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1ar ırençlerden kurtulmak ve gene , 
ftiyarlar kazanmak istiyorsak ••• 

~- Asker_ ailelerine maaı vermık için 
- lstanbul belediyesi160 

~~--~~--~~~~~,.,.~~~~~~~~~-:::ı 
bin lira borç aldı 
lıtaabul,-Belediye aaker aileleriae tem· 

muz aylıklarını verebilmek için belediye!~ 
Baakaaından 160 bin liralık iıtiluaz akdet
miıtir. Bu para asker ailelerine yardım il· 
yibası kanuniyet keabettiktea soma temia 
,edil~cek varidatla ödenecektir. 

---o---
Hariçten momleketimiza ıakar 

aıtirilluor 
,._ . 

hilı11""'ı••çleri lranetleadire•, i•lriıaf ettiren faydalı ve sıhhi biridmaa~olmakla 

IataabuJ- Me11iae hariçten getirilen toz 
ve kaıme ıekerlerdea S bin tonu ıehrimi· 
ze gönderilmiştir. 

Jafluı llerlemiı bltla inıaalara da çabucak ihtiyarlamaktaa ve vakitsiz ahi ve 
.... Gkı.r ribi klıede bacakta paılaamaktaa karlara• ve inıaaın hilkatiyle be· 

11• bir ibtl,aç ve mecbariyettir. Spora yalnız bir maç yapmak, bir mliıabaka 
••1• bir 161teri1 olsun cliye ıevmek doiru bir ıey değildir. Milletlerin6dan60a 

~- olmalr, aılreri hizmetler ifa etmek mecburiyetinde bulundukları ıu devirde 
60a kadar her çocatua, her gencin ve her yaıb adamın yaııaa uygun bir spor 
~ il• bayat mlcaclelesi ve vatan mldafaaıı karı111nda hazır ve kuvvetli bu· 

•dar. 

~ 
laya fırsat
~or? 

Son Dakika 

RUZVELT 
lılarllt ılddattntı 
ırtırıııaıını istedi 

1Londra beledi-
• • ye reısı ve 

Moskova 
bombardımanı __ .. __ ~ 

~ 
V~ıi•ıtoa, (a.,) - Haber 

verilditiae 16re baJ Razvelt 
koarreye giiaderdlti bir me· 
ujda aıkerlik mBdcletiain 
artbnlma11aı talep etmiıtir. 

Londra (a.a) - Londra 
belediye reiıi Moıkova bom· 
bardımanı clolayııiyle Mos· 
kova belediye reiıine aıa· 
ğıdaki telırafı ıöndermiıtir. Bu mlaaıebetle Nevyork 

Poat ıazetui diyor ki: 
.. Geçe• ıeae reiıicilmbu

raa millette• alclaja vui aa· 
llbiyeti kuUaamafa karar 
vermiıe beasiyor. 

G11ete erklaıbarbiye na· 
11n ıeaeral Martaha bu ta· 
lep kabal edilmeue Ameri· 
ka bir fellket karııııada ka· 
lacakbr, ı6zleri babrJatmak· 
tadır. 

Rus ordusunda 
kadınlar da 

varmış 
Berlla (a.a.) - D. N. B. 

bildiriyor : 
Smolenık civanada ibıta 

edile• bir Ruı alayıaın içte 
ikiıl Ka11I aıkerledea ve 
içte birili de Raı kadıala
rıaclaa mlt91ekkil · oldaia 
ıar&lmlıtlr. 

Mreket ve faaliyet aiyaHti 
takibiae kalluıaru Tokyoaaa 
:rakıa lalr zamaada kat'ı ve 
teredclltllı lalr it• ılrlım•· 
ıiai beklemek mlmkla ela· 
ulrbr. 

Moıkovanıa maraz kaldıiı 
zararlardan ve ı•yri inıani 

hBcumlarclaa dolayı lngiliz 
milletiaia sempati biılerini 
bildiririm. 

Bu gayri insaai biicumla
ra biz de maruz kalıyoruz .. 
Mukavemet lrarıııında Inıi· 
Ilı milleti iftihar duymakta-
dır ve ııbıiyetlnizde Ruı 
mUletiDİ aellmlamaktır. 

Sonuna kadar çahııcağız, 
zafer bizimdir. 

--uo--

BULGAR 
NAZIRLARI 

Şırıl ııı ziuaı at varlld ı __ .. _ 
Roma ( a.a ) - Hariciye 

nazarı Koat Ciaao Balrar 
baıvekil! Filof ve hariciye 
aaıırı Popof ıerefiae bir zi
yaf•t vermittir. 

Ziyafette p1rh geael aek· 
releri, ı•ael ıarmay baıkanı 
•• bir ço" •a11rlar ba11r bu· 

Hariçten memleketimize yeaiden mibim 
ıeker partileri getirilmesi için teıebbilaler 
ya pılmıı bulunmaktadır. 

--o---
~ua ve Danimarkadakl sıı-

uet memurları 
_,Erzurum (a.a) - Sovyet Raıyanın Italya 
ve Danimarkadaki sefaret erkla ve mema• 
riainden 142 kitilik bir kafile elin ubalı 
trenle buraya gelmiı ve bir mlddet iltira• 
hatten ıonra ihzar edilen otobüslerle Sarı· 
kamışa gitmek üzere hareket eylemiılerdir. 
Mi1afirler Sarıkamiıtan itibaren trenle 101-
larıaa devam edeceklerdir. _ .. __ 

ırak bizden bira ıstıuır 
lstaabul, - Şimdi lngiltereden Bira ıetir· 

tememekte olan Irak, Tiirkiye labiıarlar i· 
daresine miiracaat ederek Bira iıtemiftir. 
inhisarlar idareai bu teklifi tetkik •tmek· 
tedir. ,__ .. __ 
Muameı~ vergisinden muatiuıtıartı 

Ankara - Teşviki ıanayi kaaunaaclaa 
iıtifade eden m&eueıcleria ıetirecekleri 
makine, alit ve bunların yedek ve :tecdit 
parçalHı hakkındaki kararname ile meri· 
yete kon ulau karara• bağlı liıtede ya11lı 
etyaoın muam!'olle vergiıi maafiyetiadea 
iıtifadeleri ikti1at vekiletinin mlluadulae 
tlbi olduğu hakkındaki kararname velriUer 
heyeti tarafıadaa tasdik edilmiıtir. 

HALllN SESi HAllll SESiDiR 
DiK AT NAZARINA 

__ , .... !-_ - .... 
Aldığımız H. A. imzala bir mektup: 
"Hıfza11ıhha kaaaaanun maclclei mama· 

sası mucibince yirmi iki yaıındaa apja 
kızların barlarda ve tiyatrolarda ıaat Jir· 
miden sonra çahıtırılmaıı memnu ikea 
Baımahanedeki bir tiyatroda beallz çocak 
denecek kadar küçOk bir bayama aaat 
yirmiden sonra çalııbralclaiı görlilmektedir. 
Dikkat nazarını celbetmeaiz içia ba dile· 
ğimin netrini rica ederim.,, 

HALKIN SESi : Doğru iıe çok yazılrbr, 
Alikadar makamın ehemmiyetle anan 

dikkatini celbederiı. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR J•Po•1• ..... 
ter1«141t19 ltlr 81RRI SANLI laamatlarclır. ---·-------------



Atatürk megdanındaki Or. Behç t Uz has-
tramvau kavisi tan sinin eksikleri 

kaldırnıuor tamamıanıuor 
--o---

Hükümet önündeki Ata
türk meydanını t nzimine 
başlıyan belediye buradaki 
tramvay kaviıinin kaldmlma-
11na karar vermiş ve keyfi
yeti tramvay idaresine bil 
dirmiştir .. 

Atatürk meydanı ın bu
günkü ıekli s yrüsef r için 
mahzurlu göı ülmekte, ayni 
zamanda otobüs dur k m -
halli olan meyd nd otomo
bil ve ara b laruı man vra 
yapımadıkları ileriye sürül
m-=ktedir. Tramvay ar b J rı 

için durak mahalli olar•k 
Eıh•mra sinema ı ö .üod~kı 
mt'ydaodao İstıf <it: edilruesı 

düşütıülme" bdır. Bu takdir· 
de tr•mv y k viıi or da vü· 
cuda g . tirilece ktir. 

Fiat müra 
komi yo 

dün to a 
Fi t mürak be komisyonu 

dün v li B. Fuad Tuk hn 
reisliğinde toplanmış, evvelki 
gün şehrimize g brile 720 
çuval kahvenin ve vılayet 
emri de bulun n çivlleri 
tevzi şeklini müznk re et-
miıtir. . 

Çivilerin merkezde res'lli 
daire teabhütleri ve pera· 
kende ihtiyaç! rı için tan 
zim editen listeye göre veril
mesi, mülhak tt ki ıhtiy ç 
lan karşılamak için de şim 
diye kadar lüzum gösteri 
len miktarlarda ve imk"'n 
aiıbetinde tev.z att bulunul
ması muraffık görülmüştür. 

K•hveler Ticaret vekileti\ 
tarafından gönderilen tali
matname çerçiveıi d hUiude 
dağıl•c•k ve bütün halkın 
iıbf•de edebilmesi için lü
zumlu tedbirler lın c kbr. 

---o--
Pamuk fi a ı 

Koordinasyo)) heyeti k r • 
riyle bükümetçe el koamuş 

olan pamukl rın fi tlarini El
konan pamuk ısabıplerini mu
tazarrır etmiyecek bir şekıl· 
de tesbit makndile Tıc ret 
Vekiletiace y pılm ld olao 
tetkiknta çağrıl ular ar sı • 
da Bay1ndırd n Agah Mutl 
fabrik .. tör Y by Kerım O 
vuba da d bil buluodakları 
öğrenilmiştir. An ar d de
vam etmekte olan tetkikler 
netice1inde V ek letio vazi 
uyıua bir kH r vereceği 

ılpbeliıdlr. 1 ı 

---o---
,.Dr. Behçet Uz" çocuk 

hastanesinin elektrik ışıkh 

zil, siny I, d hıli telefon si
peri saika, nten ve makina 
hatların ait inş at mütea
hhide ıh le ed"lmiştir.. Mü· 
te hbit bir iki gü z rfınd 

inş t b layac ktır. 

H stanenin lorıfer, Kli· 
m tiz yon t iaalıtnn plia-
1 rı da yapılmaktadır. 

Plan i"m l edili ce buo-
lano ioş sı d mUteahhide 
ıh le edilecektir. 

Q -

e Öyd~ 
er er 

20 Teınmuı gü ü T pe 
öylu g ç ızlıu bir mü 

s aıere v rmışlerdir. Bu mü
B mere İD b 81 ah 1ürk ba• 
v kurumun teb rrü edil· 
mıştir. 

T p köy g nçleri H va 
kurumu m ofa ti e olmak 
üzere büyük bir müs mere 
d ha h .ıırl m ktadırlar. 

------o--
a trai-

• • a ı şaa 
Belediy reHhği Garpaj 

saı:itrald bazı tamirat yap· 
brm t dır. Bumey oda atel
yeniu tev•İİ için bir ma,an· 
gozhaue ile boy h ne inşası 
muv fık görülmüştür. Bu in· 
ş t müteabbid ih le olun· 

• mu tur. 
B 1 diye otobüslerinin ih 

tiyaçlar1nı karşılam k için 

mozot deposu da y ptırılmak

tadır. Bunlardan itı:i küçük 
deponun inş atı bitmiı, bil· 

yük deponuo inşıuın baı· 
l omıştır. 

Ma2ot temin edildiği tak· 
rdc burad depo edılecek 

ve şehir seyrüseferini temin 

ede b lediy otoüslerini 
temi d n b lediye otobiis· 

leri in d im y.cdek · m zot· 
l rı buluoac tır. 

i ~e •• •• u ur 

lzmir i şe müduı lüğü va· 
zif sı "n T c rt:t oda11 umu
mi k ibi B. Tu gut Türk 
oğlu t rafın an ve1:<ileten 
ıf edılmesi b kıodaki emir 
dün vil y te tebliğ edilmit 

e mum ileyh diloderı iti
baren y i •azifHiae bıı
lamııtar. 

-----
LonJra (8. ı 5) - Reiıicü 1-

hur bay Ruzvelt dünkü ga
zeteciler toplan'tıs1nda Ja· 
ponyanuı yeni bir hareke
tine intizar etmek lizım gel-

diğini ve J ı ponlar tarafın
dan lngilterenin Uzak Şark-
t buı h reketlerde buluna

cağı hakkındaki haberlerin 
Siogapur radyosunda Fran· 

ıızca ve logilizce olarak ya· 
pılau emisyonda bu haberle· 

rin tekzip editdiğini bildir
miştir. 

--ım----

ngiliz tayya
rele ı Fransa 

Üzerinde •• 
Londra (A A) - Hava 

neıaretinıo tebı;ğı: Dön 6ğ · 
leden biraz ıoora bava kuv· 
vet1erimiz Fr us nın Rouer 
ş hrinin g rbiode ve SrDe 
civarınd ki gemi inıaat tez-

gihlanaa hücum etmişlerdir. 

Tam is beller kayd dılmiş
tir. Bu arada 4 düşman t y
yaresi diişürülmüitÜr. 

-- -
Fi e·siklet 
Alaylarının 

muvaff akı yeti 
Helsinki (a.a) - Ladoga 

gölü istikametinde ilerliyea 

f ID bisiklet alayları ilerJiye· 
rek Ruııılardan köy işgaline 

muv ffak olmuşlardır. Kare· 

lide v ziyet sakiodir. Fin 

askerleri K iman• muvaffa· 

kiyetle hOcumlarda bulun· 

muşlardır. Fınlandiyaya Rus
ların uf ak paraşütçüleri in
diriliyor. 

---o---
Adapazarı -Ka

rasu yolu 
h:mit, - Adapazarı ile 

Kar su arasıadaki yolun in· 
tına başlanmışur. Bu yo-

lun yapılac ğından bütün 
Karasulular memnundur. 

Cilt ve Zührevi Hastalıkları 
Müteha11ısı 

DOKTOR 

Sali tı Sonad 
ikinci Bevler So. No. 79 

c le satı ık ev 
Alsancakta intikam soka· 

iında 9 sayılı e• ıatılıktır. 
Taliplerin ev içindeki ıabi
biaı mDracaatl111. 5-3 

işte üçüncü zil, bfttüo kat'iyetle b•:;. 
nen dakikanın gelip çatbğını babe~ f bi,iı 

Fakat ne oluyor 1 Deli tayyarecı, lif"' 
sahvereceğiae mütemadiyen yük•• oıot1• 
Acaba zilin ıeıiai yanlıf mı işittik· , ı$I • •0ıo yaca~ ıey de değildir. Çün~Ü . ~111 açl'' 
kulagımızda kaybolmadan ikıacııı ,e 
cüıü ayni çınlamayı takip etti. 41•' 

Taruam ..• işte tayyare yan yatıyor··~ ,r 
yındaa farlıyau ok gibi açılan k•P1i 1 ~,r 
kasından boşluğun doymak bilaıi~eo ısı" 
nıaa atıldık, akai gibi şiddetli bır ' 
esiyor ... 

Pilotumuz birden bağırdı: 'k G6' 
- Eyv.bl bir bulat yığınan• gird• ·· 

züm biç bir şey görmiyor... ;s "' 
lşia felaketi, grup h•I.nde keDdidlısİf~t 

birbirimizi takip ettiğimiz için, bll f ibtr 
kalfftııoda tayyareler imiıia çarpıt1111'

1 

mali vard ı r 11,iJ' 
Ea tehlikeli cihet, önümüzde tıY1" ti 

vücuda getirdiği rlizgira tabi oıaı• 
ıdareyi kaybetmekti. O 111,I 

Bereket ki bu telaşımız uzun • '11,.11· 
Karanlık bir odayı andıran buhıt Y~ d,f ., ... 
nadan hemen aydınlığa çıkınca ı ~ 

mut gibi olduk... f.t'' , 
.. Bir uahk baş aşığı gidiyoru~· ilıl ti~ 
Oınm mabakkak ... Çarpındun. Sır 1dd· 
lak attıktan ıonra vuiyete bikİlll 0 .,.,dl 

Simdi ağar ağır iniyorum. f ak~t flJıtrl. 
ikinci korku başladı: Aşağıdan bıt ırP~ 
yö_z ateşine tutulmak korkusu... &!•"it *' 
kendimi teselli ediyorum Çüoki ~· bil" 
b hıo erken bir vaktadır. Ve tabıJ 
rek seçilmiştir. · )ıl t•" 

Ea çok sıkıldığım şey, üzeri~de,.,t•d~ 
bizabn muhafazasıdır. Sartımdak• ~ i~I•~ 
başka kazma • küreğim tüfek ..,e bJ• ,.,., 

olmaH, paraıütüwü, diııba iyi kull'd• .r_ 
ce ğim. Liki11, yere indikten soor•dırJl ed', 
zifemi yapabilmek için bana yar Is ol-' 
cek ve icabında hayatımı kurtar•c9 lı ';ıl 
sa bir kaç düşmanı temizliyebilt'e -"" 
da bunlard1r... b''. 

Şöyle aıağıya bir 'oakı,,erdiıı>; ,,ıf" 
d.. dü ç· · h ı· d b1°r aebir o• ,af_ oıı . ııgı • ın e 

1 
ıd•'' ti' 

Ya orta yerine düıüversem... 0 J'ııdl9 ti 
gir da beni hep sağa itiyor··· dd•" 

k 
. 121ak• 

varsa, aııkta çıkar, diye iı• ,Jd' 
bırakıyorum. . tf erb I 
Yanımdan iki kar langıç geçt~· Ji fi ~ ~ 

bu hayvancıklar, beni iri şeııı••Ye be11••1 y 
kunç geyiniıli acaip bir kut• d• d

1 
elacaklar ki, bir iki sefer etr•fıı:O gıttil 
diller. Ve bıyretlerinden ıüziililP V 

ıt * •"' .... ' • b·r ar P" 
Gözlerimi açbğım zamaD 1 

., ıdl ~_...f 
Yak yemiş gibiydim. Elim, •Y'gt d"'. , , .. 
yordu. Aalaıılan yere biraz ~o şa~ ,,JI 
ıüm ... Neyse bu kadarına da 

1 
tlll if'ı/ 

Kendimi toparlayış yarım ı••,,)11P , " 
oldu. l ık it tabii arkadaıları •t , ff~ . ..t 

k 1' ~·,. 
mak ve birleş~rek iıe bı1l• .. 111:de •' bit 
6yle yaptım. Beş on adım ot b•tl-' 
lardan ( •. . ) yı gördüm. Ayık• 
lıyordu ... 

Yaklaıtım ve; 
- Ne haber? Dedim. -'' / 

- !o,., 



•rodaki 
~ batrıuıtı 
~111 ıdıuor 
~'--o-: 

• - Sı!rpıgop me· 
... lalı IDİlyoaa yak!n 

- ••ı•etia göm&ln 
lılcıadaln ihbar 

lllııarlık aabaıında 
"-~friyata d&a ele 
,, '•uttu. Şimdiye 

Ptla1a hıfriyatta de-
~ ~ctadizetia e da.!!_ 

1•1Damııtır. Da
lıi, iatafaaan ) 10 ya• 
..:•laıdr de bele
u.u;e.atıa defineyi 

'- •r •rmeaiain ha· 
~ lı•adiailo arka
~ it •e defiaeaia 
~'diıiaia bildliini 

' •Jrıca haf riyal 
ele latemiıtir. 

'-ık.;lada 
~~Dinşaatı 
N ~ Şarlıııtada re
~•iade ikmal edi· 

Jet llkokala bi-

1-~•lu ile ıa 
' 1~~1aamak &zere 

-..ata baflaad· 

larıftaa Sarkıtla 
~ht leçmekte ılaa 

' ~ ıııeaiaia arı· 
t llalan lzerinde 
~tilaalıtir. Ba yol
lr Çalııma ıöıe 

Ilı t, 

~"hatmet 
~ .._ ıırıacı 
~ ...... Belediye za· 
~llclaa Silivri ka-

~. lıo1ablller ••· 
-vıo laaıiade bir 

~ lıa,. IUJU iJe 
....__-: •~iti aalaıala
liııııL~h mlladere 

• 

~~~ ~h ceauı ide· 
~ a.&. •1rıca takl. ~u,.,. ••-

...................... __ 

•• 
Uç gı rson 1M lis u se-

Bir olup arkadaşla. 
rını dövdüler 

--·oo--
lltanbul, - Y enlkapıda 

Çakır Mebmedia gaziaosun· 
da çabtan Siileyman Ôzdem 
ile ayni yerde çıbıan Hil
mi, Ş 'vket Esen, ve Mem
duh araıında it yüzünden 
bir kavga çıkmııtar. Bu kav
J• esnaııada fazla hiddete 
'apılan Hilmi ile arkadaıı 

Ş ~vket ve Memduh ellerine 
ı çirdikleri ıopa vesaire gi· 
bi ciıimlerl'9 Süleymanta ba· 
ııar yarmışlar. Yaralı Cer-

rahpa.Ja baataaeıine keldı· 
rdmıı, .suçlular yakal•a.mııtır. __ ... __ 

. 
Bir Çocuk 

Arkadaıını Bıçakladı 
ı.tanbal, - Hasköyde iki 

çacuk araaında dii.n kanlı 
bir vaka cereyan etmittir. 

14 yaıında Zeki iımiade 

bir çocukla arkadaşı 15 ya· 
tında Y ako aruında oyun 
yiiliiaden aral•rıada şiddetli 
bir mllıaa çıkmqtır. Bu eı
aada Zeki elirıe bir bıçak 

reçirmit ve Yakoya aaplı· 
yarak aiır •urette yarala
mııtır. 

Yaralı Yako bastan eye 
kaldırılarak vakayı mBteakip 

k&çllk carih de yakalanmıı· 

tır. Hidiı•in tahkikatına 

müddei11m11mi muavinlerin
den Yaıuf Ziya lıkeaderoi· 
lu el koyaıuıtur. 

...... --o---
Ortaokul ıa llsaıerin 

Almanca darsıarı 
Ortaokul ve Jiıe ııaıfları 

için Maarif V ekileti}tarafın· 
dan mntehaa1ıı komiıyona 
yazdırılan Almuca ders ki· 
taplarınıa ikinci cildinin ha· 
111lıkları bitmiştir. Yakında 

baıtınlarak okullara tevzi 
edilecektir. 

' 

.......................... 

~k ı: y in 
rekoltesi 

----o--
Muğla, (a.a.) - Bu aene 

Milis kazasının zeytin rekol· 
teai, 13 milyon kiloya yak· 
laımaktadır. Bundan üç mil
yona yakın bir kaımından 

y.ğ çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan tiitllnlerin 
dizme işi de hararetle de· 
vam eylemektedir. Bazı yer· 
lerde de çapa işiyle uğr ııl~ 
maktadır. 

Bu seneki tütün m~hıulü
müz geçen s nekine nazaran 
daha nefistir. 

---o---
ALMANYA -------

Fual'ımıza işti
~ rak ediyor 

Alman bükümeti lzmir fu
arına resmeni iıtirak edece
ğini bildir mittir. Bu maksat-
la şehrimize Berlinden ha· 
ıusi bir heyet gelmiştir.Şeb· 
· rimiz Alman koaıoloıu d&a 
beraberinde heyet · Azaıı ol· 
duğu halde belediye reiıi 

Dı. Behçet Uzu ziyaret ede· 
rek iıtirak şekli üzerinde 
görüşmelerde buluamuıtur. ----
Çeımede beladige 
reisi seçilecek 

Müddeti nih•yet buldu· 
ğuı:dao Çeımede yeni beledi· 
~ye reiıi intihabı için vili· 
yetçe Çeşme belediye mec· 
lisi fevkalide içtimaa davet! 
edilmiş, Çeıme kaymakam· 
lığına da bu yolda tebligat 
yapılmııhr. 

--o--
Çankırıdaki 

ma.; ••• 
Ankara - Çau*'mda ya· 

palan maçta Gençler birliği
t nia B takımı maçı 2 - O ka
zanmıştır . 

--o--ı.ı: •• d k. ilzmir Yabancıl 
1 
~h ... ;.., er e ı :ı askerlik Şubeıı Yekdiğerinl dövmek 

.-.... ecya : • d ' Baımabaaede Bekir kııı 
'S' • Zehra Mebm t oğlu Ömer 

~· IDahJelif ile• ıs 1 D en. ı ve rlaHD k zı Nedime ev 
~ 1 halanan ıa· ı Şube 23 temmuz 941 çar· : meselesinden bir birlerini 
'tı~~taa lahtıaa de· ı pmba g&n&adea itibaren ı dövdüklerinden yak lanmıı
I ~teclir. Son defa ı icra numara ııraıile 337 : ludır. 

~~~~il IDahtelif ciaı ı drğamlularıa ıoa yoklama- ı 
'-..')I ·:...,.. t t 64 ı lariyle e•velki illa muci· f 

t...ı._•lıta: arı ı biace öğleden evvel meı· S 

__ .. ......._ 

Hırsızlık ~' ~ ar. ı pi olac•iıadaa aılaabı 2 
'~"hri Jcık ı mePlihia diter iıler bak· ı laini caddesinde lımail 
~'-.•lı t 'S' ı lnadald mlracaatleri (Cu- ı ojlu Ôzbını lbrahim kar111 
~~,ı .. it_~taaeıt ı maıteıi ve pa•ar rDaleri z m yuemetin babço duvarın
,, 'ie~11 t':.a.tıl S hariç) 6jletlea ıoara ka· ı dan 100 kuruı kıymetiade .. ı_:~., Sokak ı bal eclilec•j'I HAD olaav. ı dımir parmakluıaı çaldıtıa· 

N. Ha ............ .. """" .... da• yakalaamıftır. 

ı ad 
ilk Türk PahJivanı 

DELi 
MEMiŞ 

Yazg';: TEVFiK PARS 
-38-

Deli Memiş sahnedeki 
yerine çekilmişti 

--=--
Ermeni heyecanlanmış, ıiairlenmit gilai 

bir bal alıyor, ayaklarının fparpamlan be
rine kalkarak, ve Memiıin kulağına yakla
ıarak; 

- Canım diyor, aana dört gündenberi 
onu göıtermedim ml?.. Yani herifin bau 
yerleri hariç, ber tarahadan tutup 1ere 
vurabilecekıin ! 

Deli Memiş, eskiden anatmut olan bir 
ıeyi yeıtiden batırlamıt aıibi bir bal almıı: 

- Haaa şa!.. Anladım! .• 
* . .. 

(Klark Simpıon) ve Deli Memit sabae· 
deki yerlerine çekilmiı, hakem V. Vilaoa 
tekrar madeni boruyu ağzına alarak IOD 

olarak giireıio baıbyacağını ilin etmiıti ••• 
Ve iki pehlivan ağar ve vakar adımlarla 

birbirlerine doğra a1hnenin orta11aa ilerle· 
miıti !.. 

Binlerce insanın bir az evvel uğu)tadaa 
durulmaz bir bale koyduğu ıaloada ıimcli: 
"Çıt!" dahi yoktu ... 

Klark Simıon, ıoa dereçe iri yapalı, O.il 
Memişe nazaran daha göıteriıli, daba İ•
niş omuzlu, daha keıkin balnth idi .. 

Yalnız Memişe nazana daha ablak 11111 
daha sevimsiz bir çehreye malikti. 

Halbuki Deli Memiı, daha g&reı yeriade 
görünür görünmez genç kızların, çapkın 
ruhlu madamların kalpleri boplamağa, ber
kesin gözleri ooua üzerinde topıa11mata 

baılamışh ... 
Memiı, bütün güreıleriııde olduğu ribi, 

seyirciler tarafından derhal aevilmeğe, o 
gİiae kadar Amerika ıpor ıalonlaranda ilk 
defa görünen bir kimie olduğu halde bir 
çok seyirleri kendisine taraftar etmeğe ma
vaffak olmuıta .. 

9 EYLUL 
Baharat 
deposu 

Her cia baharat, Tuva
let eşy sı kum ş ve mobil
ya boy 1 rı, Karpıt, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler norm al 
kalite ekstradır. 

·Sonu var· 

"""""""""•" .. ff .. ffffH .. ffM 

lHergün ilk ıeanılarda Birinci (15) kur111ı 
:Bugün malin )erinden itibaren iki aefiı fillmı 

f ELH MRA SllEIASllDll 
it · Son Beste ~0l!~~:· i 
& Doa Ameche t 

=2 -Akasya Palasr~;.y; 1 
ı Hazım, Vaıfi Rı•• 1 
ı Son Beıte - 2.30-6-9 30 ı 
ı AkHya Palaı -4-7.30 1 .. .......... " ............... ,. .......... .. 



iKi OTOM BiL 
L U KAZASI 

--mi--
lıtaabul, - Sovyet sefarethanesine ait 

bir otomobil geceleyin Büyükdere yolunda 
dewıilmiıtir. 

içinde bulunan(ardan üç kadın ile iki 
çocuk ajn ıurette yaralanmışlardır. 

Bunlardan Samama adındaki kadın sa· 
baba karıı hastahanede ölmüıtür. 
Kaıa hakkında tahkikat icra edilmekte 

dir. 
Giresun, (a.a ) - Evvelki gün burada 

bir komiser muavioının ö ümü ve biri ağır 
dij'erJeri bafrf olmak üzere beş yolcunun 
yaralanmHiyle neticelenen bir otomobil 
kazaıı olmuıtur. 

Komiser muavini T alit Selçuk ailesinin 
blndıii vapuru kaçırmış ve vapua-a Tire
boluda yetiımek üzere beı yolcu ile bir
likte otomobille yola çıkmııbr. Buraya 21 
kilometre meıafede bulunan bir köpr&den 
otomobil yuvarJanmıı ve Talit Selçuk bo
iulmaıtur. 

Komiser muavininin cenazesi ihtifalle 
kaldud mııtır. 

- ·-401----

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

--.. -
Kar1, ( a.a. ) - Gümrllk ve inhisarlar 

Vekili Raif Karadeniz, refakatindeki zevat 
ile birlikte viJiyetimiz hududundan gırmiı· 
lerdir. 

lğdarda valimiz t.,afından karşılanan 
Gilmrlil.: ve inhisarlar vekili, bagihı Iğdır 
ve Tuğluca kazalarında tetkiklerde bulun
daldan •onra Kağızmana gelecek ve gece· 
yi orada geçireceklerdir. 

o 

Gümüsane'de dolunun 
zararları 

GümBıane, (a.a) - Viliyetimizde dün 
yirmi dakika kadar süren bir dolu yağmıı
tır. Simdiye kadar burada emsali göıülme· 
mit ve bir ceviz büyüklfiğünde düeen do
Judaa Turlar, Yenice, L.rukoı, T.rıbanas 
köyleriyle Kelldt, Şiran arHındaki bazı 
kayler, Altıntaı ve Bayburt'un Balabur 
köylerinde kemale ermiı olan bütün mab
aullt, 1amanından b le iıtıfade edilemiye· 
cek bir derecede huara uğramııtır. Bu 
zarar Balahur köyünde endiıe verici bir 
yel& Oaa varmaktadır. 

Geçimleri remçberliğe bağh olan bu lc&y
ler balkı maruz kaldıkları bu afetten çok 
mlHee11ir buluamıktıd11lar. 

---o--
Denizlide iz mir f na

rına hazırlık 
Denizli, (•.•) - Ticaret ve Hnayi oda· 

•• tarafından tertip edilen iplik eğirme 
karaunua açılma merasimi miin11ebetiyle 
valinin riyasetinde ve mebuılarımızla bele· 
diye ve parti reiı1eri, ticaret odası ve bor
•• beyetlui, dokumacılar kooperatifleri 
m&me11illeri, sanayi ve ticaret erbabının 
iıtirakiyle yapılan toplantıda lzmir fuarına 
iıtirak keyfıyeti tetkik edilmiı ve Denizli 
aia fuarda m&ıtakil bir pavyoıı ile temıili 
kararlııtırılmııtır. 

oskova a Alman tebliği 1 

Kremlin civarında 
bombolar atıldı 

Suriye 
l\'lütareke dl 

k omisyonoll 
---O-----... " 

bir hava • 
yenı 

taarruzu 
---o---

Londra 8.15 (Radyo) -
Sovyet re1mi teblıği : Düş· 
mao tayyareleri dün gece 
ikinci defa olarak Moskova 
üzerinde bava taarruıuoda 

bulunmuştur. T arruza 150 
tayyare iştirak etmiştir. 

Alarm işareti beı ı~at ka
dar devam etmiştir. 

Alman bombardıman tay
yareleri biç bir askeri he
defe isabetler kaydetmiye· 
rek buıaıi evlere saldırmıı· 
)ardır. Çıkan yangınlardan 

ıki ha.tarı e müteessir olmuş
tur. --··----
Beynelmilel 

Kızılhaç komitesi An. 
karada bir büro 
teşkil edlgor 

Ankara (a. a.) - Doiu 
Avrupa cephesi üzerinde 
muhasamahn baıladığı za
man bir beynelmilel Kızılbaç 
komitesi tesis edilmiıti. Bey
nelmilel Kızılbaç komitesi, 
komiteye meusup bir beye· 
tin de Türkiyt=de yerleşmesi 
içia Türk hüküaıetine mü
racaat etmiıtir. Komite şi:O
dilik büronun teıkili için 
Ankaraya baş delege olarak 
doktor Mar1elle'yi gönder
miıtir. 

Kanadada tay
yare imalatı 

1939 a göre 10 
misli fazla 

--o--
Berlia .(a.a) - Alman ba

va kuvvetleri Rus havacıla
rının müttefik Romanya ve 
Fınlandiya ıebirlerine y•p· 
tığı akıalarıoa mukabil ol
mak üzere dün, ilk dc:f • ola· 
rak Moılcovaya hücum eden 

Roma (a.a) - .Ah~ 
lumata göre Sar•!'ıji" f. 
ke krmiıyomu rerısJ ti' 
ral Coa Kri.toll t• 
miştir. Vııi hiill4cıl;.... 
aeral Del'JervilleÇ t• 
cektir. 

bava kuvvetlerimiz tesirli - ___...... 

bombardımaularda buluamuı- JNGILT6 
lardır 

Kremlin civaruıda ve Mo•· FJNLANJ> 
kovadaki. imme hizmetlerini 
gören Hkeri ve ıivH ma- münasebe 
kamlara bombalar atılmııtır. \.1 
Bir çok fabrikalar hHara devameue 
uğıataf mııtır. tJ"" 

Londra (a.a)-
--o bir içtimadan ıoar• 

Mareşal Peten Fin ıiyaıi miia••·"' 
Vişi (a.a) - Fransa dev- devamına karar ~ I 

let reiıi mareııl Peten diin Keyfıyet FiD blk6 k tJI .J 
Ekse hareket etmiıtir. Mare· bildirilmiıtir. A•~ .,,,. 
şal Pcten oradan ViJle·Nev- bu vaziyetin defil' 
veki şatoıuna giderek bir tasrih olunmaktadır~ / 
müddet iıtirabat edecektir. Finliadiyaya gid~ 

-•- purlar~ ı~yriiı~~er ,,; 
Almanlar ·ve göıterılmıyecepi 

ber verilmektedir. 

lngilizler ~ 

TOrklge hakkında ne- lngiliz - -*''J 
ler sögligorlar tayyarel 

Loadra (a.a( - Almanlar araS1Dd8 .. 
tarafından çıkarılan yılan __.,,,, .ı.,. 

sayiaların hedefi mDtemadi· -;- O• fi! 
yen Türkiye ile Sovyet Rus- Berlia ( •·• ;..,,tt ti 
yaaın arasını bozmaktır. Şim ajaaıı aldığı 111~.Iİ ~ 
di de Aimanlar Suriyede in- d6n Maaı 11 ! I• ,-~ 

lagiliz tıyyarel•'1' ---~• giliz lntaatının mevcudiyeti- d• •• 
ni Türkiyeye tehdit eden bir bavacılan arall• ...... 
tehlike eseri olarak ıöateri· lan bir laarp ••• 1p 
yarlar. Halbuki Suriyeyi fa· maalar biç bir k•~ 
ıilizler kontrolleri altına al- den 6 lagiliı ta1 
malan bir Cermen mubaıa-

Ottava 20 (a a) _ Mü· ra tehdidine maraz olan l'&r· 
himmat aaıırı B. Hove, be· kiyenia vaziyetioi fevkallde 
yanatta bulunarak, 30 h•zİ· düzeltmiştir. Esasen Atat&r· 
randa aoall eren üç •yhk lı.üo lııgiliz mak1atluına va- REiS MUA 
devre içindeki Kanda tay- kaf olao varis!eıi bu gibi şı· E~ 
yare imalitının bütün 1939 yialara ~bemmiytt vermezler, IABUL 11' ~ 

1 d k' t a e • lit Suriyede Türkiye bududaa- ..ı·tl" 1. 
yı ID • ı ayy r . ıma iDi d d . 1 ·ı· 1 Berlı"n (a.a) - r·~._dt rııl 10 miıli geçmiş bulunduğu· • evrıye gezen rıgı ız er· JP,..-,.,. 
au ıöylemiıtir. Nazar, rakam le Tilrk aıkerleri karııleıtık- mi karargibınd• i f~ I 
vermemiş, fakat bu ıon üç ları zaman hemen selimlaşıp let reiıi 111aa•l• ~· 

d ·· - k d. 1 mndafaa nazırı•• aylık imalatın bundan ev· oıtça goıuıme te ır er. u 

velki uç aylık devreye na· -•- miıtir. -"_.,..,.,.., _..fd 
zaran yüxde iki nisbetinde s· u· d. • .,,...~ 
bir terakki kaydettiğiai be- ıyam- ID iÇi• Amerik~ • ..s 
yan etmiştir. ni arasında ıv'· 

B. Hove, bu senenin ilk par& yat ,-! 
ilk aiti ayı zarfındaki tay- Viıi (a.a) - Haber aha- (•·'') ~~ 
yare imalitının geçen ıene- dığıoa görd Siyam h6k6me- Veıiarto•, 111~.-.,.. 

etmiı bulunduğunu da illve ticaret mukavelesi imza ediı• ıihereye 4SO 111 ~ 

Milli • 
pıyango ____ _,;::..._. 

ahı bütün imalatını tecavOz tiyle Hindiçiai araııada bir letik Amerik•~u'l''JJI'. 

eylemiıtir. miıtir. ikrazıaa kar•' ~ 

bı·ıet•erı·nı·zı· (Saadet) Klt••lnden alıcız.. Çorakkapı Polb Mer~ 
lıartı11 No. 864 Haaa• Talaıl• ONDER Tel• 

• 


