı kıtaları burttn 

ıaat 13te halkın coşkun tezahBrab arasıD· 
da Halep ıehrine girmiılerdir. lngiliz kı· 
taları beraberlerinde yüzlerce kamyon er· 
zak getirmişlerdir. 

Antakya (a.a) - Suriyeden birkaç gln 
evvel gelen Italyan mütucke heyeti bug&n 
Toros ekspresile Ankaraya geçmiıtir. 

• • 
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IZMIR YERLi AS- i 
K RL K ŞUBE- i. 

SiNDEN: f 
ı 17.7.941 günlü ilioa ektir. ı 
ı 1-Dünkü ilanımızda ailib altına alana-: 
ı cakları bildirilmiı olan biç aıkerlik yap· ı 

Amerikada ı mamış veya tebdilh•v••• hitam• .,dıti ı 
ı halde muv zzaf hizmetini ikmal etmek ı 

GOnde bir harp ge- ı nzere henüz sevk edilmemiş buıunan3t6 ı 
: dahil doğumundan 336 dahil doğumuna ı misi uaplligor ı kadar piyadeler istenmiıtir. : 

Vaşington, (a.a.) _ Ame- ı 2-Yine bu 316 ili 336 doğumlulardanı 
rikada her gün bir harp ge- ı olm k üzere Izmir nufuıunde kayıtlı ve ı 
mi•İ inşa edilmektedir. Ye- ı muvazzaf hiımete tabi bulunanlardan ı 
ni yapılan 22 gemi denize ı topçu, Savari, Muhabere, lıtihkim, ltıl- ı 
indirilmiştir. Bunların içinde ı dıık, ÔJçme, jandarma, Nakliye, Muıika, ı 
2 torpido, bir denizaltısı ile ı Tank, Demiryolu, hava, deniz, harp aa- ı 
muhtelif gemiler vardır. ı nayii, Kimya, Orman, Gümrük muhafaza ı --o,--

BULG R 
Başvekili Romaga 

gidigor 
Sofya, (a.a.) - Bulgar 

B~ıvekili Falof ile Hariciye 
nızırı Popof 21 temmuzda 
Romayı reımea ziyaret ede· 
cıklerdir. 

ı ve gayri islim eratla 333, dahil doğu- ı 
ı mundan 336 dahil doiuma kadar olan ı 
l ıakatlarda silih altına ahnacağındaa bu ı 
ı erlerinde piyadeler gibi 19.7.941cumartesil 
t günü sabah 1aat10da askere aevkedilmekı 
: üzere lzmir yerli askerlik şubesinde nii· ı 
: fos cüzdanları ve bütün askerlik vesika- ı 
ı lariyle birlikte hazır bulunmaları, gelmi· ı 
ı yenler hakkında askerlik mükellefiyeti ı 
ı kaııununun 89 uncu maddesine te•fikaa ı 
ı takibatta bulunulacaiı ilin olunur. ı 
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~ merikad ehir Haberlerı ~-
, ilk Türk Pehlivanı 

DELi 
MEMiS 

• • 
Ya.zan: TEVFiK PARS 

-34-

Dahiliye müte
hass sı yetiş
tirilmek hakkı 

Memişin pantalonları arslanın fri pençe
leri altında yırtılır, yaralanırken, o Hahre 
hayvanın hortum gibi avuçları içine geçir· 
diği gırtlağını demir mengelerden farksız, 
parmaklariyle sıkıyor, kafesi kesiyordu .. 

O, bu mücadelesine devam ederken, 
(Brodray) caddesi birbirine giriyor, ıi· 

lihlı poliıler, ıon ıüratle vak'a yerine ye· 
tiıiyor, ve Deli Memişin parmakları ara
ıında gırtlağı paralanmak üzere bulunan 
•rılanı, attıkla11 kurıunlarla caaıız yere 
ıeriyorlardı .•. 

işte sarf, bu fevkalade cesareti onu Ame
rikada bir anda meıhur etmiş, daha bir 
kıç aaat sonra çıkecak akşam gazetele
rinde bile, resimleri en ıerefti sütunlara 
geçmiıti ... 

Artık gazeteciler, otelin içini doıduru· 
yor, kapı öııüade birikmiş binlerce insan· 
dan içeri girilmek im!iinları gilçleşiyordu .. 

Halkın 11rarı lizeriae Deli Memiı, bal
kondan kendiai göstermiş, ve bu bariku· 
ilde kahramanı, binlerce inıaa çılgın gibi 
alkıılamağa baılamııtı .• 

* 
Bir kaç giln içinde biitün Nevyork cad

delerinde .. Müdhiı Türk!" .. Aralan T6rk 
pehlivanı" r•zıları en büyük harflerle di
zilerek Amerikalı pehlivanlarla Deli Memi· 
şin yapıcajı güreşler ilin ediliyor, ve pek 
kısa bir zamanda bu büyük spor hareketi 
Amerikanın en uzak şehirlerine gidi
yordu. 

işte büyük güreı günü gelmiıti .. 

Nevyorkun en kalabalık caddeleriyle sa· 
ğı solu çevrilmiı olan büyük spor sarayı
nın önü, o kadar kalabalıklaşmış, o kadar 
inıan selile dolup taşarken, halk birbirini 
çiğniyor, kiıelerden bilet almak için en 
güçlü kuvvetli erkekler bile akla karayı 
ıeçiyordu •• 

Eli ıopala poliıler, halkı yarmaja, ara• 
larcla ıılrıııp kalan, bllyilk kalabahğ•n için- . 
dea cıyak cıyak haykıran kadınlara, ço· 
caklara yardıma mecbur kalıyorlardı ... 

Saloa bir tek iıkemle boı kalmamak 
prtiyle doluyor, ayakta durmaja, dabuli· 

ye lcretiaia iki miılini vererek kapı kena
rıada balaamağa razı olanlar, binleıce in· 
ADI balayordu ... 

-Sonu var-

""" .... ""~ff~ffffffffffff~ffffff 

ıH•rı&a ilk ıeanılarda Biriaci (15) kur~ıı 
ıeaıtta matinelerinden itibaren iki 11efiı filim: 

. fELHAMRA SllEIASllDl 
il · Son Beste 10l~~~:~ : 
ı Don Amecbe ı 

f2 -Aka~ya PalasT~;:: i 
ı Hazım, V aafi Rıza ı 
ı Soa Beate - 2.~6-9.30 ı 
1 AkUJ• Palaı -4-7.30 1 
........................................ 

__ ... __ 
lzmir tıp mabafilini mem

nun edecek ve Jzmir Mem
leket baıtabanesinin şerefi
ni yükseltecek bir h ber al
dık. Dahiliye mütehassısı 
yetiştirmek ve Dahiliye mü
tehaasıslığı vesikası ita et
mek salibiyeti Sıhhat veki
leti tuafıadaa göaJerilen 
bir emirle lzmir Memleket 
ha1tıınesine verilmiştir. 

Şimdiye k•dar Memleket 
hastanemizdeki asistanlar ilç 
ıene burada çalıştıktan ıon
ra üç ay d• lstaabulda ça· 
hşmak ve oro.d imtihan ol
mak mllkellcfiyetinde bulu
nuyorlardı. Badema lımir 
Memleket hastanesi müsta
kil dahiliye mütehassııı ye· 
tiştirecelr, asiıtanlann. imti
hanlanuı da bizzat yaparak 
ibrazı ehliyet edenlere mil· 
tebQstlı vesikası verecektir. 

lzmire bu mazhariyeti ka
zandırmakta hazakati büyük 
bir imi) olan ha.tanenin da· 
biliye mütehassısı Bay Ce · 
lil Yarkın arkadaıımızı ve 

mesai refikleıini takdir ve 
tebrik ederiz. 

--o--
Nerelerde 

Francala satılacak? 
Belediye, francola tevzii 

işini intizam altına almış· 
lır. 

Frııncolsılar gene bir fa
rında imal edilecek, fakat 
ıimdilik Kuııyaka, Karanti· 
na ve Tilkilikte birer satJş 
mağazası bulundurulacaktır. 

HilkOmet tabibinden raporu 
olanlar buralardan francola 
alabileceklerdir. Artacak olan 
francolalar da hastanelere 
ve Verem mllcadele cemiye
tinin Yamanlar kampında 

tebdil hava edenlere verile· 
cektir. 

---~--

Buca bBlıdluı reisi 
deuııtı 

Haber aldııımııa g&re, 
Buca belediye reiıi vekili 
Kemal Edgiier, ı•hıl itleri· 
nin çokluğundan bıbiıle iı
tlfuıaı vermif ve mazereti 
kabule ıayaa ı&rlllerek 1•· 
al intihap yapılıncaya kadar 
Buca belediyeıi reiıi vekl· 
letlae bahriye ylıbıtıhlı•· 
da• emekli B. lamail Oka• 
tarta olaaarak vaıifulae 
baılaauıbr . 

Ellerinde 
Çimento 
Bulunanlar ----

Vilayet flat mürakabe ko
misyonu dün öğleden sonra 
vali muavini 8. Ekrem Yal
çın kayanın reiıliğinde top
lanmıştır .. Bu toplantada el· 
lerinde beş çuvaldan fazla 
çimento bulunanların bunla
rın miktar ve fiatı hakkında 
mürakabe komisyonuna be
yanname vermeleri t•htı ka-
rara alınmııtar.Ayni uman
da son günlerde havaların 
ııcak olmasına Hğmen yük-

selmiş olan kömür fiatları 
h kkında belediye tarafın
dan vaki tikayet üzerine kö· 
mür maliyet fiatlarine dair 
eıaslı tehldkat icrasına ka
rar veril mittir. --o,--
Oteller teftiş 

ediliyor 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz, dün ıehir içinde tetkik
lerde buluomuı ve bilha11a 
otellerin temizlik v ıiyetle· 
rini teftiş etmiştr. 

Otellerde dezenfekte işleri 
muntazam yapılıp yapılma· 
dığı, oda ve karyolalarda 
tahta kurusu bulunup bulun· 
madığı sıkı bir kontrolden 
geçirilmiıtir. 

Fuar zamanına kadar otel· 
ler sık ıık' teftiş edilecektir. 
Bu teftişler bizzat belediye 
reiıi ve baş hekimi tarafın· 
dan yapılacaktır. 

Temizliğe dikkat etmiyea 
otel sahiplerinden ceza alı· 
nacaktır. Ay.oi zamanda hiç 
bir otelin ı Hbepıiz olarak 
yatak ve karyola fiatlerlal 
artırmalarına meydan veril· · 
mlyecektir. --o--
Fuar için hazır· 
lıklara devam 

ediliyor 
Valimiz B. Fuad Takıal, 

dün KtUtiirparll:a giderek 
villyet pavyoauaa tetkik 
etmiıtir. Vlliyet pıvyon11nua 
evvelki senelerdenkindea da• 
ha muntazam olmaıı ve •ill· 
yelin blitlla fa•liyet ıalaala· 
naıa etrafla bir ıekllde iubı 
için yapıımaıı llzım ıelea 
tadillt teıbit olaamaıtar. 

Haıaıl mahaıebe ve Na· 
fıa dabeleriace haıırlaaaa 
ııaalar clairuinde icap edea 
ameliyata baslalerde batla· 
ucakbr. 

*** 
Efsaneye naıır•~iri 

banisi Kii adınd• J• ... , ... 
Bu zat, 9 uncu l('efi' 
mıı. Ayni tarih, 

1 

zer Türklerinde il dıt• 
devre raslaı:nakt• 
ıonra NovogorO~ s·-
ne ait oldu. lsıD' d•' 
tı. Oleg boyarlar•• 
burada askeri 011~1,d' 
kurdukları için, •' k 
de bir imparıtorlO 
zi haline geldi. bat•~ 

989 tarihinde ..,,.,"
dimir, efsaneye datif~ 
ıebirde tekmil or ti· t11'. 
tiyanlığı kabul et 111-_.., 

Kief, bütün Ro•t' ıır 
tahtı haline geldi· i' . d•" bu ııfat, üıerıo ,ılfl'' 
Şu tarihlerde 1° ıoısf 
ti: 1205 te po11 i' 1 \ 
1239 da B•tu ~·ıı.ı••,aı \ 
deki Türk Mol0 14" \ 
de Lituauyahl•''' 901 

Kırımlı Tatarlar•· t-"' 
cular şehri betıı'0 oo 
le tahrip ettiler· pol'' 
asrıa bışınd• illf' 

•ele" ~ 
burasını yanı 111 ~ ı 
ler. Şehir, Ukr•Y,ııı;1I' 
olarak, artık t•01 

yaya geçti. d'' 
1918 i takip ; ;JJ' 

ıalaklar eıa••••_._, ~ 
ıevikler, Al1111 ~ 
oranın taraftal9'8 
iııal edildi. 1 
mlddet Polo•f 
ettiyte de ,.,.,. 

bolıevi ki etti· 



ın ıldlr ~ ............. ~ ~ ................... , ~.. .... .. .. .. 
t • ..ı t • i lzmir Yerli Askerlık .Şu- i 
JW111ll lll I besinden: 1 

ı 1-941 ilıtiyat yoklamauaı yaptarmıyan 330 doiamlala· ı 
...., Mıaıif mildir- ı na 16,17-7-941 "Galeri, 326 doğamlaların 18-19-7-941 ı 

,ld ....,if midir& 1 ılnleri, 322 dofamlaların 21-22 7-941 gilnleri, 318lileria ı 
baelia riyasetinde ı 23 24 7 941 ılialeri ve 314 llileriade 25-26 7-941 glaleri ı -..t okula, iapat ı ıabah saıt 9daa 12 ye ve affeden sonrada Hat 2dea Se ı 
• ticaret liıeıi ve ı katlar ıabeye mtlracaatla 941 yoklımalarıaı yaptırmaları. ı 
.... eaıtlttlal mil· ı 2 H il fi k hl ti i it . 

1 
- en z muvazza ı zme a yıpmımıı ve sıaıfı ı 

h :=.klerıyle .. bir ı ayıılmamıı olaalaraa da sınıfları ayrılmak &zere acele ıu- ı 
~- hr. ı beye gelmeleri akıi halde ita davetlere icabet etmiyeal1r ı 

~L- mulek okal· ı hakkında kanani ceza tatbik edileceği illa olunur. ı 
.--.cak ikmal karı· : §§§ 

__.._ flrlfllmlı ve ı IZMIR YERLt ASKERLiK ŞUBE~INDEN: i 
-.re ahamııbr. Al- ı 337 Dofamla ve bunlarla muameleye tabi erlerin nam-ı 
--.... _ın;ta ıire. me1· ı larına celp çıksın veya çıkmasın 19-7-941 cumarteai rB· ı 

-.&- ,_• ela ıkmal ı aline kadar behemehal Yerli ukerlik ıabeaiae m&racaatla• 
---. 011ul v• liaeler• ı • 

tlbl 16 l10• yoklamalarını yaptırma arını ve yaptırmayanlar hakkın-ı 
llaı 1 temkmaı Jda 1111 .A•· kanununun afır mıddei mahıuı111 tatbik edi·: 

e 
tevzıine 

levhalann 
baı anıyor 

o 

açı aca tar. ıı .. . d f 1 k ·ıı 1 d ecegı ıoa e a o ara ı n o anar. ı 
• 6iretmeale· ..................................... ................. littan tatmin edileceklerdir, 

lıia. •• e4ecekleri pro· p K e· A --

lıtanbul - Memlek-etimize ithal edU
miı olan teneke levhalardan 1875 ıandık 
lı~anbul mıatakasıaa tahıiı edllmiı balaa
maktadır. Bu tenekeler ıebrimlzdeld koa· 
ıerve ve gızoı fabrikaları ıraıında takıim 
edilecektir, Tevzie eıaı olarak ba gibi 
fabrikaların geçen bir yıl zarfında yaphk· 
Jarı ıaıfiyat gCSıönlnde tatafacakbr. Ba 
ıarfiyatıa ykde 33 aiabetiade de te.eke 
koaıerve fabrikaların••• ylzde40aiıbetiade 
teneke de gazozcalara verilecektir. Gazoz 
fabrikaları ba tenekeleri ıiıe kapa•lan 
imalinde kallaamaktadular. BarBadea iti
baren fabrikatörlar ıeaelik ıarfiyatluıaı 
gösteren vuikaıarı ibraz ederek kendile
rine tahıiı edilen malları alacaklardır. Di
fer ihtiyaç ıahipleri de ikinci puti itlaa-

~ ecllecek evkat rens onoye ır maznunha- EIA "'d • 
•• ··1t1ırıerı.ı. Yııl Ja•aı •ablRBSIRI kimle • •• •• • azıg ahır kısımgeaç ._D- _,.,.ı.ca1ı ıı- ' ı rın onun 1 •• •• ld 

·-:ı:::t:::.~~- t11lll llleıll de bıçak çekti er paraşaı~u sanı ı 
~· twliki1le --o 

0 

.__..__tir. T~kyo ( a.a) - ~eımen lıtaabul - Birinci ağır 
U. bagia mez· bildirildiiiae 16re, Prens ceza m-.hkemeaiade bir ka· 
da liretmealer til mahkeme1i ııraııada bı-

~~-.... k ve karar· Koaoyaa yeni kabineyi teı· çık çekmiıtir. 
if kUe memur edilmiştir. Bat· B d •Mlrlljilllla an •• dört ıeae evvel 

.,,.__. 1 vekil ıimdiy• kadar bahriye K ti ba ~~ri ecektlr. aıu çeıme e buıaı ve 
~~- ~-.- ve hariciye aazırlarıaıa it kardeıini öldlrmektea maz-

ILll(Bl(RI ı birliği vatlıaı almııtır. aua Zeki kravabma altuaa 
iDi o sakladıjı bir ıaıtah bıçağı 

~• Esırar lçıak llirde• bire çekmiı ve mah· 
kemede bulanan kardeıiala 

Keçicilerde Mehmet otla 
Hilaeyia lbrahim oğlu Ya· 
ıllf ve Mehmet oila Abdal· 
lahıa esrar içtikleri ıörlle· 

rek yakalaamıı ve 150 ıranı. 
e1rar elde eafimiıtir. 

§ lımet paıa bulvarında 
Yuıaf otla Salibi• lıeriade 
bir bıçak balaaarak abamıı
br. 

§ lkiçeımellkte Halil oi· 
la Salih Maıtıfa kı11 Zeh· 
raaıa e'fİDe rirerek 6teyi 
beri karııtırdıia ıırada ya· 
kalaamııtır. 

§ Bayrakhda Şlkr• kııı 
A.yıe Refah k111 Bohora ve 
l11ail kızı Meryemia banyo 
odaııadaa ctba ve eatariıiai 
çalclıjladaa yakalaamııhr. 

Güzelyalı -ln
ciraltı yolu 

o 

VOlyet daimi eaclmeai 
vali B. Fuad Taksalı• reiı .. 
lijiade toplaamıı, Glıel1alı 
laciralb tariıtik yolanaa 
katraalaama11 mlnakaaaaıaa 
iıtlrlk edea tallplt.rİD teklif 
ettikleri bedeli llyık hadde 
ıörmemiı ve ba 7olua ema· 
aet ıaretiyle tariltik yollar 
maataka mldlrllilace ,.,. 
bnl_.aa karar ••rmlftlr. 

lzerbıe ıaldırmııtır. 
Salonun iatizamıaı temiae 

memur olan poliı Sadrettin 
der hal katma iz~riae abl
mııtar. 

Katil bir mllddet maka· 
vemet etmiıtir. 

Fakat sonunda memur 
Sadrettia · katilin elinden 
bıçağı almata muvaffak ol· 
muttur. 

ıotarıtıdın haberdar 
aııauan bir Frnıız 

balıkçı ıımısı 
Amerika ıularıada Mori

na balalı avlamak bere ge· 
çen sene mart ayında Fran· 
sada Saiat Mola limaaın
dan hareket eden bir ba
lıkçı gemiıi bir 1eae balık 
avladıktan ıoara ıeçen haf
•• Fraaıaya dönmllıtnr. 

8!1 gemi Franıaaıa m&ta
reke yıphfıadan haberdar 
değildi. Limana girdili za
man rıbbmda Alman aıker· 
leriai rörlnce mlr.ttebat 
ıaıarmııhr. Gemide telaiz 
yoktb. Aylarca denizde do· 
laıtıktan ıoara Fraaıaya d6· 
nerken yolda birkaç lagıliz 
harp ıemiıine tuadlf et· 
miılerdir. larililler bahkçı 
ı•miliDia aeradea ıelip ne 
reye ;ittliiai 10rduktaa 
...,. laea411iai 11rbe. bı-,.._...,..,. 

Elirığ, (a.a.) - Beden terbi1eai mlkel· 
lefleri talimlerlae baılamaları içia teplt 
edilen programı• tıtblkabaa geçmiılerdir. 
Beden terbiyeıi mllkellefleri 2220 metre 
irtifaıadaki Paıudata bir yllrlylf yapmıı· 
lardır. Dağ elbiseleri ıiymiı olaa mllkellef· 
ler Karaçalb klyladea geçerken Malatar 
Mustafa ve köylller tarafıadaa paraıltçl 
aaaılarak çevrilmiılerdir. 

Bedea terbiyemi mlkellefleri lahiJetlerl· 
al iıbat etmelerine rafmu ahkoaalmatlu 
ve ancak Kaymakama hab.r vuDenwk ••
bet cevap ahadıktan ıoara aerbeat bua
kılmıflardır. 

Panr ıöllnll çevreli7ea 1500 metre ir· 
tifaıadaki dai ıilıilelerhll ıeça ı•llfler 
15 aaatte Geziae varmak suretiyle dai gi· 
ıileriDe nihayet vermiılerdir. 

--1••-
Dün Bolada Atatiirk 

günü kutlandı 
Bola (i.a) - Ebedi Şef AtatlrklD Bo· 

layu ıeref lendirdikleri ılnOa 7 inci yıl dl· 
n&mli dna• kayltı ve ıehirll blalerce balk 
tarafından caadaa kutlulaamııbr. Vali, be
lediye reiıl, burada balaaan mebuılu, u
keri ve m&lkt erkia ve muhtelif tqekkll
ler mlme11ileri ba tlrende balaamaflardar. 
Parti, belediye •e balkevi a111111u irad edl· 
len bir hitabe ile Ebedi Şefin aziı babruı 
ıevai ile amlmııtu. -----
luilada bir zıızııı daba aldı 

Maila, (a.a.) - Saat 10 34 de Mujlada 
ıicldetli zelzele olmaıtar. 

9 EYLUL 
Bahaat 
deposu 

Her ciaı baharat, Tuva
let ef)'UI, kamaı ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, ZaçJ8il, FILIT •e 
dlter asitler ffatler Mrmal 
tıalite ekıtradu. 
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İskili de seli 3 
ins ı götür Ü 

--=--
Çorum (a. a.) - Yağan şiddetli yağ· 

murdan husule gelen seller İskilibin ka a
ba altındaki bağlarını hemen tamamile 
deadecek derecede harap etmiş ve bu sa-

lbadaki buğday, arpa tarlalarındaki mah
ıulib da imha eylemiştir. Bundan baıka 
ıeller iiç de insan götürmüştür. 

o---
Bartında 3kurıun hırsızı uakalandı 

Bartın - Oıt okulun bahçesini çeviren 
parmaklıkların ucundaki kurşun tuğlalar· 
dan bir kaçının eksildiği görüinıüş ve ya
pılac tetkikat ıonunda, bunların Gölbucağı 
maballesind"'n Fahri Koç, Kartepe mahal
lesinden Hibeyın Emir ve İımail Ateş 
taraflarından çalındığı anlaşılmııtır. Zabı· 
taca Fabıi Koçun evinde yapılan aHşhr
mada, çalınan kurşunlardau bir taaeıi bu
lunmuı, suçluların üçü de yakalanıp adli
yeye verilmiılerdir. 

--o--

ıauserı mezbahası 
Kayseri - Şehrimizin doğa ciuarında 

iıııaab tamamlanan modern mezbahanın iç 
tesiıatı da bitirilerek bundan 2 gün evvel 
davar ve ıığar kesmesine baılanmıştlr. Ka
ıap dükkialarıaa tevzi edilen etler geçen 
seferkinden daha .temiz olmakla beraber 
dava eti 30, koyun eti 35, kuzu eti 40 
kuruştan !••idmaktadır. 

--o-.--
Adanada bir kadın uarım 
kafalı bir çocuk doğurdu 
Adana - TaşkarakoJ civarında amele 

Zerep karısı Habibe, Doğamevinde 7 aylık, 
anormal bir çocuk doğurmuştur. Ölü ola
rak doğan bu çocuğun kafasının yarııı ve 
beyni yoktur, Çocuğun gömülmeı:ne izin 
verilmiı ve gömülmüştür. 

~mir askerlik şubesi 
ba~kanlığından: 

Harp malnlleri ıehit yetimlerinin 941 tn· 
tün ikramiyeleri tevzi edileceğinden cuma 
ve ıalı gllnleri ıehit yetimleri.nin pazarte
ıi ıüaleri harp malülü ıubayların çarıam
ba ve perıembe güııleri harp malillü erle
ri reımi ıenot raporları ve ikramiye ciiz· 
danları ile birlikte şubeye müracatları ilin 
olunur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Seyyar satıcı ar 

Dün Süreyya Y etgin iıimli bir okuyucu
muzdan aldığımız mektupta deniliyor hi: 

"Türk pazarında bazı dükkinların önün· 
de bir çok seyyar ı tıcılar gfüülmektedir. 
Bu satıcılar mağazalarımızın önünde dura· 
rak bize zararları dokunmaktadar. 

Böyle seyyar satıcılarının dükkiııJarın 
öoDnde daımaıının menedilmeıini Sayın 
Belediyemizden rica ederiz. 

[HALKIN s~sı 

Rot erdam 
bombardımanı 
Hollanda halkı 

----o--
Londrm, (a.a.) - lngiliz 

hava nezaretinin tebliği: 
Dün Rotterdam üzerine 

yapılan hava akınla.-ı hık· 
kında mütemmim malüınat 
gelmiştir. H va kuvvetleri· 
miz Rotterd m limanı üze
rinden çok alçaktan uçmuş-

lardır. Halk logiliz tayyare
leıini hararetle el iıaretleri· 
le selimlamışlardır. 

Limanda bulunan 17000 
tonluk bir beyaz vapuru bom
balıyabilmek için tayyarele· 

rimiz arıten telleri arasın

dan geçmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Vapura tam 

isabetler kaydedilmiıtir. 10 
bin tonluk diğer bir vapur 
da bombalanmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Rot
terdımı terkederken liman 
te1isatı ve umumi mağaza· 

lar yanıyorlardı. iki tayyare
miz dönmemiştir. • 

----o---
· Manif at racı
ların sikiyeti 

---o--
lıtanbul, - Fiyatları mü

rakabe bürosu per kende 

manifatur eıyası satan ta
cirlerin ıikiyetJerini tetkik 
etmiştir. Perakendeciler lop· 
tancıl nn kendiler ine paha-

h mal sattıklarını ve aatıı
larda perakendecilere ait 

kir haddini vermediklerini 
iddia etmişlerdir. 

Ankara 
tiyatrosu 

Al TIN PARKTA 

Macaristana 
Rus paraşütçüleri 

indiler 
---o--

Budapeşte, (a.a.) - Ma
car Ajınıı bildiriyor: Tran
ıilvanyaya bir çok paraşüt
çülerin indiği köylüler tara· 
fıudan haber verilmeıi üze
rine mahalline yetiıilerek 
yakalanmaluı için tedbirler 
alınmıştır. 

Rus paraşütçüleri Rumen 
üniformalarına ~nziyen el
biseler taşıdıkları ve nzerle· 
rinde bulunan Rumen Ley 
paralarından bunların Ro· 
manyaya inecekleri yerde 
yanlıtlıkla Macar toprakla
rana indikleri anlaşılmıştır. ----
Son Sovyet 

Tebliği 
Londra (Radyo S. 8,15) -

Son neşredilen Sovyet teb
liğine göre, cephenin bütün 
kııımlarında mDhim bir de· 
ğişiklik olmadığını, Sovyet 
tay} •relerinin dün Alman 
znhh kuvvetleriııe verdikle i 
zayiatın büyük olduğunu 21 
Rus tayyaresi kaybiae muka· 
bil Almanların 98 tayyaresi 
tahrip edildiği tebarüz etti
rilmektedir. ___ .. __ 

Almanlar 
arva şeh
• • 

rını aldıla 
Stokholm (a.a) - Alman

lar Estoaya Rusya bududu 
üzerinde kain Eıtonyanın 
Narva şehrini iıgal etmişler· 
dir. 

Vaıiaırton (a.a) - Harbi· 
ye müsteşarı Parveaon gaze· 
teciler toplantıııoda yaptığı 
beyanatta Amerik kara or~ 
duıunun sulli zamanı mevcu
dun azamiıin bulduğunu ıöy
miş ve demiştir ki: 

148u mevcut 1,477.000 
dir. __ .. __ 

Bir logiliı 
misi batıt1 _.,, 

--o.-- "' 
Londra (a.a) .- ~· 

daireıi tebliğ edi1° d'~ 
Levi Lausoıı sd'~tır. 

dımcı gemisinin b;,. ~ 
meu bildirilmekte. 

1 ~lı 
tcbahnın büyük bı~•'' 
lspanyol vapurd l•' 
kortarılmıştır. B•dili 
bir limana ıevke 
dir. , _,/ 

Sov;;t:~ı~ 
harb• 0 

Roma, (a.ı) 1 ~i 
Anbruca RoPl•dd• ,, 
kolo mecbuaı.ıD 5of 
milletini ikaz ıle 

·o 
Almanya harbiol ı.:I~ 

• • 511 
çetin süreceğıoı. tit· 
makale neşretoı•f b'~ 
ral Pollati de b; 1~ 
rak için gidell 

1
1 

bfl 
larınıa zafer tıc•~,e 
geçirmek için ye bO-~ 
ıerini ve muhare ı4ol 
ermekten uzak 

0 ı1I 
b• yııl J 

leri süren ır ,,, 

Avrup-a hodu~~ 
uaıuan ·ask• . 

Moakova, (a.•)~;ıJ 
istihbarat bDrus~,~1' 

J Jll"' ' Pirede bu 0 1 
dıJfJ. fi 

Türkiye budu 
0 

'; 

len bir Ualy• bO' 
k ,ıer ...ı 

meaıup as e 1'''1" 
rıııklsklar ç'd.,-' 1 

b dd '•' Türkiye u Jt' JI 
mukarrer diğer ııd' 
zlltamları ar•'' ~tı' 
benzer karıtıklı 
tır. /~ 

--0 ,, 

Tıl&kÜnt ıor,,. 
)...... ~ 

Berliv, (•·• ·~O~ 
Taşkent ToıP'ıııı'~ 
Temmuzda >. ,J1' 

ları tarafıod•0 

uğratılmıştır· /, 
..,..o ' 

-- J 

Frans9 ~ 
Lozan zaferi· ıı~~~ 
nı·n yıldöoümü Vi!'· !a·:, •. ,ıf~~, 

zırı ıat z·r•' ,~, 
ı b 1 L f • d'I . t• ' "' atan u , - ozan za erı· e ı mış ır. b•" 

nin yıldönilmü milnaıebetiy- iki nezarete <! ılJ 
le 24 temmuz perşembe gü· k 119tJ 
nü tıoiversite merkez bina- AŞ 10 Pi ~ 
sıoda ve bütfta halkevlerin· A • si O~ l 
merasim yapıl•cakbr. Bu Srl ff•~ıfif 
meHsime ait program hazır· 80yük mov• ııt'4 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

(Saadet) 

Altınparkta muvaffakıyet

li temsiller veren Ankara ti
yatrosu bu akşam (Bir Ka· 

vak devrildi) namındaki 4 
perdelik tarihi komediyi tem
sil edeceklerdir. Altınparka 
gelen san'at meftunlarının 

takdir ettiği bu alsşamki 

(Bir Kavuk devrildi) de rev
neki rolünde aan'atkir di
rektör Bay Adnan Sert ile 
Eşref roHlnde Bay Mehmed 
Ozan'dan her temsilde oldu
ğu gibi bu temsilde de mu
vaffakıyet beklerken halkı· 
mıza da (Bir Kavuk devril
di) yl hararetle tavsiye ede· 

kaL'flll No, 864 Ha•aEI 'l"ahal• ONDER Milli • 
pıyango --------- bilet•erinizi 
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