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(Her gün çıkar •lyaet gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILlllŞTIR 
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'-a dol•arctaam, ke,tiaiı, •eı'e•iz 1eriacle .• Baaa kimıeai• •ıyeceti bir ıey 1ok ... 
••.ıekette kıuadıi11uı ba paraludaa bir k11mıaı taıarraf boaolan içia a1ır· 

tlcd•aaaaı •e amaml efklr ıize ıl1li1ecek pek çok acı ve ıitemli ılzler balabilu .. 

~ Son Dakika Bu ;bahkİ-
•nıız bir J Hin- S~vyet. tebliii 

ha halinde d~'!0!'Y8 t 
•• , kavara• ıçınıye . aar-

""·---· ::.k1·~= ruz ederse? ••• 
L ...... arukn, baua 0 

......._leria bir la- Vqiaıto• (a.a) - Hui· 
111.l oıtara Wr de ci1e mlllefln Sammer Vali 

lmlcl fthllJI• Japa7a•• FraUll Hladi· 
• HaU.11ki, r•ç•• çialaiae taarrm ettiii tak· 

' had.tıaaaa veçlaile dirde Amerikaaıa jıpoara11 
ada ılr'at· r.. mltecam uracatı•• bır•• 

ı.:. __ la PJ• bile• etmiıtlr. · 
~ .. ..ıelerlade 

laetaat •• tued· ----
,. bap. J•po•J• 
t clltklaleriai 
•ça ablmak 

"" tepik ve tııd 
.... •almamakta· 

30Şilep denize 
indiriliyor 

---o--
Nıv1ork (a.a) - Kalifor· 

m1a tıırlhlar1ada laıiltıre· 
re teıllm edilmek iller• 30 
ıllep 1 S aiutoıta iaıatı 

bitirilecek •• o gJa cle11ize 
bullrilecektlr. 

Ba ıilepler cllrt ay içbade 
ikmal edllmlt balaımakta· 

dır. Dijer 3 ıilep te iDflıt 
teıplalanacla iaıa edilmek· 
tedir. -

-Şaaıh•r (a.a) - japoa• 
larclaa mluheret gire• 
Şa•1ha7daki Çia makamab 
ba ıehlrdeki Ro,ıer malla· 
biri olu bir ÇlaUJI ıs •iu· 
toata tevkif etmlftlr. 

Ra,terl• mldlrl olu •a· 
bD ffaakOYclakl evlal tabar
ri ıttlrmlflwö. 

Moakova, (a.ı.) - 21 tem· 
muz 11DI Smollaık ve dl· 
ter mıatakalarda çok ılcl· 
deUi malaanbeler olmaıtar. 
Cepheaia cllier kıumların· 
da kaydedilecek bir hareket 
olmamapar. Smole•ıkte elit· 
..... 1apbjı bir taarruz 
tlddetli makavemetfmiz kar-
1111ada akim kalmıı ve dit· 
maaıa yeai g•tirdiii S iaci 
piyade alayı tamamen imha 
edilmiftir. 

Hava kavvetlerimiı dit· 
maa mhb pl1ade kıtalarıaa 
kup mavaffakıyetli taarraı· 
l•rda balaamaıuu. 

23 tımmmda yerele ve 
havada oh11ak 8nre S8 dilı· 
maa tayyareıl dlı&rlllmlı· 
tiir. 19 tay1aremiz kayıpbr. 

23 • 24 geceli S d&ımaa 
tınareıi dilflrllmüıtlr. 

Dla ıece Moıkova1a ba· 
vaclaa akıa etmeie teıebbllı 
eclea clllfmaD tayyareleri dal· 
ıa laaliade Moıkovaya yak· 
laımıya çahımıılaraa da ba· 
va dafi bataryalanmıı dtiı· 

maa tanareleriai datıtarak 
garbı dotra ıtlrd&rm&ıt&r. 

Bir dlımaa tayyareıi dilt&· 
rlld&. Dijer bir d&ıman 

tayyareıi mldafaamw rara
rak bombalarını öte1e be· 
ri1e atbktaa ıoara dlflrll· 
mittir. --o---

-----
Loaclra (a.a) - Brita•J• 

blkOmeti, IOD sl•lercle Ira•· 
da Alman tekalıi1e•lerlala 
ılı• çupacak clereceJe art· 
biam lru lhlklmetbaia aı• 
W1 tliklsatlai çtbaiftlr. 

Hariciye Vekilimizin 
Beyanab · 
--ov---

lataabal - Loun ı&al mlauebetl1le 
laiversitecle yapılan merasimde hUU' ba
laaaa hariciye vekili Ş&krl Suacojla ve 
Maarif vekili Haıaa Ali Ylcel Loıu hak· 
kında kendilerinin ibtfıulanaı rica edea 
gazetecilere beyanatta balaamatlardır. 

Huiciye Vekili demifllr ki: 
- Lozaa maabedeıi bir mlatelaa ve 

ıaye değildir. Lozaa maahecleıi bir baı· 
langıç, bir temel ve bir metaledlr, o bir 
bqlaarıçbr, çlhakl aacak o gbdeaberi 
bagtla banda hatipleria izah ettild.ri -· 
ret zucirleriai kırarak keaclimize, beall· 
iimize tam manaıi1le aabip ••milletimizi• 
bitin kabiliyetleri iaki .. f ettirmek b11kl· 
nıaa malik buluauroraz. O bir temeldir, 
çtıakB iıtikbalia uırları içinde karmak 
azmlacle bulaaclaiamaz kaclretli Tlrk lbi· 
delerinl Hilam ve b&ylk Tlrk vuhiı•• 
aacak böyle bir temele dayanarak kara• 
biliriz. 

O bir mepleclir, çlhakl ilmi aıkeri, Iİ· 
yaıi, içtimai, iktııacli hareketlerimizi mla· 
bet 1olcla ve daima ileri iatfkamette aeall
leri teavir edecektir. Emiaim ki Tlrk •e· 
ıilleri elden ele ba me11leyi ıbediJete rl· 
tlrecektir. -----
GUMRüJ( VEKiLi 
Artvla, (a.a) - D&a Arhbae plea glm• 

rlk ve labiaarlar vekili Raif Karadellia, re
fakatiacleki zevatla birlikte ıeceJI bma.ta 
ı•çirmfı ve ba ıabab Çoraba buüet et• 
mlıtir. labi1Ular vekili, Artviacleki ikame• 
ti eıaa11ada tltla ekicilerirle temaı ede· 
rek dilek ve ihtiyaçlariyle allkadar olmat· 
tar. 

--··-----
Ermeni mezarlığında 

bir ıey bulunmadı 
lıtaabal - S&ap Agop mezubğıada bir 

milro• liralık define teburirab bagla ele 
devam etmipe de biç llir netice verme· 
mittir. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 
Aferin böyle me· 

morlara 
o 

Aldığımız mektuplarda aıatıdald memar· 
larımızdaa memaaaiyet beyaa eclili1or: 

Kadaıtroda B. Reılt ve B. Raif, tapada 
8. Ma,tafa, Karııyaka maliye tahall ıabe
ıiade 8. Maammer mllracaat ecle11 meaallh 
erbabıaa karıı nezaket, kolaJlık ve ılı'at 
ibraı e1ledikleri ribi lıleriai ele ılratle ifa 
ettikleri aidatımız muhtelif imuh mektup
larla bildirilmektedir. ea,ıe çalıık•• ve .. 
bilir memarlanmızı takdir ederiz Zira: 

llLlll SESi Hlllll SESiDiR 
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4lii' e h j r H a b e r e işubes i den: i i Ve Paraşütçülers ı 

Türk el emekleri v 
kıyafeti ri be inci 

gisi dün açı dı 

Türk 
ser-

ı ı -•- LI 
: Bu seae tıbbiye, Veterİ· ı • -5- Tftrcüme ed.-n: SIRRI SA~ 
ı ner, eczacı, dişçi ve kim· ı . f erilli~ 
: ya okullarını bitirenler ve ı •-Bır yedek neferin hatıra de t ~ 
ı bunlarla mu meleye tabi ı cakt11'' 

: buluDan daha evvelki sene-: - ( ••• ) nin ölüm6 çabuk obınJ• fe iıl' 
ı ler mezunları yedek ıubay-: Belki gilolerce böyle sayıklayacak d•-" 
ı lık için 1 ajustoı 941 de ı çok ıztırap çektikten ıonra danı1•1 

____ .... _________ ___ 

ı askeri kılı iklere ıevk ı eriyecektir. Bilmem ki ne yapmah 1ıırt11' 
ı edileceklerinden muamele· ı Evet .. Müşkiil bir vaziyetle kart• 

Dün Halkevinde eski ve rini alaka ve takdirle gezip 
yeni Türk el emekleri ve iÖrmüşterdir. 

: terini ikmal ettirmek iixe· ~ bulunuyorduk. . bıkll~ 
: re 28 7 941 pazartesi güaüS Nıbayet ( .... ) dilinin albadakı 

Türk kıyafetleri,, beşinci . Sergide eski hesap işleri, 
aeraiıi merasimle açılmıştır. ipek ve kasn k işlerioin teş· 

t ub bleyia behemehal şu- : çıkardı : • r b•"'I bW 
• beye mürac atları ilin ı - Madam kı bu yoldaı• be B ri b' 

Serginin açıhıında Vali, Be- bir edildiği köşe ile bilh11-
lediye reİli, Halkevi başka· sa eski Türk ıofruı çok 

i olunur. ı y.rdımda buluomak imki111ız~ır. d>;111ıl 
_ .... ~.... ............... k•dar ıztırap çekmesine minı ol 

uı ve g&zide bir davetli küt- y kın al ka görmüştür. Türk 
leai haıar bulunmuştur. Kor- od sı, ziyaretçilerin en faz· 
deli Vali 8. Fu d Tukaal 1 mllşgul oldukl rı bir kö-
tarafından kesildikten sonra 1J olmuıtur. Bur da ıatk Poo ya-Rusya 

0 eleri 

- Y ai ? dedim .. 
Derhal cev•p verdi : ,.'!'~' 
- Yani, dOşman toprağında 91e tı•d'~ 8. Muzaffer tarafından ser· öşcsioden ziy de Tiirk us~ 

ginin ıçaJma g yesi etrafın· lüp ve zevki mü emme) ola· 
da bir nutuk ve11IOJiıtir. Nut- r k if de edilmişlır. 

ku mütea kıp davetliler ibti- Sergi berkesin serbestçe 
mamla buırlaoan pek n gt zmeaine açı bulu. mak· 

dide el emekleri mabııulle bdır. 
---- 111111111111 

1 ozan Günü 
--o--

DOn halkevinde hara-
retle kutlandı 

--o--
Lozan günil dün Halke

viade mera1imlc kutlaı:;mış-

tır. Meraıimde V li 8. Fuad 
Tukıal, Belediye reisi Dok· 
toı Bthç"•t Uz, Halkevi reisi 

Hüseyiu Hulki Cura ve mü

nt. vvcr bir h lk kütlesi ha· 
ZJr bolu~mnıtur. 

McrHime askeri bando 
tarafından çalınan istiklal 

marıiyle başlanmıı, bunu öğ

retmen Kemal Batuoun nut· 

ku takip etmiıtir. Hatip 
Milli Şl'fimiz laöoünün, ka

zanılan aıkeri zaferi dünya 

diplomatları karşısında cep· 
helerde çarpıştığı gibi iman 
ve ı. zimle miicadelc ederek 
24 temmuz 1923 Lozao ıulh 
zaferiyle tamamladığını ve 

yurdumuza tam bir iıtiklil 
temin ettiğini tebarüz ettir· 

mit vo şiddetle alkıılan· 
mııtır. 

Ctızay· 
Ça ptırıl--

• 

Belediye z bıt memurla· 
rı tarafından düo gece şeb· 
rimizde y pıl D teftiş neti
cesinde ar b J nnı muay· 

yen ıür tten f •Zla süren 3 
otomobil oföıü il c:bliyd 

siz dört ar b sürücüsü ve 
bir oför, müşterisinia git
mek istediği yere gitm kten 
imtin eden bir t hsi oto· 

mobilin ıoförü mubtelaf p • 
ra cez l rına ç rptırılmı~lar
dır. 

Kahve evzi tı 
Kararlaş ırıımadı 

Izmir i şe heyeti dün öğ· 
ledeo evvel Tic ret od sında 
v li B. Tukaaha reiıliğiııde 
topl amııtır. Bu ilk içtimada 

ıehrimiıe getirilen 720 çuval 
kahvenin tevzi ıekli göıüşül· 
müştür. Iaıe heyeti bu ıabah 
ta valinin reisliğinde topla· 
nacaktır. 

iLAN 
Izmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirke inden: 

Makamab Re•miyedea alınan talımd d iresinde, 1 Ağus
ton 1941 tarıhınden itibaren, tramv y dur k yerlerinde şa 
ğıda yazılı o duğo veçbile tadilat y pıl c ğı Sayıo balkımı· 
zıa malü nu olmıı'c üzeıe ilan olunur. 

LAG VEDILECEK DURAK YERLERi : 
Bl"y•z Kapı · Sadık Bey · Mehtupçu. 

TADiL EDiLECEK DUR .\K YERLERi : 

lwdir. 

Göztepe karakolu durnğı 125 No. lu dirc\ctea 122 
No. tu direğe, Askeri Hastanesi durağı 974 No. lu 

direkten 98 No. lu direğe, Salhane makası durağı 
88 No. lu direkte11 89 L'lo. la direğe aakledilecek" 

20 - 25 

•• muz 
--o--

Londra ( a.a ) - Polonya 
kabiuesinıo f .. vkalide bir 
topl ohın oda Polonya başve· 
kili g t-ner 1 Sıgorski Sovyet 
ve Polor ya huküaıetleri ara· 
ınoda cereyau eden dıpluma 
tİK göıüşaı~lere temas t;tıniş
tir . 

Bu gö üşmeler general 
Sıgorskanıo Polooyaoın r zi 
istekleri ve Sovyct temerküz 
kamplarınd bulunan SUO bin 
Polonyuh esirin derhal ser· 

beıt hır kılmoıı hakkındaki 
beyanatın istinad etmekte
dir. 

-o--
Şimali ırıanda üzerin
de uçan tauuaruıer 

Londru ( a.a ) - Meçhul 
bazı t yyareler şime li lrlaod 
üzerinde uçarak birkaç bom· 
ba atmışi rsa da biç bir ba-
:ır k ydedilmemişlir. 

Yaralamak 
K r'il'ıya d Zekeriya 

oğlu Hamdi Münir k rııı 

Muhterem ve Vedat kurııı 
Mübeccel araııoda çıkan mü
nazaa neticcıinde birbirleri· 

i sandalya ve nalınla yara· 

ladıkl rınd n yakalanmışlar· 
dır. 

§ Halkapın r fabrikaıın
d Ahmet oilu lbr.ıahim ve 
Cemal oğlu Halil Halit oğ· 

lu Ş mili bir miioakaşa yü· 
züaden sandalya ve ıopa ile 

y raladıklarından yak alan
mış) rdır. 

Cilt ve Zübre•İ Haatahkları 
rvı üte ha &1ısı 

DOKTOR 

Sali tı Sonad 
tkinci Bevler So. No. 79 

lamalar içiade bulunıa bedbaht •'
01 

~ 
- ı aıab• mızın bu yurelder para ayıcı 

son vermek laıımdar. Bu da.. ' 
- Sus!.. . \_•J 

Diye bağırdım. ( .•• ) devam ett&~pllloll'~ ~ 
- Kaybedılecek zamanımızıD tıiP ,. 1 

dığıoı demin söyledim. lsterıea ç~ .,tJ" 
dehm amma, bu zavallının akibet~of'",. ~ ı. 
zaman bizi rahatsız edecektir. Ea bll ,ı \ 
beynine bir lıuuşua ııkaaak ye 000 

!ardan kurtarmaktır. ot1 \ 
- Dünyada ben bu iti yapadl•tti: , \ )\ 
Diye ıeri çekildim. ( .• ) ilave e di ~~ l~ 
- Ço" aevdiğım bir yold•ı• )ıell ~Od''. .~ 1 ., , ... 

le öldurmek fc;caat ve babttıı ıg. , -' 
kim, fa at neyliyeyim ki böyle ·bd•', ,J 

1. ıs -1 
ve mecburiyet karıuıoda, e UJJ 0,tıJ' J' 
dığı içio yardım edip baya~DI :.defi ~.al 
dıiımız bir yoldaşı, bu fecı b r• dff' 
etmek her halde elimizdedir. Soll d~ 

k d ., adaOı ,Jf ,. 
bu sayıklayan ar a aşın agıı b•'" 
bir ço" slflar kapabilır. Oou bG .,- ~ 
rakamayı& 11fel,f 

Ne y•pahm? Acı da olsa 111 tf' 
kikat budur.. . ·ıtil•'' ~ \~ 

Haydi, ben, ~aha fazla b~ 101

1
,,d• ~ 

hammül edemiyeceğim. Dedı ,e ad• ~ ~ 
tan kolu kalbi ö seleamiş, k~ erilli ı 
ark daşın ceplerini boşaltmıy•ı ' td; 
m ğa başl dı. bİ' ff';iJ 

Koynundan bir sürO kiğıd ,ebir•' ~ 
raf çıktı. Bakamadım. Çü~kO 

10
ç ~ 

aayıkl malar içinde çağu~ı~•. 1 . ,ı1,_ 
nın gülümsiyen bir reamı ıd•;16 joli1~ l 

Hali harap yoldaşımız, b•. 1ıçıl 6j1 ~ 
Sesinin zaman zaman J&kıehP 1ıol•1 ~ l 
durup başlamaın; onun, k~l•Ydiji gibi' • 
yeceğiai ve arkadaııoın ı~yle d•· /1 $ 
bayii kıvranacağını gösterıyor pıl•14t· 

Göıleri be::r vakitki gibi k• f 
6 .aıll1 ,,t 

kadaşım! b•llc- r . ) 
- Tamam! Dedi. Ve !• k;ıdlll'~ V 

kardı. Kaçar ıibi geri gerı ç;ııf'~h I 
zümn dönerek ve ıüratle uı• la b•J"' 

lb. bıJ .1 
luklarımı kapadım. Ka ım ..Alı ·~ 
pıyordu. . tıYY,r; '1j 

Daha bir saat evvel ayısı ,,. f I"~ 
ai makıad uğrunda baıırl•~. Jıl~1,-" 
boıluj'a fırlatılan bu ar~ad~!asl• ... ti 
ki, bir saat sonra ke11dı _eh

1 
r'.I 

derin uçurumlarına atac•~1 fi -.~ 
Fakat ne yapmalı? Vaııfe ""'" ,, 

yetlcr, bütQa fecaat• rağm~11

611oıd' ı 

A Cele Satı ık eV yor. Hakikatin açık ifadesı t'I._ 
rün maaaıı 'ar mı? b•ıd1t ,IJ) '_;. 

Alsaocakta intik m soka
ğında 9 ı yılı ev satıhktar. 
Talip\ rin ev içindeki sahi
bine milrıcaatları. 5-S 

Koş r gibi yilrlldOğ&m t P. , ' 
hain boğuk ıeıi iıittim .• E•e.,;,c1~ / 
daıımızı ademe g6sader~ t;,,..-



IRANIN MU
PAVYO U 

';:;ııtor..,1oaal faan· 
,,. ıeaeye artan 
~ llıtermek suretile 
\ :•• lcardeı lt•a bu 

ı. •h •e dayanıklı bir 
•• " •ttirmekle ba ali· 

'•lrı11 hiını bilıbilt&n 
~. ; "• •rttırmııtır. ... ,. . . 

, ıırer ıırmez 

""' ... ,_ '• herkesi keadiıi • 
~ b~•ken • mubteıem 

'- . •ı lran pavyo-
P-.. 

· 
10

• b&y&k kardeı 
•tlı .. 

•it ~ lb•ııııne ve ha-
'-t ODQıan azametli ., 111 

L 1111ara ve vaıi-
'lllzd' a ır. Ba P••yoa 

'h)~t•lt&aJar, açık, ıls· 
~ 18kıek YC f&zel 

-.;•~•tııiJe ma•ıum 
.,_. ~1 

hikly• ediyor 
L.: ' '1 111••da ba binanın 
~ ""balliıi vuUeaile de 
~'' 1llı111et devrinin 
''dd:la1a medeDiyet 
\&l •• t. dlııa&a. e11 iyi 111al, 
~ t,~~llltJırıla rayet 
~ eu,, &ıerine ka-
~ ~tile de yeniden 
~' .. hıa dair olan 
~~ t111 bir ıimdfki 

ı.. la.ediyor. Bu 

en maatena bir yerinde olup 
revakı ıayet yllktek bir ir· 
tifa ile semaya ser çekmit 
gibidir. 

Ve ba bina bizim nazarı
mızda yalnız bir pıviyon ol
mayıp hatti mihrabındaki 
mukaddes mecmeriyle (Bo
hurdanlık) biıim kardeılik 
daygularamııı daima beye· 
cın ve hararetle kuvvetlen· 
dil'en bir mlbed mazbariye· 
tindedir. lıte bunun için biz 
ona ıtayiş gö.zti ile bakıyo
ruz. Bu paviyonda lraaın bil· 
y&k imparatora S. M. 1. 
Şebinıabıa yllksek ıahıiyet· 
lerinia kendi vat•nında vücu· 
da getirdiii muazzam lr•n 
iakıllbıaın i11 .. nları hayrete 
cldılrea n&muaeleri buluaa
cıkbr. 

O Şehi•t•h ki cefa çek· 
mit, f eli kete düçaJ' olmaı 
milleti11i mucize iıa bir kud· 
retle aıırl1rca siren fel· 
nt devirlerindeki bileti ne· 
zidea bayat aabHına, ıaı· 
dete, içtlm•t, maarifi, iktı

sadi, askeri tckimlillerin en 
yüksek mertebesine olaıtır" 
mıf, maddi ve manevi her 
tlrlti terakki ve itili1a ıe•
lretmiı ve ylkaeltmiıtir. ~ • Pa.,..DD faana 

\~ra Gümrük Muhafaza 
~~~l Komutanlıiından: 
~ııııa lılllgeleriade açık bıılunaa oalira aali maaıh 

~lır -•11111rlaklarana mlıabaka imtihanı ile memur 
9 ' ~t•jıda yazıh ıartları haiz olan iıteklilerin 20 

\ı.ı "'- 41 tırlhi11de mlisabaka imtihanları yapılmak iizere 
~ t ile birlikte1Sajıutoı941 akıamıaa kadar bulua• 
\:... , .. ,deld ı••el komataalı;a, Gtimr&k muhafaza 
~· C&mrük mallafaza mildir ve de11iı mıntaka 
~ ~:-• ile baı Midir •e m6dilrllkleri11e mezkur 
~ 11•111ıyaa 1erlerde e• yakında balanın Gllmrük 
~. l•aeı komutaalık teıkilit merkezlerine mlir•ca-

1': 
~ ~" l ' '•tliilai ya pmıı olmak. 
t ~ •lal kıdıala evli baJaamamak. 

s -·· ••H ve mallktimiyeti olmamak. 
t_ 1•ta•dıa yakarı bulanmamak. 

't..a •ı iUı mektebi bitirdifiae dair ıadetaame ibraı a;_k. 
' 1.64 ten aıatı olmamak. 

lai11ıneıiai •• bakmaııaı bilmek. 

(2785) ,. 25-27-29 

~ it Vilayeti Daimi Encü
,,hı_ 

)~~den: 
~Allar Mıntaka Mtıdtırlllill mımarlanaı lı batıaa 
\ 1 "- •e ittirmek lzere aylıkla bir talrsialD klralaama· 
\:~t ~ Qaldcletle pııarlıta koaalmaıtar. lıteklllerla l' t ''l•111be ııaa uat 11 de Villyet daimi eactl· 

' kttaameyi 16rmek iıteyealerla Turiıtik yollar 

~llflae mlracut eylemeleri T emlaatı •••ak· 
-......,, (2845) 

d TEKZIB 
EDI IYO 

--o-- ilk Türk Pehlivanı 
Berlin, (a.a) - Yarı reı•M 

mi bir menbadaa bildiriyor; 
Alman ıef çileıinden Klod· 

yoıun hilen Ankarada bu
lunduğu hakkında yabancı 
memleketlerde dolaıa11 ıayi· 
alar hilafına olar•k muma
ileybia Türk devJet merke· 
zinde bulunmadıiı ve çok
tan beri Ankaraya gitmemiı 
elduğn hariciye nezareti 
mabfiJlerinden bildirilmekte
dir. Bundan bııka Alman 
ıiyaıi mahfillerinde bo mü· 
nasebetle y•pılan bazı tel· 
miblerin de nazarı dikkati 
celbedecek mahiyette olduğ· 
u beyan edilmektedir. Bu i
malara göre M. Klodyos Atı· 
karadaki mevhum ikameti 
eanasıada Alman kıtalarının 
Ttirkiyeden geçmesini temin 
etmek m•ksadiyle bir takım 
müzakerelere 2iriımiıtir. Bu 
aibi m6zakereler cereyan et· 
tijine dair olan iddialmr bu
rada tekzip edilmektedir. 
Berlin mahfillerine •göre bu 
haberi uyduranlar Klodyo· 
ıan maruf bir şıhsiyet~olma
ıında istifade ederek mez· 
kör ıayiılara bir hakikat ko-
kaıu vermek istemişlerdir. 
Tamamiyle yalan oldaiu an· 
laıılan bn haberin bir tccrü· 
be balona olduğuna ıüphe 
yoktur. Londra bu gibi ha· 
berleri yaymakla kendi bazı 
siy•ıi makHtlar1na bir ze
min hazırlamak istemiılerdir. 
Bu ıarette lngilizler bazı ni· 
yetlerini daha tabii göıte· 
receklerini zannetmişlerdir. 

--~o------

Ih ti kir 
Au•fartala.- cadde sinne 

Ahmet oğla bakkal Riza 25 
kuruı ıatalmakta olan aabu· 
nun kilosunu 35 kuruşa ı•t-
mak suretile ibtikir yaptıiı 
ıikiyct edilmiş ve ıuçlu ya
kalanmııtar. 

Yaralamağ 
sebebiyet 

Kemerde Hamza oğla kan
ber idaresindeki veleıpiti Ze· 
ki oğla Nezibiyc çarptırarak 
yar•lanmuıaa sebebiyet ver· 
diiinden yakalanmııtır. 
mnuımu111mıııummnmıun11U1111UU1mıınıııU111111nuoı 

Altınparkta 
(Mete) 

Ankara tirat osu aan'at
klrları bu akıım METEYi 
temsil edeceklerdir. 

DELi ~"'--;; 1ı 
MEMiŞ ~~ /;;- tı~ 

Yazan: TEVFiK PARS 1 A·\\ 
1 

, ı 
-40-

Bir gün nasılsa bu bokıör6n Tlirkiyede 
meydan okuduğunu ve ona çıkar•cak, o
nunla tatuıturacak artık memlekette bok· 
sör bolunmadığna o tarihde birinci 11naf 
güreıçilerimizdea olan ( Bulgaryah Cemal 
pehlivan) a anlatıyorlar. 

Cemal pehlivan, böyle ecnebi bu bokıö· 
re memletimiıden biü kimaenin galbe çal
madığını duyunca, ıon derece canı ııkıla· 
yor ve deıhal: 

- Ben, o herif le maç yaparıml... Hem 
de iıtediği yerde.. htediii tekilde ... 

Diyerek oturduğu yerden heyecanla aya• 
ğa kalkıyor. • 

Fakat etrafındakiler, onun bu iddiuıaın 
gülünç olduğunu söyliyerek, Fransız bok· 
sörün müthiş bir adam olduğuaa ileri ı&· 
rüyorlar.. Ayni zamanda boKıu yatmq, 
F aaasada bile t•nınmıı bulunduğunu, eter 
böyle bir ıeye teıebbüı edecek olursa ma· 
hakkak yenilmek kendiıine muktedir oldu
ğunu anlatmak. ve bu bakikata Cemal peb-
llv•nı muhakkak surette inandırmak İltİ· 
aorlar ... 

Fakat Cemal pebliv•• her ıeye r•imen 
bu Franıı:ı: bokıöriyle maç yapacaiaaı ı&J· 
liyor.. Ve hemen Franiki Marteoı olarak 
kedisiye Fr•nıı:ı: tiyatroıunda 9 ravoadlak 
bir maç yıpacığına dair giiu ve saatini ela 
kararlaı:ırmak suretiyle bir noter malrave· 
lenameıi yapıyor. 

Cemal p hlivanla Fransız bokıörilnlD ba 
iddialı maçı bütün latanbulda bomba gibi 
patlıyor, ve maçın yapılacağı gün& halk 
büyük bir heycanla bekliyor ... 

Nihayet maç günü geliyor .. Büt&a lıtaa
bul Fransız tiyatrosu.na dulmuıtur.. Ve be• 
eyirciler içerisinde bulunuyor. hıttl ba 
maçı daha yakından takip ·edebilmek içi• 
sahneye en yakin yerlerde buluaayordam •. 
Halkın coıkun tezahürata araıında Fran• 

sız bokıörü ile Türk pebliv•ni beraberce 
sahneye çıkblar.. Ve Cemal pehlivan, o 
güne kadar biç bir zaman boks maçı yap· 
madıiı halde ilk defa olarak bu meılıur 
ve ni mağlup Fransız bokıöriyle bliyük bir 
bokı maçına çıkmıf buluuuyordu. 

9 EYLUL 
Baharat 
deposu 

Her cins bab rat, Tuva
let eşyası, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 

-Sona var-
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Devlet D miryolları 
bilet Ücretleri a taca 

----c--
MüaakaJAt Vekifeti ahvali hazira aola· 

y11ile, iıletme malzemesi fiyatlarının yük
ıelmiş olmaııai aızarı itibare alarak, 15 
•iaıtos 1941 tirihınden itibaren devlet 
demiryollarıada banliyö yolcu tarifeleriyle 
zahire tarife1i hariç olmak üzere, yolca 
ve eıya tarife ücretlerini artırmaya karar 
vermittir; 

Bilumum devlet demiryolları ıe· 
bekeaine ait gidiş, - dönüt, aile ve talebe 
biletlrriyle, h11lk ticaret biletletleıme ve 
bu arada lzmir fua, biletleri ücretlerine 
y&zdo beı niıbetinde zam yapılmaktadır. 

Bundan baıka maden kömürü, oduo, 
odun kömürü, kereste, bilumum maden 
cevherleri, canlı hayvan, her türlü inıaat 

malzemeai, içilecek su, bira, tuz, patates, 
taze meyva, sebze, balık, kuru fizüm, incir, 
fıadık, teker ve pancar git>i yiyecek efya 

ile pamuk, yün, y•pt ğı, boş çuval ve da 
ha bazı. t-fya D• kııya ına nntbıtU-' bu"u j 

b:ozilıi hufclrrl Mud•nya - liurs , Sdaı· 

ıun · Ç rş wba ve Erzurum hudut ıe ta· 
rife ücrc:tleı1ne yüzde beş zam y pılmıştar. 

MeHjeri nakliyatı t rift.kri de ayni mi -
tarda arttırılma tadır. 

Oıj'er tardtaa bazı n.ınhkalarila tatbik 
edilmekte bulunan ucuz tenezzüh treoleri 
biletlerine iliveler yapılmıştır. 

--o---
Giresun da 

otomobil 
feci bir 
kazası 

o 

Giroıaa, (ı.a) - Eevvulki güa burada 
bir komiser muavinin ölümü ve biri ağır, 

diğerleri baf if olmak üzere beı yolcunun 
yara1anmaaiyle neticelenen bir otomobil ka
zası olmuıtıır. 

Terfian Trabzon'• gitmekte olan Talat 
Selçuk adında bir komiser muavini bindl-

ii vapurun limanımızdaki teva"kufundao 

bilistifade borada bulunmakta o1Rn akra
baııaı görmek için ıehre çıkmııtır. 

Talat Selçuk, gecikme neticesi olarak 
içinde iileainin de bulunduğu vapuru ka-

çırdıiıaı görünce vapura Tirebolu'da yeliş· 
mek için dığer beş yolcu ile bir otomobi
le binerek yola çıkmııtır. 

Otomobil Gireaun'dan haraketinden ıon· 
ra buraya 21 kilometre mesafedeki köp· 

rtlden uçmuı ve bu kaza neticesinde Talat 
Selçuk boiulmuı ve diğer yolcular da bi· 

ri aj'ır olmak üzere yaralanmışlardır. Ta
lat Selçuk'on cenazesi dün valinin ve dai· 

reler erkAnı ile polıs ve jandarma müfre· 
zeler ioin ittirik iyle kaldırılmıştır. 

146 Diplomat Erzurumdan 
Ru~uaua geçti 

---o--
Erzarom ( a.a ) - Sovyet Rusyanın Al

manya, ltalya ve Macariıtendaki elçilik er 
lrlnından 146 kit\Jik bit kafile düokü trenle 
Erzuruma gelmiştir. Mi ~ firrer iki sut k • 
dar burada ıstirab.t etbkten so r• otomo 
billerf e Sankamııa doiru yoUarıaa devam 
etmiılerdir. 

Milli • 
pıyango -----:::=--

(HiL lN sısı 

DYO· TELG 
8. Raşit Ali 

Geylani 
Erıurom ( a.a ) - Sabık 

Irak baıvekili Rııit Ali Cey
lini, dört kişilik maiyetiyle 
beraber otomobillerle şe.ıri
mize gelmiştir. Geceyi bura
da geçiren rnisafırler bügün· 
kü trenle Ankar ya hareket 
etmi ierdir. 

----o--
Japon vapurunda 

bomba varmış 
V •şİogton, (a.a.) - Nev· 

york Herald Tıibun gazete· 
ıioio bü iiınet mahallerine 
• lf cltığı bır b bcr' göre Pa· 
11 ma kıtn .. ııodan geç ot'aİ 

we t dilt:.a J po ı va purıaran· 
dao bir1od ıHtli bir bom· 
b keşfedil &1iştir. 

--o---
Libgada şiddetli kum 
fırtınaları devamedigor 

K bire ( .a) - Liby da 
şiddetli kum fırtın lan de
v m ediyor. Bingaıi limanı· 
ua tayyarelerimiz şiddetli 

bir hücum ederek bomba 
atmışlardır. 

Aatınr arkta 
Tiuatroda söz bir Allah 
bir nasıl temsil edildi 

Ankara Tiyatroau s n'at· 
karları "Söz bir Alla b bir" 

oper tini dün akşam miık gi· 
bi kokan çiçeklerle ve ç ğ
hy D sularla ıüslü Altınpark
ta bin beş yüze yakın mü· 
nevver aile huıurund tem
sil ettiler. 

Evveli muganniye Seı 
kraliçesi Bayan Dürdanenin 
prüısüz ve şsiz ilahi seıile 
okuduğu ıarkılarını dinliyen 
ora halkı kendisini sürekli 
bir surette alkışlamış, Ba
yan Dürdane sekiz defa s h · 
neye çıkıp şarkı okumak 
mecburiyt:tinde kalmııtır. 

"Söz bir Allah bir" ope· 
reti nefis bir müzikle baş· 
lamış ve Şadan rolünde bü
yük san'atkir Bay Hayri 
Aksoy çok muv•ffakıyet ka-
2 amış ve kendi i halkın 

alkış tufanına mazhar olmuş· 
tur. Recep rolünde gay Ad
nan Sert muvaffak olmuş 
Parkı kahkah hıf.r ıoa 
garketmiştir. Mehmed Ozan 
ve Hu Ôtİ Arsaygın da mu 
vaff .k olmuşlardır. 

San'atkarları tebrik ede· 
riz. 

B. Vels'in 
Beyanatı 

1 itaraf oıiif 
··ıe 

Vaşington, 24 (a.a.) 
Miıter Sumner Vels bugün 
yaphğı beyanatta Japonyayı 
Fransız Hındiçiniıine karşı• 

almıı olduğu vaziyette mü· 
tecaviz olarak tavsif etmiş 
ve J •ponyanın bu memleke· 
te karşı y pac11ğı bir hare
ketin Amerikanın emn•yeti· 
ni tc:bdid edeceğini ve Uzak 
şarktaki Amerikan arazi· 
siyle menfaatlerini tehlikeye 
maruz bırakacağını ilive et
miştir. 

----o---
Alman başkumandanı 
ve genel kurmag rei

si azil mi edildi? ----
Loodra (a.a) - Moıkova 

radyosu Nevyorktan aldığı 

habere tfen Alman baıku · 

mandaıu Mareşal KayteJia, 
Alman ilerleyişinin betadin· 
tinden dolayı Şark cephesi 

har kit ıtftiğinden affedil· 
diğini bıldirmektedir. 

---o--
Dobrucada 
paraşütçüler 

yakalandı 
-.-:--

Sofya (a.a) - Dobricede 
bh• çok par şütçüler tevkif 
edilmiştir. Bunlar Tuna üze-

rinde bulunan köprüleri ber• 
hava etmek için geldiklc:ri 

anlaşılmıştır. Bu paraşütçüler 
çok iyi Rumeııce konuımık
tadırlar. 

--.. --
Uzak şarktaki 

hadisat 
Londra, (a.ı.) - lngilte· 

re Uzak şarktaki hidisatı 

çok yakından takip etmek
tedir. Buralarda Japon kıta

lan bütün hazırlıklarını ik
mal etmiş bulunuyor. lugil· 

tere ile Amerika Jaima te
mas halinde bulunmaktadır. 

Hırsızlık 

bitlere go / 
Alman 1110" .,. 
f akiyetsiıli~ 

Londra (•.•) - 'f•:;;~ 
muhabiri Ruı - Alm•• 
sinden bildiriyor: . etli _,, 

Bitaraf ve selihtJ ı.••ıl 
tehası11ler Moıko"'' d• Iİ 
rad, Kiyef bölıeleri• ~/ 

k 
,. b. raı11f• .. ~ 

maalar at ı ır 1ıoff": 

yec elde ederek Ru~f•~ ~ 
terini imhaya aıu•• 

0
,J'. 

mazsa Almanları• 111 .~, 
• t . ı·... htiklll'tdl kıye ıız ıgıae 

zim gelecektir. •kletl f. 
Ruılarıa terkettı 0 1 

leri tahrip buıu111dd• ı,ı~ 
rece muvaffak ıı0lıaY0' -

tıet• 
Alman ileri b•r• fi 

kül bir duruaıl~ ":;:,. ~ 
tadır. Mesele bır ..,ı~t'/ .. 
1ia almak için b0111eı 
benzin aarfiyatıD• 
rülmektedir. 

_,o__.--' dl 
Menhaydl 

büyük yaO dJ 
lar çıkarıl 

Londra (a.a.) . ..-- I._ 
aezaretioi'a teblii'1=1,,ı :J 

logıliz t•YY~::e ~;. 
Meobaim iiıerı ~ 

bomba atmııl•' alı ~ 
ya11gınl1r ve bOY ı:f" 
Jar çıkaraııılard•'~ot A• 
manda Havr ,dil..,ır., 
doklara büculll 1,d• 

b'll•' Norveç ıa ı ·ı td~ 
riye aezen •• b• 11111• 

• el•' ı menıup tayyar 01ı,i• I 
düıman iaıe I~ ,.ı-•' 

• 1 e ik• vermıı er v dit· 
c11ı düşllraıD~ 

-d-••cJIJ~ 
Bir u~f'l' 
gemi k• ~d'. 
boaıb•1 ,.~ 
Kahire (a.ı) ':,.,ı ~ 

de bir dü aı•• ~il b t~ 
ıiae muvaffak•1 tfclr't ~ 

Alt• b,J 
yapılmıştır. ıcts•P 

1 
rundan aıore pidO 
k•fileye 4 tor ~ 
etmekte idi. .,ıt fi~ rM 

7000 toDlolı ,d•";?ı 
bomba iıab&~~~ 
mııtır. Diğer 5()00 t 

Kahramanlarda Muıta· vapura 2. ve
3 

bOdlb' ~ 
fa oğlu C•fer öteden beri vapura d• el tff ,ı 1 
anaaı Şemsiye ile ayrı bu· etmiştir. OçilO pil1,r ıot· , 
lunduğu ve anasının evde bava ola>UI ,, bl t • 
bolun adığı ıırada içeri gi- rol gemiıi•• 11'1" 
rerek 3 parça kilimi cahp ya da torpili•' -{Jl1 
satarken yakalanmııtır. tir. ____...~;-t ~ 

Kl•e•lnden alıDıı.. Çorakkapı Pollı r~~~ 
karııo alo, 86ıt Haıa la .. ıla ONDER (Saadet) 


