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"'· 
~k iati1ealer, ekmeden hiçmeii d&ıllaea hayalpereıtlere benzerler •.. 

llURUIUZLI Son Dakika' ı lngiltere vetr'T Menemen ovası ikinci 
t;;;;"- . .~ A~kılnın 'mısır ovası olmaia ;'! d~~- fr!'-!'5!z ~ındı~ı Japonya llB !<ltlcariT namz~ttir 

eıslerl '; ~OISIDID IŞgal~ mına-s•batıarı___ Menem~a .ovaııaı ıalamak &zere Gedls 

d " b•tt• U U U çayından ııtıfade etmek &zere açalaa ka· 
~ -~--. • :i 1 1 -o • .. ~ nal ve biriktirme mevkllala açılma tlreal 

- --Tok,0.(8.a.) - japöilba: Londra (a.a) - larlltere enelki gli• blly&k bir kalalJahk lıasarncla 
('-1.) -' 4 Tem· lriclye nezareti mln temuta ve Amerikanın jıpon ala· parl~k bir ıekllde yapdmııtar. O ail• bl

lllllt baJl'amı hulunaa bir gazetenin yaz· "eaklarını dondurduktan ve t&a Menemenlilerin ylzlade ve ıödade 
C..laarrılllmlz· dıj'laa ıBre Fraaıa ile Ja· ha devletle bir tDrlB ticcari pek bariz. Sevinç panlblara yardı. Camlaa· 

C......"'!' Birletlk dewlet· poaya ara11ada imza edilen ;m&aasebetler katedildikten riyet idıreıiaia ba çok verlmH lltf•daa 
~.... Bay Ruz· anlatma maclbiacı Jıpoa ciıoara Japonyanıd ticari va-~ dolayı Menemen ovaıı ıaıazluktaa karta
~ ........_ .... lmt telıraf-~ orduıu Fraaııı Hiadiçiaiıini1.1 ziyeti aldukçı m&him bir rılmıı ve varidab bir kaç miıli arbnlmaı 
~~~laflar. hidiıeıiz \ Ve mlılihıae bir !safhaya girmfıtir. demektir. · 

... ~ '-a.) - 14 Tem· ıekilcle iıral etmiıtir. "" Taymlı ıazetesi • diyor ki:~ 
111111 bayramı :Ayal ıazete - Franıanm Eğer Japonya ıimdiye kı· 8 R •t AJ• G J • 
llareıal Pe· - k dar lıgiltere ve Amerikadan • 8CI 1 ey BDI (i_kiaci bir Sariye lıare etia·c 'S' 

&.. ~111'11mus tara· aldıkları malzeme ve1aireden lstanbul - Eski Irak baıvekili B. Ra· 
-~- tebri" tel- ~den "kurtarılmıı olduğunu mahrum kalaydı Çin barbiai ıid Ali Geylini ba ıababki Toroı ekıpre• 

--.. dewlet reiıi ~.!~!~mekte~ir. ·- idame ettiremezdi. ıiyle ıebrimlıe gelmiıtir. 8. Raıld AH GıJ· 
~kklr telıraf· -•--_ --o- liai Haydarpaıa ıanada ıebrimiıde bu· 
....._ .. tar. AJ J F d luamakta olan aileli erkiaı tarafıadu kar-

i.:." ('-') - 18 tem· _ ~~ 8!___ r&DSB 8 1ılaama1br. Raıid Ali Gıylini~i• bir mld· 

~.. llliUI baJf&mı ~Mısırda ıımaıua_ıu_ı Eski bir nazır inf illk det ıehrimizde kalac•i• zaaaedll .. k-
~· lelalclmbaru · -~ tedir. 
,...:: devıet r••İı , Bombaladılar natloaslnda öldO 
"'ll •raaıada tel· --o--, Viıi (a.a) - Vaktiyle aa

zırhk etmlı olan ıoıyaliıtler· 
den Mur Darmon dna Moa· 
telimardı vuku bulan bir 
irı filik aeticeıiade ölmllttllr. 
lafilik ıaatli bir bombanın 
ıebeblyet verdiği zaa edil· 
mektedir. 

~ '7 ••maıtar. ... .. 
llll11• ı •••uru 
~ ,ıllaıdı 
~ )- l•ıiliz 

•la teblitl: 
~•dırab Erlıak 

~lalukaaım yar· 
~ de ikea ce· 
~ ki, laıiliı dev· 

ti iarafıadıa 1•· • 

Berlla (a.a) - D. N. B. 
"'bildiriyor: 26/27 temmuı ·g•· 
cetl Almıa hava kuvvetleii
Mııırdaki lımailiye &zerinde 
uçarak bombardıman etmit· 
lerdir. Ba baıaıta tam tıfıl· 
llt aeıredllmemiıtir. -------

Moskova 
üz~rinde 

o 

Moıkova, (a.a) - Moıko· 
vadaa elıaaa haberlere ge· 
re Moıko,adakl bava m&dı· 
faa tertlbıbnıa mllea1eriye
tiae ait 11rn keıfetmek tlıfe 

Moıkova IHrlade uçan iki 
Alma• tanari ııhria elli ki
lometre m111fede dltlrlJ• 
mlıtlr. 

_ .. __ 
Efganistan 

bitaraf 
Klbil, (a.a.) - Reımen 

bilclirildiğiae göre Afganiı· 
taa bugliakll harp karıııın· 
da bitaraflığını ilin etmiı· 
tir. Bundan evvel dahi bita· 
rafhğıaı ili n etmiı olan Af· 
gaa hlikümeti ecnebi mem· 
leketlerin kendi vaılyetl 
bakluadı berlaıaıi bir ıul 
tefehhlme mlal olmak ar· 
au•dadır. 

Maarif Vekilimiz 
latanbal - Şehrimlıdı bulaamu Maarif 

vekili B. Haıan Ali Y&cel tetklklerlae ••· 
vam etmektedir. Vekil yarın da lal•ersl· 
tede tetkikkatta bulu•caktır. Vekili• bu 
hıfta içinde Aakaraya döameıi kunetle 
muhtemeldir. ----~· .. 
Zara da zelzele oldu 

Zara, (a.a.) - Bir m&ddetteaberi biue· 
dilmekte olan yer ıar11atılarıaa m1111um 
olarak buı &n 1aat 4.26 da ııkali ve 9 da 
uf ki olarak orta ıidclette iki ıaraıab ol· 
muııa da hıHr vaka balmamııbr. ------

149 Rus tebaası 
Erzurum, (a.a)- Buılakl treale mah• 

telif A•rupa memleketlerinde• 149 S.v· 
yet tebaaıı ıelmlf •• S.nkamı.. ıitmlt· 
lerdir. 
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-Şehir Haberlerı i zm· askerlikiiTankl rınBoğ ! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• -.. -- iŞ u bes i n d e n: i i · Ve Par aş Ü tçiilel' 
Asker ailele- Haklı bir 'İka"get ı Bu ıeae tıbbiye, veteri- ı ı --- 1 s~ y ı ner, eczacı, diıçi ve kim· ı t -7- Te1cüme eden: SIR~ 
rine yardım KöJDÜr 8 ku- ı ya okullarını bitirenler ve ı ı-Bır yedek neferin hatıra Jıll 

Dahiliye veklleti aıkeıi ld ı bunlarla muameleye tabi ı .;;;;;;;;;;;;;;.;;;----------..-.---....... --.--__._.--
m6kellifiyet kanununun bazı rUŞ 0 U ı bulunan daha evvelki sene-~ Eğer köprOyü uçurmasaydıkı 
maddeleri~i tadil ve bazı "" Eşrefpışad [oturuı bir ı ler mezunları yedek ıubay-ı yakayı vermek iıten bile dejilcli~ 
maddelerine fıkralar ilive okuyucumuidmldığımİz bir· ı hk için 1 ağustoı 941 de ı Şöylece bir Silkinip, ıularılll:,df 
eden yeni bir kanun layihası _mektupta ezcü;l diyor ki: ı askeri kdıniklere sevk : Ve uzaklaımak üzere kaya dib ofd"1' 
hazarlamııtır. Ortada hiç bir ıebep ol· ı edileceklerinden muamele· ı dığımız bisikletlerimize doğru k 

Bn liyiha ile aıker aile- madan kömür fiati her gün ı ferini ikmal ettirmek üze· 1 ladık... ~ 
lerine yardım edilmesi hak- ve göze çarpacak derecede ı re 28 7.941 ! pazartesi günü2 Güneı epey yükaelmiı bulu• bit 
kında vatandaşlara bazı mü- yukıelmekted lr. Kömür ih- ı sabahleyin behemehal ıu- ı lumuzdaa da serine beaıiyell _J 

kellifiyetler tahmil olunmakta tikirının önüne der h l ge· ı beye müracaatları ilin ı esiyordu.. . • ~. 
ve bu mtlkellefiyeti yerine çilmezse bu fiatdaba yük- ı olunur. ı Arazinin dalgah olmaıı işllD~•,11 .............. .............. , ... 
getirmiyenler hakkınde tah- selecektir. radı. Kayamııa arayıp duru 
•ili emval kanunu h6kümle· Bunun için belediyemizin Ka)p para SÜ· bir ıey iliıti: . • , 
rine göre muamele yapıla· ~kömüre bir D rk koyması ru··cu··ıu·•gv u·· Bir sllrü kartal, kendi etıaıısl k' 
cağı beyan olunmaktadır. lizımdır. Banu sayın Bele- mecburiye.tinde kaldığımız •';il' 

Hazırlanan liyihada yar- diye reiıimiz Doktor Behçet lkiçeşmelik 506 cı sokak· bulunduğu dereden doğru İD7 
dımdan istifade ed cek kim- U.ı'dan ric~ ederiz. ta Nazif oğlu Emin, Musta· Ötesini ıöylemiye ne hacet J 
teler fU tekilde tesbit edil· --•- fa oğlu bekçi Tabirdea al- Bu genç ölO, ıç bir ~artakİ·,. 
mektodir: mıı olduğu kuza bedelini kaçıracatı bir ziyafet değıldi ,;.,tJ' 

1 - tJir aile efradından I.hracat ver2i- karısı Zebraya verdiği ııra- Deminki köpr6y6 uçurllla :ı~··· 
biriıiaio hazerde ve srferde da bu paralar içinde bir iki damla gözyaıı da itive et ,ı,ıt 
45 günden ziyade askere si hakkında adet gümüş lir Din kalp ol- Bunları, bize, bir çok bid~• ,idil 
alınmaaı Maliye vekildi ihracat duğu iddia edilmiş ve ıuçlu ye-= veren ve bilahare eli11111~tı. r 

2 - Yardım iıtiyenlerin · · · d yakalan ar k t hkikata baı- bir düıman erba111ı bikiy• ~ ve sııııoın tatbikatın aki te- 1 nmı tar. ıdı..-• 
bu aıkerin usul ve füruğ, reddfttleri ize.le içia y ni bir h.içe melikte Rüotü oilu kısaca batara defterime ya •"' 
zeyce, erkek veya kız kar· izabn m tanzim etmi11tir. Bunları, Fransa yıkıhıınıll .. ,,-ı " M hmedio üzeriode bir bı· o '" .J' deıi olması. Ba izaboaaıeye göre yerli rini izah etmek ve d61maDI lı it' 

3 - Bunların askeıı'n evı'n· çak bulunar k alınmıştır. muvaffak oldug·uau anlataı• 1. veyahut gilmrilk resmi öde § l:Suca Zambak ıokağın-
de oturmakta bulunması. nerek veya kat'i muaflık da Hasan oğlu Mehmet Ah· dettim. bid 

4 - Aıkere gidea kimse tatbik edilerek Türkiyeye met oğlu İbr him ile arala- Bizi iohizama u§'ratan ~u ..,edi .J 
tarfındıan öteden beri bun· kat'i surette ithal edilmiş o· randa çtk n kavga sonunda urken elim kalemim tı~tl •'r~ 
ların yiyecek ve sair ibti- lan eşya hayvan ve madde· lbrabimin Mebmede sopa ile Fakat ne yapayım ki, bak•d·"'iOI ' 
yaçlannın temin edilmekte lerin icra vekilleri heyetince hücum ve dövmcğe başladığı de edeceğimi baıtan ıö~I~ ıJ old 
olması. ' ilin olunacaklarındaa maa· ıırada Mehmette yanında •usta da ıöz verdiğim ıçıD ıdılll· 

5 - Ne kendilerinin ve dası, yabancı memleketlere bulundurduğu ekmek bıçağ· anlatmak mecburiyetiade ka oıdd' 
ne de aıkere gidenlerin ser- b d ıylc ibrahı'mi ıol kolundan Şimdi de, ben heyecaalai o..tttP: i raçların a ihracat versıiıi· 1 , ... 
vet ve gelirlerinin bulunma· ne tabi olacaktır. yaraladığından yakalanmıı· feci olan bir hatırama geç ~ 
maıı. t • ıo' ır. ,, • d•" ., 

Liylh"da asker ailelerine -- - _ __ (22 Mayıs.. Gece yarı•1

1
11 , •' '.J 

yardım mevzuu, bunun ae Almanyanın B 1 d. d . ç k 1 d ·ı taDk. ,ır ıekilde yapılıc11 ğı, kimlerden B e ıge aımi en. mas~ i=k~:·ıız ~::1.:7arıD deh!~! ..... 
ve hangi esaslar dairesinde fua mız d ,.,.... • .. 

Cu .. menı·ndB yadları ... Deliren arka aı GI 6'1 
tahıilitta bulunulae1ğı h k· Güzel bir bahar ıabab•"t'e• fi 
kında mubt lif hükümle muh- 1•şt•ra,.. 1• Belediye D imi encümeni a " d" 
telif hükümler vardır. dün Doktor Behçet Uz'un mak üzere... Biraz ıonr• ateıi• I 

Almanya hüküm tinin fu- rei liğiode toplanmıf, bazt çacak olan bu ufukların dıUafl' 
ı Toton ikramiueıeri i arımıza resmen i tirak ede- inşaatı müteahhide ib.le et- terini açmıı ağaçlar ve ~ 

ceğioi evvelce yazmıştık. Al· mıttir. kuşlar var... 1rd• ,ı 
ı lımiı Askerlik Şabeti : 
ı Baıkanlığından: ı 
ı 941 tütün ikramiyesi al ı 
ı mıyan malul ıubay ve er .. ı 
ı terle ıebit yetimlerinin a- ı 
ı cele şubeye mür&caatleri ı 
ı ilin olunur. ı 

manya bışko soloıluğundan Halbuki b•lunduğ11aıoı y 1iJ)• 
bildirildiğine göre Almaya BASMAHANE karışt geçmiyen cılız vcs 

1
' 

hükümetinin lzmir Enternas- Alı· uıvı ıı·ıa Bahçesı· sebetli otlar halindedir· ,çl•''' -
yonal fuarına resmen iıtirak Ve belki bir kaç ıaat f fe "' 
edeceği hakkında dün Ber- YAZLIK TiYATRO cek kanlardan kızıl ııtel•' ~ 
liaden kosolosb aeye reımi K. Kemal ve aü.ld6rücü sab· lerdir. fıt,~ 
telgr f gelmiştir. ri ve arkadaı?arı temail Gene bava göıcüıiiyÜ~ .. ;d• ,,,t' 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Kira bedeli 

Lira 
118 

24 

50 
80 

No. ıu 
29 
22 

Cinsi 
Mağaz 

Dük kin 

Mevkii 
Ali paşa meydaoınd 

3 cü K r Osm 
şısıod 

çar-

403 ,, iki ceşmelik cadde inde 
135 Medrese avlusu iki çeşm lik caddesinde 

Kitıpz de medresesi ıçinde 
15 19129 Dol p Bakır Bedesteninde. 

ldarei HuıuJiye Viliyete ait olup yukarıda cını ve ka· 
pu numaraları yazılı emlik bir yıl müddetle fİraya verilmek 
Dzere 15 giln mUdd tle ilinı yapılmıştır. Kira 1 rtlarını &ğ· 
renmek idiycnlcrin her gOn Muhaaebei Hususiye Müdilri· 
yeti Varidat k lemine ve kirasına talip olanların ih le gll· 
nn olan 4 8-941 tarahiue mlbadif pazartesi ıtıntl ıaat 1 ı de 
o/o 7.5 depozito makbuılarlle birlikte Villyot daimi ıattl· 
m••i•• mlrıcııtları illn oluaar. (2853) 

gurubu tarafından daı "Mavi be-li!,, yükıek • f•,ıi,-
Bu akş m ruyor. Dafi bataryalar~~~~ ·~ 

Şofo .. r Kız Likin umurlannda deg• nt•lll'cli~ 
Bir daire üzerinde 111 lı ~lf • ti 

Vodvil 3 Perde diklerine göre muhak~; d8f..,~ıi-• 
MURAT ŞAMiL FERRUH lardır. Tam isabet.. Bı ar· lfi 

Bale hey tinin kamilen yeni alevler içinde yaıvarlaıııY tP 
NUMARALARI havalandı. l r• k•" _. .. 

Düımanınkiler bul~t 1 • b•~''~•· 1 
dular. Şimdi itin gerısiP;. bİ' ~ Cilt ve Zührevi H&1tahkları 

Müteha11ısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Çüak6 düşman şidde~~•''~'' 
~ nandan ıonra tan1ilarla. lsoff~· 

Dr. Fa Işık 

Yerdeki ve havadak• ki•' ;JJ' 
yapmadıkıa büt6n eaı• ,,.,,- ' 
verdiğimiz bir çok 111ub• d' JI 
anladık... , lt'P~ ~.J 

Jıte iki~cr yüı grupl• ,pıtt•11 ~ 
tayyare dalgaları... Oı aİt!'!..

lımir Memleket haıtaneıl 
Rentken müteha11111 

Rontkcn •• Elektrik teda•lıl 
rapıhr. ikinci Derler Sokalr 

tt N• TILlfON. 1542 

yor Ye bizleri mitra1>'61 .,, ,.,-



. "" ~nya2ını 

Pahalı 
la tanlar 

""'-~ -

0

;;y::da zey-
~ ftatlmrıaıa rittikçe 
~ U.aea bir ıekilde yllk
~~.lzerlne Fiat Mllra· 

""llOla tetkiklere baı
.._,1;_ Diter taraftan orta· 
,~· fiatlarıaı ylkael
...._~:"''lk bir ıebep rö
.... ~ lçla fazla fiat iıti
~1 "bcatar laakluada ka

ltlclbata reçllmeıiae 
... 'ttllmiıtir. 
~· lçia mlrakabe bil

i lllemarları iaıe umum 
tlltaaaa tavzif edeceği 

Pi tıphd meui ede-

1Suriyeden ge·1 

len ticaret 
heyeti 
--o,--

hla71 ıılu bir kon
~ tltaa hatalacaklardır. Ya-s. tetkilıler komlıyoa top

... fı6rlfllecek ve 
1-lait edilecektir. 

lıtanbul-Memle"eti mizd e ta 

yabancı memleketlere tranıit 
olarak reçecek yapaiı ve 
y&nler için Suriyeden ıeh · 
rimize bir ticari heyet gel
miıtir. Ba heyet memleketi
mizde yapbiı temaslar ne
ticeıinde iyi neticeler almış
tır. ilk puti olarak welen 
ve Ruıyaya gönderilecekken 
billbare Macaristaaa j'öade
rilmHlae karar verllea ya· 
paiılarıa ekıpertizi de teb
rimizde yapılmııtar. Suriye
dea relea heyet bu aevi 
traasit mallarının ekıpertiz
lerialn de tıhrlmiıdeki llbo· 
rataarlarda yapılmasını iste· 
mitler ve bu arzuları da ye· 
riae retirilmittir • 

------
-- ·-- ızıır ıuarına ıstan. 

-..._tyada bir blİldan gönderilenler 
~ç ıebirlendi lıtaabul, - lzmir enter-'b 1 naıyonal fuarının açılmaııaa 
~' - Samatyada bir bir aydın az bir zaman kal-
\"~ •lllDiyle aetlceleaea mııbr. Baaun için şehrimiz· 
~ • ._:ıeame •ak'aıı olmlt· den fuara ittirak edecek 

...__. •trada Ali iımlade olaa reıml ve buıui müu-
l.~ lllç diye yaalııltkla aeaeler faaliyetlerini bıılaa-

L. ~k taz rabuau içmit dırmıtlardır. Bu ıen~ faarın 
~ IOltra ela feci llati· diğer ıeaelere aiıbetle ıö-
~ ...... l11Yraamaia bat nük reçmemeıi için l61uml11 
rr· olan tedbirler ahnmıtbr. 
t~e ıeacia İl!ldadı- Diğer taraftan, lıtanbul 

...._ ~•lar, laYalhyı, ifade belediyeai de fuarda teıhir 
~C•lı bir halde Cer- edilmek tlıere mal, maket 

lıaıtaaeıiae kaldırıl- ve iıtatiıtik cetvellerini göa· 
~· dermittir. lıtaabul Ticaret 

lal, IDlddet •oara bas· odası da fuarda açılacak 
• fec:ı bir ıekltde 61- olaa Umum Ticaret odaları 

~ 1' •aemmım bldlaeıl pavyoaaada tef bir edilmek 
.. tahkikat yapılmak- &zere bııı d&ldlmanlar ıöa· 

K__ dermiıtir. 

ara Gümrük Mubaf aza 
l ile) Komutanlıiından: 
~~b1D11 b61gelerinde açık buluaaa oa lira aı1i maaıh 

ı. lllemurlaklarıaa mlıabaka imtihanı ile memur 
'~br. Aıağıda yazılı tartlara haiz olaa iıteklilerin 20 

941 tarihinde mlıabaka imtihanları yapılmak &zere 
1•ri ile birlikte1Saiaıtoı941 akıımıaa kadar bulua-

1•rlerdekl r••el komat.aabia, G&mr&k ~abafazı 
• ~1-,, Glmrlk mabafaıa mld&r ve deniz mıataka 

•lılcları ile bat Midir ve mlldllrllklerine meıkür 
'-•luamıyaa yerlerde ea yakında bulaaan Gllmrllk 

ı•ael komataabk teıkillt merkeıleriae miraca-

'8kerHjial yapmıı olmak. 
lcaebi kadınla e•ll bulanmamak. 

Fı•a laali •• mabk6miyeti olmamak. 
30 yaııadaa yakarı balaama..;ak. 
t. aı 114' mektebi bltlrdijiae dair .. cletaame ibraz 

''-•k. 
Boya 1.64 tın aııtı olmamak. 

Ata blamıılal •• bakmaaıaı bilmek. 

25--27--'9 (2785) 

Bir gen~ Hisarda 
. nişanlısının gözü 
önünde boğuldu 

- -o---
Istanbul - Evvelki gün 

Rumelihisarı sahillerinde bir 
gencin boğulmasile neticele
nen feci bir kaza olmuştur. 

Beıiktaıta Abbasağa ma
hallesinde 21 numaralı evde 
otran 19 yaılarıada Etem 
adındı bir genç evveli güa 
beraberinde niıanhıı Müzey· 
yen olduğu halde gezmek 
üzere RumelihiHrına gitmiı
lerdir. 

Buradaki 11bilde bir müd
det oturan nişanlısından Etem 
bir ara d~nize girmek iıtc
miı ve soyunarak ıuya atla
mııtır. Delikanlının atladığı 
yer derin ve akıntı olduğun
dan, suların ceryaaına kapıl
mıı ve kendini kurtaramaya
rak feci bir ıekilde boiul
muıtur. 

Bu vaziyet karşııında ni
ıanhsının feryadını duyup 
delikanlının imdadına koşan 
sandalcılar bir müddet sonra 
Etemin cesedini denizden 
çıkarabilmişlerdir. __ .. ____ 

Konya yakında 
saf • 

ıçme suyu. 
na kavuşuyor ---Konya - Konya beledi
yesi nihayet şehriaa en m&
him ihtiyaçlarından biri .olan 
ıu me1eleaini de e1aıh bir 
ıekilde halletmiye karar ver
miıtir. Konyaaın umum, iç· 
me ıuyu, meıhur Aliettin 
tepesiade bulanan b&yiik bir 
su depoıandan temia edil
mektedir. Ancak oldakça 
iyi evsafta bulunan bu ıuya 
Dütliihurı denilen diğer bir 
memba ıuyu karıımaktadır 

ki bu suyun terkibinde faz

lı miktarda kireç bulundu
ğundan umumi depodaki 
suyun kalitesini de bozmak· 
tadır. 

Bir müddet evvel Anka
raya giden belediye reisimiz 
alikadar makamlar nezdin· 
de· ba mevzaa müteallik ba· 
zı teıebblılerde bulunmut 
ve müıbet neticeler istihsa
line muvaffak olmuştur. 

Ezcilmle mebuıumuz ve 
Nafıa Vekili Ali Fuat Ce· 
besoy ıu deposunun tamir 
ve tadili için yakında Kon-
yaya mlıtehuııs bir müben
diı r6ndermeği vadetmiıtir. 

Su depoıunun tamiratı 
içtn icap eden 800 liralık 
tabıiHt belediye b6tçe1in· 
dea ayrddıjuıdan IAzım ge
len iaıaat ve tamiratı baı· 

laacaktar. 

T r ci duygusu 
--::::::--

Yu 1 r e • maya kalbimizden coıanı 
Önümüz çıkacak maniadan aıarız. 
Rlh:girlar gibi coşup seller gibi taıarız, 
Biz dıima bulutlar arasında yııarız. 

Gökte olmak isteriz ağarırken tan yeri, 
V aıifeden şerefsiz şansız dönmeyiz ger' 
Şerefimiz ulusun, varhğımız vatanıD, 
liali pek çok yamandır vatana göz ataaı 

Antalyalı F. D. Tü 

Çalda susuzluk 
kalmadı 
---=--

Denizli - Susuzluk yüzllnden ııln 
çekmekte bulunan viliyetimizia Çal kaza 
merkezi Demirciköyünün dışında bily 
hacimde bir ıu depoıa yapılmıt ve ka~ 
banın her mahalle1inde birer çeıme iaı 
edilerek halk ıu ııkıatııındaa kurtanlmıtt 

Diğer taraftan kazanın Bnkrüce k&ı 
ihtiyar heyetin gayretile köye bir içme •ı 
yu getirilmiıtir. 

Belediyesi bulunan Çal 'azuıaıa Bekil 
kasabasında da imar itlerine hızla devaı 
edilmektedir, Yeniden bir belediye bina 
yapılmış, balkın iıtirahatı için bir pa• 
vücude getirilmiş ve güzel bir karakol b 
n111 inşa edilmittir. 

Ayrıca Çalda bir mezbaha yapılmıı ~ 
mektep civarında umumi bir bahçe •le& 
getirilmiş, yollana etrafı ağaçlaadınlmııt' 

FAYDALI BiLGiLER 

Meuvaıı oııat 
Anıızın gelen bir miHfire pek çab 

yapılıp ikram edilebilen şa omlet ~e.fiıtir 
Altı yumurtanın yalnız ıarıııaın ıçıae e 

gram pudra ıekeri atmalı, telle varar• 
köpürtmeli. Diğer bir kapta aklınnı da k 
pürttükten ıonra ikiıini biribirine karııti 
malı. Bir kahve kışığı çiçek ıuyu, toz ı 
bi döviilmüı iki çorba katığı badem, 

tatlı kaşığı ua, ince doğraamıt meyva 1 
kerlemcsini içine atmalı. iyice karıtbrdı 
tan ıonra tavaya az tereyağı koyarak " 
hangi bir omlet ribi piıirmeli ve katlama 
Tabağa aldıktan ıonra üzerine iace pacl 
ıekeri serpmeli. 

-------------------------, 

9 EYLUL 
Baharat 
deposu 

Her cins baharat, Tava· 
let eşyası, kumaş ve mobil· 
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT •• 
diğer asitler fiatler normal 
kalite ekıtradır. .............. """"""" ......... 
ıHergiia ilk seanslarda JJirinci (15) kw 
ıeugün matinelerinden itibaren iki nefiı fi~ 

f ELH MRA SINEMASlll 
: TABU RENGLI 

ı İ M • k loriliıce 
ı • 8VI UŞ Sazın • 
ı (8 ue Bird) Shirley temple 

i 2·Kraliçenin ElllSLA 
ı Dan Amecbe ve 3 palavracılar 
ı Senalar: Kraliçenin elmaslan 2-5 
ı Mavi kuı 3,30-6,30-9,30 .. .................................. . 



1 SAHIF! 4 J (HALKIN s!sı emma• 

--------------~~---==----=~~--~----=====~ 
Yeni mahsul içi - - - o JELG f HABERLERi Mübagaa ekipleri takvige edildi OY • ~ 

Ticaret Vek~;ç:ı::-:: otla Anado- Lenı·ngrad cı·varında spany~ 90 bi-
lu ve Trakya da bu seneki m hsuiün mü- V ARŞO VA 
bayaasına devam etmektedir. Bir taraftan y UNDA 41 Alman tay- asker göo: 
bu mıntakalardaki milbayaa ekipleri takvi- • 

ye edilmekte, diğer t•raft•n, diğer bazı 2 Mar'andiz çarpıştı aresi düşürüldü derınış 
mıntakalarda yeni ajanlar ihdH olunmak- Y __ 

0
___ --o--- ır 

tadır. Bu suretle müstalısil ile dog" rudan --o--- M k ( ) Al Koıta • Rika (•·•·) ,,._ Jll• 
Moskova (a.a) - lstihba- oı ova, •·•· - man ~ t• ıı 

rat dairesi bildiriyÖr: hava uvvet erı un on ı ı ı• dog" ruya temaı edilmekte ve arada müta· k ı · d" 'k' panya hükumeti ~0d5l ,~ftJıı· 
va11ıt rolünü oynıyan kimseleria müıtahıil V rşov• yolunda iki alman defa Leningrada hücum et· ka hükumetine tev I p•' 

• ıırhadan aeçiome•iae manı' olunm '- tadır. -=:.J k · · ı d h d bir noktada· 90 biD 5 b•'' 6 
.,. marşandiz treni ç rpışmış ve me ıstemış erse e er e· k•''' .Jt• 

Ticaret Vekaleti, l:iu aeneki mahsulü tar· çarpı§ma nelicesincle 200 den fasında şiddetle tardedilmiş ve raskerinin Ruıyaya y• J.-

• 

1 d d . 41 1 t · dü " ili etmek üzere Aloı•0Y' d•b' • a iken eğil, h rman ya,.,ılıp ambu;s faz); ölfi ve y•rab v rdır. ./:\. ;.nan ayynresı §Uf -
1
e .ı 

r . • • . • p eder i bİı' geld'&kten sonra mübayaa etmektedir. Bir- Demiryolu mjoakalib kesil · roüşlüı. t1 guı1 ve ıca ğiO 
da asker gönderilece çok yerlerde hasal zımaııı henüz başlamıt miş ve Afm D poli~Ieri de --0 - -

d URIYEDE dirmiştir. olduğ .. ndan g~ıı:ş mikyasta mub ya tra miryolu mt?murları arasın • S -- ' 
:~:~~~ır~n beı yirmi güc ıoura başlamış birçok tcvki~!_:_P_~uşhr. ş m, (o.a.) - Tabii ıart· Ba~avga-ıiiôiiiGını ','' 

lua avdet ~dilmiş olduğun· • ısr Diğer tuaftan Amerikadan celbedilen • Benec dan otomobiJlerİD giin aıuı uare sefer 
zir•at makine-idi bilhHsa orta A .adoJuda y 

Londra, (• .•.) - B. Beneı liullanıJmaaı hususunda Viıi r 
L.öviüaüo ziy•desiyle işin., yaramaktadır. radyoda aöylediği bir nutuk- makamlarının vaktiyle koy- kaldırıııuo :,;di~-
G t çeu senelerde üç ayda y.ı pılan ve bü ta t zcümle demi•tir ki: Sov- muı oldukları tahdidat kal- ) ra tıf' 

"' Batavya (a.a -: Je 8' ~ yük masraaf ve zahnetleri mucıp olan ha- yet hü~üıneti tarafından Çe- darılmıştır. Bu tahdidah kal· gerginliği dolayfsıY •
11

.,d'..a 
••t faaliyeti bu defa birkaç gün içinde kı slovakyamın tanınmHı Çek daran emirnameyi Ull}umi S ar• · 17 

kt d. B '-' J d b " b' mümessil general Katr net· ya ile aygon ferleri/ ıona ermt: e ır. u mMKIDe erin mevcudi- miUetı üzerin e üyull ır muntazam baea ıe tıtll ı.ı1 
yetini nızarı itibara alan miistahıil bu se- memnuniyet uyandırmıştır. retmiştir. Hususi ve umumi temmuzdan itibarell ibt'.~ 
ne geçen seneye nazaran daha çok ekmiş Halen bubio eeH bugün otomobillerin aylık benzin lecekt1r. Mezkfır t•r 110~1"' 
bulunmaktadır. Bu bakımdaa hükumetin tanınan devlet Çekoılovak· tayinleri de esaslı bir tarz- bava hattının soıı 
b • d ·ı k d da arbrılmı•tır. 

1 
•·tır· u aeae ılte iği kadar ~ öylüdea mlibaya- ya ı e omşu ur. 'il Singapor o ac•• 

atta bulunacağı tıhmia edalmektedir. B ki 1 k --o _ _....... J"'ı 

----- J.~~ .. ~~~!~~~~ğıu SOvegş kanalına hava Muij;d8 ıe "~· 
Bozuk ekmek çıkaran 

Fırınlar 
Evvelki gün ve düa belediye müfettiı

leri tarafından fırınlarda yapılan kontrol
lar neticesinde şehrin bazı semtlerindeki 

fırınların iyi ekmek çıkarmıdıkları görül
müıtür. 

Bu ekmekler müsadere olunmuı ve fı· 
rıacılar hakkında takibata bışla nmışbr. 

Belediye fırınlarda fena ekmek çı-
karılmasının önüne geçmek üzere, bundan 

ıonra bozuk ekmek çıkaran fırınlara az ua 
verilme.ini muvafık görmOştür. Bu fırın-
lardan kesilecek unlar iyi ekmek çıkıran 
fırınlara verilecektir. 

----o-.---
Deri ve çay ıreliyor 

BHrada bulunan muhtelif cinı itbalit 
efyaıından 100 tonluk bir deri partisinin 
memleketimize getirilmek 6zere yoJa çıka
rıldığı bildirilmekttdır. Amerilrndan talep 
edilen bu deriler Sümerbanlun •İparit et· 

tiği 320 tonluk deri partisindendir. Dığer 
taraftan ayni tarihte memlcke'.imize gel-
mek ihere 1680 sandık çıyın da yola çı
karıldığı öğrenilmiştir. 

--o--
Alı: ullu şeker fa brik ası 

Edirne - Alpullu şeku fabrikası yeni 
yıl faaliyetine baılamışttr. F•brik nıo faa-

liyete geçmesiyle beraber çiftçi tarlasın
daki yetişmiş pancarları sökmeğe ve fabri-

kaya sevk için istaıyonlara taıım ğa baş· 
lamııtır. 

Himmet Özen Asansör gui- hOcvmu gapıldı leden 209 e 
nosuuda içmekte iken meze Berlio, (a.a) - Alman baş JdJ 
yüzünden garson Yako oğlu k d ı•v · t b yıkı 1 " uman an ıgnun reımı e • .,

0
11 • ~ıd Davi Leona biçak teşhir et "' » P' 

1 k liği: Muğla, <•.·•.·> _.dır ~· ef tiği bir ı1rada bıçığını a mı Savaş tayyarelerimiz 26 cı'varında ıkı aY z09 ıf 
istiyen gazino müsteciri Mi- d S k deO ı 

21. temmuz a üveyş ana· eden zelzeleler 31 _., 
tat OJgunuan her iki eli par· lındaki askeri hedeflere ta· tamamen yıkıl111ıfbt•"- b" 
maklarından OD günde geçer f d' 11 7 

arruz etmiş er ır. eıasb tamire 111 ıurdte yaraladığından yaka- t 

:rf;i:~D·::ıu~;~~'ı:!~~ Generıd"oe- o;iİÜ-e Bsrir blll 
gol " Beyrut ... a durmak ·' him oğlu Mehmet Ali Ara· !1 ,. 

lanla Inciralbndan gelmek- Beyrut (ca.a) - Hür Fran· fıbrilı'" ~t 
te iken vapurda yer yü- sazların şefi olan general Halkapınar, t f• oi1~ ,•f 
zünden aralarında çıkan mil- De gol geçen cuma günü dukumacı M~• 1 .siY't ,ri ,. 
nazıa sonunda ıuçlu tarafın· · Beyruta gelmiotir. Orta ve aeyin özgea~ıo D~eo O- 1 
dan her iki elinin parmak· yakın ıarktaki har Frauııı heli görtıldligO 

30
) gı•:,ıl 

larıadan bıçakla yaraladığın· mümeaaili general Katru ta· raudığında ~S/ııd•O 1' 
daa yakalnnmıtır. rafından istikbll edilen ge· rar buluadugu 

Kama taşımak neral Degol halkın coıkun mııtır. _,...,.,,, 

8uraovada Kavalalı tlittiu tezahüratına mazhar olmuı· -uır;ızıı• Jb''~! 
amelelıği yapan Nazif oğlu tur. Beyruttaki blitüa evler rkto ,ılı' 
Yusuf üa üzerinde kama h· bayraklarla doaahlmıştır. § lkiçeşme ı j\Iİ Ç --

şındığl görülerek yakalan· --•-- oğlu DurıuD ·oiO fd' t~ 
uuşbr. J H • • Arif oğlu ~abrl beı•f' ,il':, 

§ lk:içeşmelikte Halit oğlu 8p0D arıcı• daki yevmıye r•Y' çıt~' 
Süleyman Salp üzerinde bı· Nazırı olan 45 lir• p• tı•''"d' 
Ç•k taşıdığudan yakalanmıı- ye kaçmış•• d• y~ et 
tır. Tokyo, (a.a.) - Hariciye ---0 'feı ~· 

§ K . ·ı d ı · ı· nazırı B. Tuyoda dün im- 8 Alı• ,ı ı eçlcı er e zmır ı mu- • dd.,ı-!,'·•',ı~ harrem oğlu Fuat . kırdıaın paratoru iki defa ziyaret .. " ,. ,. 
üzerinde bıçak bulur.doğun- ederek beynelmilel vaziyet Keçecile~ c•

1
b0t 1••''~~ 

· dan yakalanmıştır. hakkında izahat vermiştir. bi ve feuoı ıııe J\Iİ M1 f•..,t 
ıııııııııııııroıııııııııumıınıııııııııııııııııııııımmıııııııııııııııır --•-- Rodoılu b•Y 1

0
,d• "~·-~ 

ltınparkta B J K ı' dün y•p•Ç• 0i,,, .. , .. ·~~ 
Bu akşam Ankara tiyatro- U gar r& ı ve öks&zll pıe oi>''tfl t' 

ıu san'atkirları Çığ namın- Sofyı, (a.a.) - Bulgar ettiğini melll~~;;d•" ~ 
da 3 perdelik vodvil temsil kralı Boris dlin Alman btı- aldık keadiP

1 Apll1v 
edeceklerdir. ytlk el9iılai kabul etmiştir. ederiz. _,.. ~ı 

{ M rlı'" (saadet) Klt••lnden alımı.. Çorakkapı Pollı T ~1fo•1 
••rtı11 alo, 164 Hua• lallıla ()~DER c • Milli • 

pıyango bilet1erinizi --------


