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~t61a l 
.,..,l.ıı , oıan muahedena- ~ Türk milleti, 18 sene evvel bi hukuk n da ibraz eyle-
:"-dıı ~llJıaıı yıldönümilae bugünt kendisine diişmın miştir. 
~"1.ı, •. Qluauyor. Çok ka- olan hemen hemen bütün Bu mesut yıldönümti mü· 
~~ t,~1 

1 
•e ıztarapb sene- bir diiayıya hür, hikim, nasebetiyle Ebedi Şef Ata· 

• 
1 

ASINDA BASILMIŞTI 

t ı a avatana 
. tek a avuştuiu gÜ 

-- -. 
Antakya, ( .a) - Hatayıa kurtuluş bay· 

ramı bugün bütün H t yds eo coşkun te· 
zahür tla kutl nm ktadır. Bu münasebetle 
Aııt kya şehri baştan baıa milli renklerle 
süslenmiş Ebedi ve Milli Şeflerin büstleri· 
ne yüzlere çel nk koDmuş ve güzel bir 

geçid r smi yapılmıştır. M rasimde b•şta 

V limiz SÖitmen üer olmak üzere Tuğbay 
Şükru K natlı, H tay Mebuslau, Adana ve 
Maraş h~y tlcriy1e on bi lerce halk baıır 

bulanmu~tur. Törene i!:tiklal m rşiyle ve 
Şanlı B yrağımizın Ş ... ref direğine çekilme~ 

siyle başl umış ve bunu limizin bugünü 
c nlandıran çok h y canla bir nutku ile 
H tay Mebusa Cevdetio bir hitabesi ta· 
kip eylemiştir. Kahr m n Ordumuzla mek-
tepliler, genç teşkilat ve esnaf birlikleri· 
nin geçişleri, bu merasimde hazır baluuaıa 

on binlerce Hat ylınıa en içten sevgi te· 
nbüriyle karşıl nmıştır. 

--o--
'-.tf P eden kahramanca müstakil ve şerefli yaşamak türkün adını hürmetle anar, 

'-d" ~tltc11 ıonra tarihin hakkını t11dik ettirmiş, ka· Milli Şef lnönüne tebrikle· HÜ 
'f~,l~Ydettiği parlak ve yıdsız· şartsız istiklal ve ta- rimizi ve sonsuz bağhhkla- .. .. 

O .. ı:ı .......... TI iZ 
'~

1

h_b __ zı_f_u_k_•_n_•_a_n __ m_•_m_i_1_d_in_i_ı_ıı_e_n_o_M_u_i_u_~_-i_·_1_-__ De_~_m_ı_3~ü"Afh~~h~UdUD 

~ ~ Son Dakika 
mahsül mübauaasın 

~lı bayramı-
~~ , Japonya da 

b mes ut Misli görülme-ılld·· •• •• 
onumu mişfbirseferber '""--o-- ı ~ 'taaillı kuvvetlerimi- lik yauılıyor 

~. ' Parmak ısırtan o 

~,,.. Tiirkllik ileminin Londra, (a.a.) - Röyter 
'-t~ ı-.rur, ve sürurla ajınıı bildiriyor: 
l.t. ""1: biiy&k ve şanlı Şaaghaydan gelen malu-
ı:"tı,, l:a&tün dliuya dev· mata göre J•poayada em-
-~ , ..,.

1
,k.• .. b.uı, taıdik ve Hli görülmemit bir seferber-

'' d lik haznlığı vardır. Habeş 
\ı... ıa, -~ı.uniz tarihi ve- muharebelerinde aıkeıJik ya• 
~~ " . • ud maahc:ıdeain pıp terhis edilenlerle kura 
\ )ı)da~ •ftilıırla dolu pır· dradı ıillh alhna çağ1rıl-
\t •, la611111 ve bu unutul· maktadır. Şanghıydaki J•· 
h. •, )~1•r ıeçtikce kıy· pon teb1111 da vazifeye dı· 
~- ,,:~llloıiyeti artacak vd edilmiştir. 
\t\l't .. "•hramanı, mem- --m--

( ~-:::~··· fatıbi ı.. Japon • Fransız 
~ b,~lıabedeıi ile elde müzakereleri 
~~ ~--~ liyiik ıiyaıi ıa· d d• 
•-. ~it ~Yeıe edebilecek eV&m e lyOr 
t\' ~· iiy&ld&k &lçüıii Viıi (a.a) - Amiral Dar-

Mosk ha ı 
Bombardımanları te. 

ıaşsız karşıladı 

Londra ( a.a ) - Royter 
Moıkovadın bildiriyor: 

Moıkova balkı son günler .. 
deki hava akınları esnasında 
hiç bir telaş eseri gösterme· 
den yeraltı m hzenlerine ve 
umumi sığınaklar girmişler· 

dir. Çıkan y agınlar bDyük 
bir süratle ıöadürülmüıtür. 

--o--
Amerika bari-

• 
cıye nazırı 

Japon sef irile görüştü 
----o---

Vaşington, (a.a.)- Ame
rika Hariciye n zırı Kordel 
Hali Amerikadaki Japon bü
yük elçisini nezdine davet 
etmiştir. 

~ Q:d: dı: Kahraman lan ile Viıideki Jıpon elçisi 

lh..· t~,61 •11aa~n tarihlerde Katau araıında cereyan et- \ . 
~ ~f llleını1 parlak ve mekte olan görtıımelere ha· 

Mumaileyhin Hariciye ne
zaretinde ıık sık görünen 
zevattan olmadığı için gö· 
rüıme esn sıad jıponyaya 
yeni bir ibt rda bulunuldu· 
ğu zehabını verdirmektedir. ~~'-~ ~· •e galebeıidir. gün de devam edilmiştir. 

k~, , .. ~ lc•braman ordu- Gueteler; 1940 da ihzar 'L.. ~ıaı. olunıD Japon - Fransız aa-
111 ht •e arılan· ıefleri 

qıııtt, d 
1 

laşmaıı bu g6rüımelcrde ba 
" ita b, ,

09 
etin ve mil· hiı mevıuo olmakta ve bu 

· t•ııclan okıik et- aıılaımaDnı çerçiveai11de11 ha• 
riç bir bidiı• cereyan et· 
mektcdir. ' l lRRI SANLI 

Rus · s eri 
hey ti 

Londr•, (ı.a.) - Rnı as· 
keri hey'etlnden iki zat bu· 

· ıaa Loadr~yı dönmOıl rdlr. 

davam edigor 
Ankara, - Tic r t vekaleti Çukurova or• 

ta An dolu ve Traky d bu seneki mah-

sulün mübay sın devam etmektedir. Bu 
suretle müstahsil ile doğrudan doğruya te· 
m s edilmekte ve oıtad mutavassıt rolii
nü oynıy n kimselerinin mü tahsilin 111tın• 
dan geçinmesine mani olunmaktadır. Ti
cal'ct vekil ti bu seneki mıhıulü tarlada 
iken değil, harman y pılıp anbara getiril· 
dikten ıonra mübay etmektedir. 

Bir çok yerlerde b sat zamanı henüz 
b şlamış olduğundan geniş mikyasta mü
hayaata 15 - 20 gün sonra başlanıcıkbr. 

---o--
Adliye Vekili 

lıtınbul, - Birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunan adliye vekili Haıa11 Menemen· 
cioğlu bu akfamki trenle Ankaraya hare· 

ket etmiıtir Vekil hareketinden e•vel ga
zetecilere yeni adliye teıkilitı kananuaun 

Büyük Millet Mecliılnde bulunduğunu 10 
lira maaş almakta bulunan kitiplerden 166 
zabıt katibinin maaşlarına beıer lira zam 
edileceğini ıöylemiıtir. 

---o-----
hısa lar Ve ili 

K1rs, (a.a)- Gümrük ve Iubisarlar Ve
kili Raif Kar deniz bugün Karstan hare

ket etmiştir. Vekil geceyi Ardıhanda ge

çirecek ve y rı Çoruh viliyetine gidecek
tir. 

----o-

Dahilige Vo ili Borsada 
lıt nbul, - D hıliye V kili B. Faik Öıt

rak Yalovadan Bur ya geçerek bir kaç 
gün orada tetkikatt buluaacaktar. 
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-Şehir Haberleri_ 
oskovaya 

yapılan hava 
hücumu 

..._.. -o--

fTankl rın Boğuşoarı 
i Ve Paraşütçület ı 
ı --- ~ ı 
! -4- Te•c&"'e ed•n: SIRRI SA~ EHÇET UZ AN ARAYA 

GIDIYO 
~~~~ .... ~~~~ Moskova - Londra rad

yousu S. 8, 15 resmi teblii: 

•-Bır yedek neferin hatıra de~ . . - 1. 
Bana, bir çeyrek önce arkadııl•fl ti / 

aradığını, fakat kimseyi bulaaıadıjl Milli Şefimizin ızmirl ıereflendirmeıerı 
rica edilecek 

Haber aldığımız göre, 
Belediye reisi Doktor Beh
çet Uz cumartesi glln6 şeh
rimizden Ankar ya hareket 
edecek, aevgili Mitli Ş fımiz 

ve Reisicumhurumuz İsmet 
lnönüne lzmiriıı dr rin tiıim 
ve sevgilerini ıuııarak güzel 
lzmidmizi ıereft ndirmelc:ıri · 

ni kecıdilerinden rica ede-

miz Doktor Refik Sayd m· 
dan 20 Agustosta küş t edi-
lec k ol o Fu rı çılm 
m rasimine r iyas t etmele
rini ric eyliyece br. 

Bel diye reisittı iz p zar 
guııu şam saat 19.45 de 
Anl•ara radyo unda lzmir 
Eobrn syoo 1 Fu rı bak 111· 

d bir konf rans ver c k, 
bu atada lımirio imar faa-

c_,ktir. liyetini ve bu yoldaki başa· 
Ayni zamanda Bııveldli rıları da iz.b edecektir. 

----mmmm 
• 
ıra Beled~ye daimi 315 

•• • 
encumtnı 

Belediye daimi encümeni 
dün Doktor Behçet U&'un 

reiılliinde toplanmıf, tehir· 
de yeniden yapılacak yol 

-.e kanalizasyon İDO• tanı 
m&teabhide ihale etmiıtir. 

--o--
Gar·denpartı 

VaaH 8. Fuad Toks lın 
reialiğiı:de Belediyede topla-

nan 16 aiuıtoı gard np.uti 

komite1i, tlli komiteler t 
rafıa.dan b11u lanan esaılar 

üzerinde müzakerede bulun· 

muıtur. Tili komitelerin gar

denparti 2ü11üae kadar ha-. 
zırhklarla ve davet edilecek 

miaafirlerin istirahatlerini te

min ile meıgul olmaları ka 
rarlaıtırılmııtır. 

--o---
Yeni mah
süllerimiz 

Alikadarların verdikleri 

malümata ıöre 1941 mahsul 

rekoltası memnuniyeti mucip 

bir haldedir. Normal ıeae

lerd kine niıbeten üıü ın re· 

koltui biraz nok11nıa da 

hem 2eçen ytlkınd..ın fazladır. 
Ba aeae 45 50 oin ton lızüm, 

İDcir fO bin zeytinyıi' 35 bia 
Ye tiitiia 2.t bio tondur. 

--·----
Halkevinde 

Ça ınmış 
Üçkuyular m~vkiinde Cc· 

m l oğlu Muat f Ôıcam; e· 
vi de yatmaLı:t iken baıu
cuna koyduğu p ntolonun 
cebioden 215 lira parasının 
çahndığı şik yet etmiş ve 
t bkikata ba lanmıştır. 

--o,--
İaşe h yeti 

tor: andı 
iaşe bey'eti bugün öğle

d n evv 1 Vıli B. Fuad Tok· 
ıalın b ık nhğında ilk içti
m•ını yapmıı ve toplantıda 
ıehr icnize getirilmiı olan 
kahvelerle mevcud ç.ivilerin 
ihtiyaç sahiplerine tevzi ıek
li müz kere edilmi tir. 

--o--
Hırsızlık 

Bornova Mersilisinde Mus
tafa oğlu Sfileym n ve lbra
bim oğlu M bmet, Mehmet 
oğlu bmailia inıaat ınabal
liodeo iki s adık çivi çaldık-
larından yakal nmıılardır. 

§ Alıancak b 1 diye uıı 
fabrikasında Mihal oğlu fab· 
ri a ustası Tarık 30 kilo haa 
unu çalap götürürke yaka
lıumıştır. 
§ Kara b ğlarda Hasan oğlu 

Mümin bir aydanberi yanın
da çalışan A ıf oğlu Abme· 
din bir atını alarak kaçıtığı 
şik yet edilmiş 'e tahkikata 
başlanmııtır. 

Halkevi müze ve tarih 

komituioiu Helk vi salonun· 

da hazırladığı Türk sanatı· 

aıa yeni ve eıki u kıı, teı 

bip, çini, billir ve emHli 
elcmekleri ile milli kıyafet-

§ Kemer d~ Sürmeli so· 
kakla Emin kııı Ayşe, Sait 
kın Nelliiaın 17 liraıını çal
dığı şik yet cdilmış ve suç· 
lu yakalanmıştır. 

§ Kemerde 1272 nci ıo· 
a~d Has n oilu Mehmed, 

Bekir oğlu Abdullah ve Ha 
a•n oğlu Mehmed, Mehmed 
oilu bakkal Alinin dükki· 
oıodan 606 kurut para1101 
çaldaklanodaa yakalaamıt· 

larclır. 
ler ıerılıl ba akJam ıaat 
19 ela açılacaktır. 

Alman tayyart.leri üçüocll 
gece olmak üzere Moskova 
üzerine tekrar hava hticom· 
lan yapmıılardır. Düımın 
tayyl!ıreleri şehir üzerine ıo
kulm dan tarddedilmiştir. 

lattı ve hayretle ıordu: 
- Sen nereden çıktın? ~ 
Yirmi otuz metre ilerideki bit~ 

gösterdim ve heniiz kendime t 
Tayyareler bombalarını ıe· ıöyledim. dedi~; 

bir haricine tmışl rdır. Sivil Beni kayanın altına çekti ye ,ti 
- Derhal işe batlamahyııl Bilif0'~ 

emv line biraz b 1 1 olmuş- ilk vazifemiz (B) köprüıilnil uçll' ' 
a da askeri hedeflere biç Demin arkadrışları aramıya çıkarkelh 

bir bomba isabet etmemiştir. tan nehri gördüm. dl'-. 
Son b va t arruzıına 150 Buraya tahminen kırk • karkbet 

8
,e ~ 

düşman t yy reıi ittirak d- lık bir mesafededir. Hemen k&P' 
miı ve bunlardın ancak 8-10 lup icabına bakmahyııl . ., . 111;,~ 
nu şehir iiıeriae y klaıabil- Haritalarımızı çıkardık. Gidecel

1
ti ";t 

mişl erdir. bulduk; takip edeceiimiz iatikadle ıdJlf 

-----
B. Maiski 

Londr•, (•.a)-Sovyet b6· 
yük elçhi 8. Maiıki Moıko

vadan bugüaı d6.oen geoa• 

ral Galikof ile amiral Karla· 

mof ~lduğo halde öğleden 
sonra bat iciyı.; nazırı B. E
den ile gÖr6şmüştür. 

Hav faaliy ti 
o)madı 

Londra (11 •) - Dün Beri 
tanya üzeri de biç bir hava 
f aliy ti olmadığı gibi tek 

bir düşm n tayyaresi de la

giliz ı billerine geçmemiıtir. ---
8. Raşit Ali 

Tahran, (a.a) - Sabık I· 
rak Başvekili Raıit Ali bir 

müddet evvel refikaıiyle ço

cuklarının zimet ettiğl T6t· 
klyaya gitmek üzere d&n 
Tahrandan hareket etmiıtir. 

lnırilter de 
Kadınlar ara,ında 

ıaallget 
Amıterdam (a.a) - D.N. 

B. bildiriyor: 1 giltt;rede 

1916 doğumlu kadınlalaıın 

kaydına b şlanılmııtır. 

Cilt ve Zübrevi Haataiıkları 
Mütehassı11 

DOKTOR 

Sali tı Sonad 
ikinci Bevler So. No. 79 

eyledık. lf, yaloıı, tatbikata k• . ' 
ıunuyordu. ,.~.11 

Biııkletlerimiıi kayanın albDI t• f 
ve dere boyun'" tutarak yiir60I' IJC" 
l•dık. Yülnekce bir t&mıegi io•' oP ~ 
lağımız• da bir iaitti reldi. D11~,.l'JI 
ledik. Ağlamakla aayıkl•mak ar• 

0
1cl'ri 

ıaı .. , Derhal tanıdım. Bu biıİdl ~df. -~ 
dan samimi dostum ( •. ) nın ıeıi .~ f' 
tinin geldifıi tarafa doiru iletled• 

1 .J 
görünürlerde kimse yoktu. ~ 

Uzun bir araıtırmadan •?•'~~J '
arkadaıımızı bulduk. DerenıD . 1., f" llt 
düttüiü için ıörüamiyor ve ak•• 1 
ae.i, yerini, ı•oırtayordu. 1,d-' ,'. -

Harap bir halde idi. Bacakl~:i ı'' f 
kollarından kanlar sı.zıyord11. 8ı tıtl fi 
tabıi tanıyamadı. Boı g&ılerl• b• f 
r ıınıa adını söyledi. k~I 

Zaten ıayıklamal.rında hep eli~·~ 
ğmyordu... Hakkı da vardı d bil'-'' 
Evleneli daha altı ay olmamııt• J' di 

Yü.zünii yıkadık ve di~k~t ;,.cd' ,J 
muayene ettik. Zavallının ık~ 

1 
bit f' 

kolu kırılmıfb. Baıında da afi . ,J 
ıı vardı. ,,ç.i>"' 

Düştüğü aazlak, sivri kay• P \ 
dolu bir yerdi. tı _,, J. 

Buraya sertçe bir iniı y•P11111 ""'/J 
Çantalarımı.zdaki iliçlard•• ~ 

kokl ttık. Bir aralık kendi•• 6,ıeti-" # 
olda. Bakııı manalandı. V• ~ 1.I 
narından akan bir kaç daDI • ~ 
ıö.zleri ıu oldul: t~ \ 

- Kurt~rıa beni! 
1 01r 

içime kızgın bir demir ı•P • l 
acı duydum. f b" ;J:, 

Elimizden ae gelirdı? Bi~ de.; dJ17. 
da birini takip eden tebh•e 1.,.of""~ 
Çünkü düımaa toprağında bOecbd'i'I' 

ikincisi, heınea yapmak 
1111'1çıt11" -' 

bulunduğumuz ve hiç fırıat ~ 
icap eden bir vazife vardı. blbt ?, 

Bunları dliıünürkea bed ıı>'1~fı ıt' r1 
yine kendladea geçmitti •e .,al rJ ,,, ~1 

- K.racığım, seni g6r1Y0'111ıt'-j' ~ 
? S d .•• 

nıma relmiyorauıı • &m 1 ~ 
( ... ) ye dedim lu : ! ~-
- Bir akıl g&ıter bak•~~' I' J 

yor .• Gilnet epey y&kıeld~ıll •-'' _. 
Cele S&tl lk eV &ltıme mahllOaı bir yold•t• tf,, 

.ı. •• AlHncakta •ntikam aoka
iında 9 ıayıh e-. Htıhkbr. 
Taliplerin •• içindeki ıahl
bi•• mlracaatları. 5-4 

Arkadnıım alnıaı'kaıı111 / 

f DDlırı &ll7l1dl : - sı"' ,1 



Ltlldiçinide 
uır hadise 
çıkarsa 

~---0 
J (a.a) - iyi haber 

~ ~~J•t mabfılleri, ya· 
~ •biryaya karıı muh-
~t!!' teıettba .. ua bala· 
~'-idin laanetmektedirler. 
'-:.~ orde Hl•diçlelde 1•• çıkaHa bana• 
~ 1iaJ hıadadaadaki faali· 

•aaete yarayacak bir 

1 Perdeai olacatı ka· 
•laır edilmektedir. ---o--
kiidarın 

'toUarı 
'llileniyor 
~--

t...ı - Belediye, 6te-
Q laalıımaıı kalmıı 

.. ..ldar ka1a11 dabi-
~Uarıa euılı ıeldl· 

•• mlblm bir k1S· 
ı....!••ldea yapılmaıı 
~ ı•çllmiıtir.Oı
~ •• feaa yolla· 

'.!' J•pılmaıile baı· 
.. ıier yollar Ye 

taaaır olaa•c:alr .• 
\ ...... t.aaır edilecek Ye 

' lllıelleıtirilecek· 

~ ""'-ı. Ayumecle Ve· 
~ -8.:llaalyede Çeımel 
'' 1, tair Neaiml, 

t..:."ltW' IOlıaklan ,_ı. 
~C:.ktır. 

,.:1celui yol••• 

~- ı .. ıı .. ...
takbr. 

l.ltt •• ı&zel kımm• 
~ olaa Şımıipaıa 
~ olaauc:ak •e 

""'1ke1i lıale lçia 

' lseaanaa bele
fa1ac1aaa korkalak 

En büyük bayramımız: Lozan 
zaferinin yııdönümü 

-B•ıtarafı 1 nci ıabifede - ıilnil mlaasebetiyle bir tö· 

rımızı bildirir, kahraman or• 
dumuza minnet ve itimadı· 
mızı tekrar eder, caala11aı 
mlbarek vatan uğrunda fe· 
da eden aziz ıehidlerimizin 
rablaranı tebcil ve takdiı 
ederjz. 

ren yapdacakbr.• 
Karııyaka Halkevinde de 

buaüaüa manasını tebariiz 
ettirecek bir program tat· 
bik edilecektir. 

Gene ne matla Tilrk Mil· 
letiae ki emıalıiz zaferini 

• * • kaza11 ırken kendisine reh-
Baı&• ıaat 18 de lımir berlik etmiı olanlar buglia 

Halkevi babçeaiade, Lozan de baııada bulunuyor. - . 
ıaracabBU mıntata- ı' Amerika tehli-
. ıında ıahsOI çok ke karşısında 

bırakatll 
Karacabey - Seylibın tah· 

ribabna raimen Karacabey 
mıntakiııadaki k1t mabıa· 
lladen oldukça IJi randıman 
elde edilmiı n bir kııım 
barmaalann aoaa tamamen 
alıafuııbr. Yaı malllal& de 
ba sene fevkaliıle bereketli 
olacakbr. Mtiıtahsil bilb11sa 
fiyatlardan memıaundur. 

---4;10 ..... --

Yanı camı önOndı bir 
traııau ıarı ıapılacak 

lıtanbul - Şehircilik mil· 
teba11111 Proıt Eminönü 
meydanının miilt• kbel ... şekli 
hakkında etldleıinl ilerlet
mittir. Yeni pliJ4a ğöre Ye
ni camlla 6aftade bir tram· 
vay pn 1apılac:ak ve tram· 
•aylar barad:aa mahtelif ~hat· 
lara tevzi edilecektir. Gar, 
meydanı• Sirkeci cihetinde 
olac"kbr. AJrıc:a bir de ka· 
pah darak yeri iaıa edile· 
cektir. 

--...... o-.--

RADYO 
GAZETESllDEI 
Montr6 zaferini• tuidi ha· 

riçte aldıler uyaadarmııbr. 

Mtcar radyoıu Bojazlarıa 
ehemmiyeti &zerinde dar· 
maı, TOrk kabramanlajıaı 

inalı •• 16yle demiıtir: 
- T&rklerl• baaca feda

klrlaklula •e kanlara paha· 
11aa ellerinde tattakları bo
iaalara ıon zamanlarda ba· 
zdan göz dikmiılerdir. Ba 
ıaz dikealer bilıialer ki, 
Tir kler ıimdiye kadar bo· 
iazları konımıj1 aaaıl bil
miılerae budaa b6yle de 
bileceklerdir. 

Blkret rad1oıa da fUD· 

lan llylemlıtlr: 
- Botızlar lıerlnde bam 

ldmaeleria emelleri oldaja 
ılylenmlıtir. Fakat ae Ka· 
ndeals •• •• de Çıaalıka· 
le bofuıaa lılmaeDia el mat· 
ma11aa Tlrkl1• malaal in· 
nk•,.caktır. 

---o 
Vaıington (•.a) - B. Ruı

veltin askerlik müddetinin 
uzatılmaıı hakkıadaki tale· 
biae milzaheret etmek lıere 
Senato aıkerl komıiyoauada 
beyanatta bahınaa gea~ral 
Palmer demiıtir ki: 

- FJkıimce bizi tehdit 
eden tehlike tarihimizde ma· 
raz oldapmaz tehlikenin en 
b&yüğüdilr. Nazizmin en bii· 
yiik kavvetleri bize çevril-
miştir. Hitlerin makıadıaa 

varabilmesi için birleıik Ame· 
rlkayı aapt veya muhafaz• 
etmesi liıımdır. 

DOITORUI löŞESi 
iE 8"88588& !! Si! 

Ne kadar su 
içmeli? 

Su bedava bile olsa, her 
r&n kırk elli litre su içmeğe 
vakit yetiımez, hele uzunca 
yola fidealerin yolda içmek 
için o kadar çok ıu taııma· 
larıua imki a kalmazdı. Be· 
reket verain ki, vicudumuz 
içindeki suyun bepıini her 
gün çıkarıp yenisini istemez. 
Pek çok terleten ııcak rll•· 
ler m&ıteına olarak, g&nde 
ancak iki litre kadar au çı· 
karır. Kendi iılerine lüzum
lu olan ıuyun iiıt tarafını da 
ke11di kendine basıl eder. 
yalnız bazm guddeleri rüa· 
de yedi, ıekiz litre ıu verir· 
ler. Yemeklerden gelen gı· 
dalar viicudua içinde kalori 
vererek yandıkları vakit bı· 
raktıklan haylice b&ylk mik
tarda ıa da baıka. Olıua 
bir vilcadun H rfettiii yllz 
kalori, 10 gram su bıralur. 
Halbuki çocaklaıdı, bu su· 
retle haııl olaa ıuyua mik· 
ta11 160 ırama çıkar, bazı· 
larıeda o kadarı da ıeçer ... 

Vlcaclaa kendi ke11diae 
baııl etti fi bu kadar sa, her 
fla içtiiimlı ıa ile birleıo· 
rek her 1111 Ylcadaa içeri· 
il•• ..... ~I daim,. 71par. 

-Soft• Nr-
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Fakat onun harikulide tar•fı, o flae 
kadar bir defacık olıaa alafraata, yaal 
kuru ıerbeet Amerikan gilreşi yapmamıt 
olmaıına rağmen, böyle yilzbialerce aeyirci 
önünde koı koca Nevyork ıampiyona Klarlı 
Simpıon gibi bir pehlivanla yapac:aiı ıl· 
reıte zerre kadar heyecana kapllmamıı 
olmaıı, güret yerinde aon derece aoj'ak 
kanhhtını muhafazaya muktedir balanmaıı 
"d" 1 ı ... 

Herkeıia gözleri onun ü~eriadea ayni· 
yor' binlerce seyirci, bir çift sı&ı rlbi oau 
hareketlerini takip ediyordu •. 

Bilha11a biraz evvelki vaziyetleri, yaai 
güreı yerinde Amerikan serbest rlireı tar· 
zıaı talim etmesi lliç kimsenin aklındaa 
çıkmıyor, sırf kol ve kuvvetine ve Jlbek 
cesaretine gllveaerek g6reı yerine çakan 
bu m&tbiı Tlrk peblıvanıaıa Amerikanı• 
bu ea büyük peblivaiyle naııl bu rilreı 
çıkaracaiı herkesin merakıaı baldı olarak 
çoialbyor ve rakibiai de tellt Ye eadit•J• 
diitürllyordu. 

Buna miıal olarak 1931 aeaeıiade lataa• 
bulda F ranıız ti7atroıuada yapdaa bir ıper 
berketiai ele alacatım. 

O tarihte Tnrkiyede bulunan ve blltla 
rakiplerine ıoluk aldırmadan yere Yaraa 
Fraaııı boksörlerinden Fraaki Martea, lı· 
tanbul ye civarındaki blt&a T&rk bok16r· 
lerlni teker, teker yenmil balunduğaadaa 

artık kendiıiae rakip olacak biç kimae kal· 
mııh .. Ve hakik•ten de bu Fraa11z bokaarl 

• 
o güne kadar memleketimize rrelea btitla 
ecueb bokıörleri en fevkalideleriadea 
idi. 

Artık oıaa değil Tiirkiyede hatti bitin 
Balkanlarda bile rakip buluaamıyac k t,ir 
bokıör olduiu kabul ediliyor, FraaNda 
bile tanınmıı bir kimıe baluaduiuada11 bl· 
tün memleket boksörleri oaa: 

- Pes!.. diyordu. 

9 EYLüL 
Baharat 
deposu 

Her cim baharat, Tuva
let eşyası, kumaı ve mobıl
ya boyaları, Karpit, Kara 
boyı, Z11çyağı, FILIT ve 
diier aıitler fiatler normal 
kalite ekstradır. 

-Soaa nr· 

.................. " ................ .... 
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· An ra - Dahili} e " kiileti v lilerirı 
bulundukları vıı-y~t e d devlerin , e veka
letlerin mümessili, id ri ve sıy si icr va
ııtaları olduklarını, viliyetl rin umumi id • 
resinden mesut bulandu~larını bildirerek va 
lilerin vazifeleri) le dab y kından aıik d r 
olm larını, tefti ve mür k b işlerini d ha 
Y kıad o aJ k d r olm farını, teftiş ve mü
r k be iş1erini d h sıkı bir surett t kip 
edebilmelerini temi yolu d bir t mimde 
ezcümle demiştir ki: 

"H r k ı: d z m nı müs adesine göre 
bir kaç köy uğfam ve öylülerle görü
ıüp dertlerıni nlam ·, h kiimetiıı onJarJa 
afak SIDı filiy tla 8 J tm k ve b t a bazı 
köylerde g ece k im k, h lkı ta ım k, on-
1 rın bi zmt:tirıde muvaff k olmak için Jü
zumlud\lr.,, 

Tamimin soııur.d vaJilerin bundan sonr 
viliyetleri d bıhnde yap cald.rı tetkik se
yahatler ioi bir ra porıa v ' ~ < t • bildirme 
leri istenmek\e.dır. 

Büyü 
m 

-----o-----
e de 

k z 
• ır oto-

İstanbul - D.ın k am üzeri Büyükde· 
rede feci bir kaza olmuş, Piy ıa c dde-

ıind iki otomabil hızla ç rpışarak bir t -
nesi devrilmi~tir. 

Devriltn otom bilde bulunan bir kadın 
çok ağar su r tte bir genç kızla bir çocuk
da mubtelıf yeri rinde o ağır surette y r . 
lanmışl rdır. Yaralılar imd dı sıhhi otomo
bili ile hemen h sta eye k ldırılmışlar, her 

ikiıinede bir ş y olmıy n ıuçlu şoföıler 
yaka! nmışl rdır. 

--~o---

Hav za tü 
lataobul - Vefad Mollaşemseddin ca

mii ok 9 numarad otur o Has nı 5 

yaşındaki oğlu İbraim dün Şebz d c miia 
avlu undaki h vuı: kenarında oyn rken bir-

denbire mu ze esini k ybedcrek içine 
düşmüştür. 

Çocuk havuzd boğulmak üzereylien ye
tiıenler tarafınd u kurtarılmı , b ygın bar 
halde H sehi hastanesine ldırılmıştır. 

HALKIN 

---=--
Birçok okuyucularımız buzdan müşt -

kidir. 
Kış g ' çi ce önıüı ün, yaz g"çince de 

buzun bolluğu \. e ucuzl m11mu1 nı oaaızdır. 
B r.ı yt; l\:rde buzu bu u m mnı v ba 

zı buz tanluıo d üz p y buz ""' 
mediği ve beş kuruşt ş ğı v ril z dı· 
ye red ~dilme i çok g r p ve y ısız ir. 

Böyle h Uerd 11 v.ızg çıl i yi o u . Bu 
d n sonr bu g·bılerm ı ı 1 rıui teşb1r et
mek mecburiyetinde kaldıgımı:n bı dı uiz. 

Milli 

• 

bi 
e es·ode us d st Üye .. 
isli fazla leri 10 düşman 

Mosko\1B 
Hücumıarı 
Hakkıod6 

iki taraf iddialan 
ı dı nakliye gemisi

---o---
Lond a , (a. ) - Avam 

k m r sında b y n tt bu· 
lun o h a o zarı zcümle 
demiştir ki: ';[ giliz tayyare· 
lerioin düşm n toprakl rı 
üzerine ttıklaı ı bomb mik 
t rı 1940 senesine naz ra 
1941 se esinde h l n bom· 
ba bir mi li f zhıd ır ,, 

Alm n tayyareleıi ile rı e 
z m n wu v telde edil ce
ği günü t } İn etme k sure · 
tiyle v dde buluum k iate
mJ?m. Y aloız pek y kında 
Alm n hıyy relerine k rşı 

üıtün boluaacı ğız.,, 

Gece, gündüz y phğımız 
hava taarruıl n A lman ma
oeviy tı üzerinde biiyük bir 
tesir y pmışhr. H zir nda 

tal n bombalar m yısta a h· 
l n bomb l rd n yüzde elli 
fazladır. Ayni zamanda düş· 
m D! g rpte biif ük h v 
kuvvetlerini tutmağ mecbu 
hır kıyoruz. 

y o 
• • 
ı or ı: 

Vaşington ( .a) - Albay 
Knoks gazeteciler toklantı
ınd ezcümle demi~tir ki: 

J po~ı rın gazetelere s n-
ör oymı ı orad skeıi bir 

h reketin olacağını gö ter
mektedir. Ve bu hareket p k 

y lund beklenebilir. Pasi
fikteki Amerik n donanma ı 

icabınd her eyi y pıbile· 
cektir. 

ad 
m 

Loudra ( • )-iyi malumat 
1 n bit raf m bfıllerdc öğ-

r nildiğine göre Bad n ko
lordu un cephedeki z yi· 
ah do yisile Konhns ve 
B denin diğer şehirlerinde 

Alman bayrnğı yarıy indi-

ni imha ettiler 
- -o--

Mo kova - Londra rad
yosu S. 8,15 rcımi tebliğ: 

Bütün mınt kalard şid· 
d etJi muharebeler lehimize 
dev m etmektedir. Alm n 
kuvvetleri pü kürtülmüş ve 
düşm ndao 150 tank, top, 
mıtralyöz ve d ha bir çok 
h r p malzemesi iğtin m edil· 
mittir. Alm n zayiatı çok 
fazladır. 

T yy r lerimiz Alm o tay· 
y re meyd olaunı ve a kert 

h edeflere bomb l mışlardır. 
Deıtroyerlerimiz 10 diiımaa 

n k liye gemisi de imha et
miütir. 

• Edenin 
Beyanatı 

Londra, (a.a.) - Avam 
kam rasınd Hariciye nazı-

rı B. Edenden beyaelmilel 
vaziyet ve cenubi Pasifik 

hakkında malumat istenmiş 
ve B. Eden 111 cevabı ver-

miştir: "J •ponya Pasifik de
nizindo bazı d niz ve bava 

üsleri tesis etmek niyetinde
dir. logilter nin Siyam ve 

Hiodiçini hakkında hiç bir 
emeli yokt ur. Bu iki dev

leti müstakil ol rak tanı· 

maktadır. " 

--o--

--o--- .o~ 
Noıkova (a.•)- Ptfo• V' 

üzerine yapılan Al111'11~1, 
va akınları bakkıod• tıbt 
tarafından aeşredilell 
d e deoiliyor ki: t•~ 

ilk hücuma ıoo 0 'f 
ile iştirik eden d0t111't",1, 

f' b• 11 • 
v kuvvetleri da 1 .. d,b' 
Jarımızın müessir ı:ııU ıf''J 

d b. · e1öte 
k rşaıan a ar ıı " 
lerdir. oJ ~' r 
Düşman bombalırı .• f' 

b'ltıJlf 
kova ci\'arıoa at• 1 ~ 

Ancak8·10 tayY•~e. 
·ısııJI 

müdafi kuvvetler• 11,1 

bilmişlerdir. Attıkb·rlı'' 1 
balar neticesinde 

1 a• ,.ı 
ve yaralı vardır. ~eoo 
darı tesbit edilelll~yed 
düıman tayyaresı 

müıtür. 

23 Temmuıd• d 
Nevel civ rıad• 

1
,, 

şiddetli muharebe e 
miştir. Baıarab1•00'0t 
de d6şmandao 4 bi' 
300 motosiklet .. ~11,ııı 
harp malzeme!lt 1» · ~ 
mişt.ir. O· 

Dij'er taraftao 6te 
verdiği birihabet~!t• 
kovaya yapılan eti" 
lar1 fevkalide bir 

11 60~· 
d ·- • · ınl•'' • · ı ıgını, yan~ 'kİ0,ı !I 
ğe gidenlerın . 1 

••.,, 
.. erıoe '1' başlaması uı b"'' I 

ni terketmek ~ci~OJ.~t' 
kaldıkları bildır ıı•" 

Ayrıca Ahn•11 

ehi •gv ı• vetleri Moskof~eri"' p 
endüstri aıerkeı ,_.,ıı~lf 

Berlin, '(a • . ) - D. N. B. li bava kıol•'1 1 
.dilll'"J 

man 
·ıı· ~ ~tf 

bildir iyor: yük b sarlar 1 dilli'' 
Mubare'3eler bütün ıidde- duğuuu ilave e / 

tile deva m et mektedir. lb - --"' JıJ' 
ta d il n bir Sovyet fırk sı F • /. 
iki g ün üren bi mub rebe- ID ve tı 
den sonr t m men imha kıtslıl ~' 
edilmiştir. 150 t oktan mü- k' (•·') "'ıt• ~ 

k b S Helıen 1 b• .... re ep ir ovyet motörlü ı ı bl"' 
kuvveti io ekserisi tahrip Alman kıt• '' 0'8 / 1 rd• ,t 
eaiJerek bundan ancak 70 İ mİf ormaD a elde f ~ 
m ydand kalmı~tır. vaffakiyetler tıl•' • 

... . f' g••e . d'' dırler. ın cttıt ~ıt ---o--
ferleri tebarO• şid'1 ~ı ,,,. pi 
ler. Fin kıt• et'' 
dar 100 ~il0°' 1 
lemişler dır. ,,ft' ı 

mı 11 1111111 "" R" ""il Y""'""""'öfu"ııı"' ı o 
l a omba andı 

A b .P rkt bu akşam A n 
ks.ra tiyatrosu s n' tk rJera 

b r t• 1ırlP ~ 
Berlin (a •) - Harp tay· Ruslar e l t• il 

yareleri Odesa limanına bO lirken berıeY l i-
1 

• •b' b•ı .. 

ilah' eı·r cum etro iı lerdir. 80y6k yan· lerı gı 1 eclirıet• ~ıı· 
gıolu çık rılmııtır. Lim aın i(Ötibmekt 11yııt1 1 

da ı 3 perdelik op · ı gabrınd ki a keri hedeflerde Ruılarıll {Jt 
Söz 

der.eklerdir. iofiliklar olmuotur. be~tir. ~ ~ ,; 
----~----~~~~~~~---~--~~--~----=-~~-- .... ~ s 

d"İ) alnd :rl ahııız.. Ço akk pı Polil felcıfo' 
U ' u aa ltıla ONDER 


