
~ 

CSi 
Fransanın Moskova 

Elçisi 
Ankara, ( .a.) - Fransanın Moıkova 

.,Büyük Elçiıi B. B~rjeri ve refikası ve el· 
çilik mensuplarından 4 7 kiıilik bir kafile 
burüa şehrimizden ıeçmiıtir. Miaafirler 
Ankara garında Hariciy6 Vekileti adına 

pıotokol şefi ve ıef muavinleri tarafından 
ıelimlanmış ve Fransanın Ankara Btlyük 
elçisi ile elçilik erkinı ve F ranıız koloniıi 

• tarafından karıılanmıı ve uğurlaamıılardır. 
Elçilik maslahatgüzarı orta elçi B. Ba· 

ya ıehrimizde kalmıştır. Bir müddet ıonra 
Tahrana ridecektir. 

---o--
detirl 
bı,ı,11 •rde yalnız karnaval zamanları mHkeli balolar yapılır ve bu sayede arka-

~ fe r' •~ine, hatta kadınlar kocalarına ve kocalar karılarına garip, gillünç ve ba· 
,: •ıle dramları doğuran oyanlar oynarlardı, fak at timdi devletler ve milletler 
ti• lll•ıke takmadan ve karnaval zamanını beklemeden külib geydirmekle vakit .. , ş· 

Manisada goni AdliUB bi-
nası açıldı 

,ıg,~ 1111dl m11kelerin altıadakf"'çehrelerin değil, çehrelerin altındaki ruhları anla-
l .~ 'ie, keıfetmeğe çalıımalıyıı ..• 

Manisa (a.a)-Yeni yapılan adliye bina· 
sının açalma töreni kalabalık bir halk kllt• 
lesinin iştirikiyle yapılmıştır. Törena mild· 
deiumumi, baro reiıi ve valinin nutuklarile 
baılamııtır. Hatipler yeni adliye bina1ıaıa 

~ 

~~ · 
~~lıelerde 
~111ı b ~,el a.re e 
._lolarla 
~4~Clldele 
"•"" llb&t&11 şiddet ve 
•-~ .. ' tephelerde ateı 

"w .._ Çtrlaıken harbe 
"- :lbleketlerin rad· 

1 n tibı ''illi gibi delici, 
' taanı ••tartıcı nefti· 
'1)•t1,~tleri11 efkir ve 
t b-.ı.._ zehirlemekle 
'tıad)a lbılctadırlar .. 
~ l,t •e ~eısup oldu
~'ti1ai lbılletin kuvvet 

'tJ.tı '. ıııuvaff akıyet 

1,~~ <Syle parlak 
hıde terennnm ., 

·tı_ h Çok defa bu 
'•lld ldiıelerin cere· 
' ~~ı' 6yle ıarip t•· 

ı.._ ~h-. '"ll~iyea vaıi· 
.~,ı_,' tdıyor ki, bir 
'•ı,, 11'Ye inanacak· 
~ ~ '' kimlere bel 

lti ııııı geleceğini 
't ı ~· :t lcihyorlar. 
S'-ı,::· ~•cır ve Ru· 
't ., . bıttabi Beril· 
~ ~'-•) •dareıi altında 
'' •t~~ı •ıkııtarmak· 

' Çe Kızılordu· 
\ \ ltai ltçUkse muka-

~
~u ç~ialtaıak kuv· 
'""'•tııa. 1 göıteriyor· 

'te,, 
~-~ ., ~r cephelerde 
Llllt~ _ G111ler ıaçar· 
\ • 'i Çiıa, Amerikan 
tit~~:••I aıaaevrala· 

\ "lıJ) ~ •levleamekte 
~'' ~ 1lrıayor. 
'~ ,~b, ıtır&ltlUe

-.llı,tı, 1o lllllcadel•· 
' •raıındakl 

Son Dakika 

Tas 
bir 

• 8J8DSIDID 

tebliii 
Moıkova, (a.ı.) - Taı 

ajansı Moskovadın bildiri· 
yor: 

Bulrariıtanın Moıkovıda
kl orta elçiıi Mösyö Same
nof Hariciye nezaretine ge· 
lerek 3·Sovyet paraıütçüıü· 
nün Bulgar topraklarına 15 
temmuzda hıdia etmiıtir. 

Kendisinden Bulraristan· 
daki aefirimize bu ilç pı· 

raıütçünün göaterilmesi is· 
teamişse de bu ana kadar 
bu buıuıta müsbet bir vızi· 
yet al mıyan Bulrar hükii· 
metinin bu iddiasını bakika· 
te muhalif bulunduğunu ta· 
yin etmiş bulunmaktadır. 

Bundan bııka Bulgar el· 
çisi 24 temmuzdı Ruı tay· 
yarelerinin Plevae llzerinde 
uçarak bombalar ıttıklarıaı 
ve bu vazi7etia ıayanı ar· 
ıu bir ıey olmadıiını keza 
Hariciye mıkımlarımıza bil
dirmiıtir. 

Hldiae hakkında ıu beya-
natta bulunabiliriz. Göste
rilen tarihlerde Sovyct tay· 
yarelerinin bu civarda uçaı 
yapmadıklırından iddia ta· 
mamen uydurma ve faşiıt 
Almanların bir tahrik eseri 
olduğu ıüpheıizdir. 

yangınlara petrol dökerek 
bir kat daha alevlendirmek
tedir. 

Bu k6tll vaziyetin aydın· 
!anması artık gilo değil, haf· 
ta değll, ay meseleaidir. 

Sabır ve ıoğukkaalıbkla 
bekliyelim .• 

SIRRI SANLI 

Cumhuriyet idareıinin Maaiıaya bahıettiğl 
bir çok ümran eserlerine bir yeniıiaie ilive 

Moskova , üze. 
rinde hava 
akınları --- · edildiğini söylemiş ve büyüklerimize ıoa· 

ouz ıükranlarıaı ili ve etmlılerdir. 

Moskovı, (a.a.) - 27·28 
temmuz geeesi 150 Almau 
tayyaresi yeniden büy mik 
yasta Moskova üzerine akın 
etmek teıebbüıünd bulun· 
muşlardır. Düıman tayyare· 
lerindea ancak dört veya 
beş adedi müd faalarımızı 
geçobilmiıler1e de bombala· 
rını öteye beriye atmışlardır. 
Henüz tamamlayıcı malumat 
olmamakla ber ber 9 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiıtir. 

Çıkan yanbınlar gönüllü 
gruplar tarafındın öndiirul
müıtür. Bir mtkt r ölü ve 
yaralı vardır. ____ .., __ 

Zongoldak 
Istanbul 
Atletleri _ .. __ 

Zonguldao (a.a) - latan· 
bul atletizm jıalığının riya· 
seti altında buraya gelen 28 
lataabul atleti buradaki ika· 
metlerinden iatif ade edilerek 
pazar rünü çok kalabalık bir 
seyirci kitlesi önünde bir 
teşvik müsabakaıı yapılmıı· 
tır. 

latanbul atletleri 85 puaca 
karşı 163 puanla birinci ol· 
muşlardır. 

Zonguldaktan Hıeyin tek 
udım 200,6,32 metreyi 23,02 
ve 400 metreyi 53 saniyede 
koıarak gOoOn ea iyi atloti 
unvaaıaı kazaamııtır. 

--o--

tomobil t hdidatı 
kalktı 

Istanbul, - Taksilerin numaraları tek çift 
olduğuna göreııöbetleşerek işlemeleri hakkın· 
daki k rar& kaldıra koorbiııasyon heyeti 
ararı bugün vilayetimize tebliğ edilmiılir. 

· öğlede o sonra t hdidıt k ldırılmıı ve bii· 
tün taksiler iıtemeğe başlamıştır. 

---o---
ıstanbulda umumi bir pasif 

korunma tecrObosi uapılacak 
lstanbul, - Şehirde yapılacak yeni ve 

umumi pasif koranmı tecrübesinin bızır· 
lıklarl bitti. Tatbikat plinı da hazırlanmak· 
tadır. Bu defa bUt&n sanayi müeuetele· 
rinde de teknik mahiyette denemeler ya· 
pılacektır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Dikkat Nazarına _ .. __ 

" ' .. 
Okuyucularımızdan aldığımız bir çok 

mektuplardı mahalle aralarında bulunan 
b kkıllarda petrol bulunmadığı ve bu yllz· 
den çok ııkıotı çekilmekte olduğa bildiri· 
liyor. 

Buna bir ç11e bulunmasını aid olduju 
d irenin himmet ve halkseverliğinden bek· 
lerlı. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-



IAlllPI J Olll CiN llsı) 

et _ . lnciraltı ve mü- iTanldarın Boğuş 
~~ -..ehir Ha herleri essif bir vak'a i Ve Paraşütçüleri 

--o--
Muharririmizin bir mek- ; _ 8_ 

tubu: ----------------------------

Fuarda hazır- Su işleri daire

' 

lıklar devam 
ediyor 

Fuara bu sene bilba11a 
milli m&e11eaelerimizden ço· 
junun iıtirak edeceği anla
tılmaktadır. Milli mile11ese· 
leria ıoa ıünlerde Fuara it· 
tirak milracaatları fazlalaş~ 
mııtır. 

lnılltere ve Almanya bü
kümetleri Sergi sarayındaki 
iki b&y&k ve mllıtakil ıalo
aa tamamen kiralamıılardır. 
Her iki devlet de Fuara ge
niı mikyaıta iştirak etmek 
içia timdidea huarlıklara 
batlamıılardır. Paviyonlarda 
çeıitli ve zengin malumat 
teıbir edece:kleri anl•ıılmak 
tadır. 

Komıu •~ dolt lrao bü 
k6meti de büylk antreuio 
lzeriode ı•yc:t ıüzel ve ıa· 
rif bir bina iaıa ettirmek· 
tedlr. 

* 
Fadbol federHyoau ıeh

rimlz fadbol ajanlağıaa ıön
derdiii bir mektupta lzmir· 
de Fuar zamanında yapıl-
mak &zere Ankara, ltcanbul 
ve lzmir mubtelitleriyle Mer-
•İ", Adana ve Kay1erl ıehir 
mubtclitJerinden teıkil edi-
lecek bir mubtelitle dört 
muhtelit takım araıında tek 
devreli lik usul& ile mabte
litler taınova11 tertip edildi· 
jiai bildirmittir. 

-------
Vallmlzi ziuarat 

ettiler 
Şehrimiz ltalyan ve Yanan 

baıkonıoloılır1 dUn birbirini 
mllteakip vali B. Fuad Tuk
aah makamında ziyaret ede
rek bir mllddet g6r61mD1ler
dir. 

• • • Si re ısı 
Menemen ovaıı salama ıe-ilt 

bekesi tesisatının açılma me
raıiminde bulunduktan ıon· 
ra lzmir ıulama ve nehir 
mecralarının ıılihı itlerini 
tetkik eden N~fıa vekileti 
su ışleri daireıi reisi B. Sa
libettin BDlıe, bazı tetkikat·" 
ta bulÜnmak üweBursaya 
gitmittir. 

--... - ...... 

V. Daimi 
Encümeni 

Belediye daimi Encümeni 
düa top1aamıı, bazı ia,aah 
müteahhide ihale etmiştir. 

V.li B Fuad Tukıahn 

''"isıiğınde toplanan viliyt't 
d .. imi eacümeı i mubtt>lıf it 
leri mihallere ederek bunlar 
hakkında kararlar verilmi•· 
tir. __ .. __ 
Urla maçını kazanan 

takım 
Urladı yapılan mıçı ııfıra 

karıı iki ıayı ile kazanan 
lzmirli kuiübün adı aadece 
"Yıldız" değil, "Altın yıldız~ 
olduğu ve C. H. partisi Eı-
refpaıa nahiyesi Selimiye 
ocağına merbut bulunduğu 
bildirilmektedir. __ .. __ 
Kahve 
Tevziatı 
Viliyet milrakabe komis

yonu bu aabah saat dokuzda 
valimiz 8. Fuad Tuksalın 
reisliğinde toplanarak 752 
çuHI kahvenin tevzii için 
lizım geleL kararları ahnıı· 
)ardır. 

iL N 
lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 
Aiautoı 1941 ayı zarfında ıebekede yapılması lizım 

gelen ameliyat dolayııile : 

1) • 10 ve24Aiustoı 1941 pazar gilnleri ıaat 7 den 
17ye kadar: 

1 Darağaç 
il Tepecik 

·111 Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eırefpaşa 

2) 3 ve l7 ve3lağastoı 1941 
17ye kadar: 

V Çarıı 
VI Bahribab• 
Vll Karantina 

Vlll Gnzelyalı 

pazar 

XV Kültilrpark 
Karııyaka 

Bornova 

Buca 
Kııılçullu 

ınaleri saat 7 den 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık baıı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XIV GllmrGk X Konak 

Sektlrleriade cer9)aaıa 
liamek bere illa ohmar. 

k .. il•••ii ıayıa halkımıııa bi-

lzmirin yegane etlence --yerlerinden biri olan lacir· 
altı gene evvelki giin](çok 
kalabalıktı. Buraya gelen her 
11nıftan halkımız güıel g6zel 
eğlendi. Y alaız bu gilzel ye· 
rin ıayu ekıiktir. Buraya 
~bir de:su getirilse-emsaline 
nadir tesadüf edilir bir yer 
olacaktır:-So-nra haliV.kii 
yerinde olmıyan halkımızın 
oturma11 - için - de yer · yok 
gibidır:--Bir vatanda'fanla· 
tıyordu: 

"Çoluk çocuk burc ya gel
dik, kahvelerin yanında bu· 
luaan bir yere oturdu", he
men kahvenin ı•rsonu gel· 
di. Elli kuruş yer paraıı ve• 
receluicİI diye batımıza di 
kildi. H.lbuki biz ne Ha· 
dalyeye otu muı ve ne de 
kahvenin babçeaini İŞgtil et
mi,tik Biz orta halliler için 
de burada Belediyemiz tara
fıa Jan umumi bir yer ayrıl· 
ıa çok duacı oluruz.,. 
Doğrusu da budur. Para .. 

11 yok diye 'böyle vatandaı· 
larımıı bava almakt•n ve 
eğlencoden mshrum mu kal· 
malıdır? 

Sonra ıaat yirmiyi kırk 
geçe laciraltrndaa kalkan 
Sur vapurunda da müesaif 
bir vak'a olmuıtur: 
Şurada burada sızan sar· 

botlardan ıarfınazar, halk 
birbiri üzerine ayakta idi. 
Vapurun arka tarafında ta
aınmış bir zıt ile refikası 

birer sandalye tutmuı yol
cuların yeıleımesini bekli
yor ve ondan ıonra sandal
yelerine oturacaklardı. Bu 
arada kıydetıiz bir adam 
bu zatın refikasının tutmuş 
olduğu 1andılyeyi zorla elin· 
den çekti. J:Ju tecav6zi ha· 
reket kar111ında bayanın 
zevci nezaketle mütecavize 
aandalyeyi niçin aldığını so
rarken yanında bulunan Ye 
kıyafetinden münevver oldu· 
ğu anlaşılan bir zat bağırdı: 

- "Defol buradan" 
Bu çirkin beknet yalnız 

bizim değil, orada bulanan 
bir çok vatandııları da cid-
den mlltee11ir bırakmııtır. 
Böyle haller çirkindir ve 
ayıptır. Yarım ıaatlik bir 
yol için •atandaıların b&yle 
birbirlerini incitecek 161 

ıöyleıneleri doiru elmasa 
ıerektir. 

H T. 

Cilt ve Ziibrevi Haıtabklan 
M6teba11111 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaci Be1ler So. No. 79 

•-Bır yedek nelerin hatıra defterill 
- - - --

lıini bitirenler çekip giderken ar~ 
dan yenileri ıökila ediyor ve ortala•· 
henneme çeviriyorlar... .~ 

Tayyare dafi toplarımız ıuıta. ~ 
yerlerini belli etmek iatemiyorlar. -,., 
yok değil.. Çiink& bepıinin bir k•C 
lik canları ~ var... dL, 
4'Ha .. Şükür ... Bizimkiler de y&kıel 
boğuımadır gidiyor... ,,, 
. Düıen tayyarelerin Hyısını Al!~!_ t 
Öyle sanıyorum ki, bunların Ç"IJ-

zimdir... O 
Bereket beton ıiperlerdey1ı. 

topçusunun isabetler kaydeden 1~ 
ve tayyarelerin bombalarından b•I 

1 

kurtulmaya imkin mı vardır 1 
Bu amaaıız çarpııma ıaatlerc• 

Sinirli arkadı,larımızdan delir••': 
olda, bele (C) gözleri yerinde• dl~
beaıi sapaarı ve aaçları dik•• 
duğa halde: oal 

- Beni bırakın! Dııarı çıkac•~ 
Diye bığırıyor ve ileriye ıb 

yor .• Kollarına yapııtık .. Fayda1•'".; 
yet uıua tecrllbeler aonunda 61' 
çareye baı vurduk. 

86yle kendilerini kaybedealeri 
mak için, adam akıllı toka~aaaa~k ... 

(C) ye de ayni ıeyi tatbık ett b~· 
birlik) aer1emlemlt bir halde 11 

hırsından miltemadiyen bıçkırar•~bl 
Dııarıdaki gllrtılttUer diner i>' 
Baıımı ıiperde11 çıkardım. N• iti• 
Bl\tüa afuk boyanca çelik d•~Jorl": 

bir duvar halinde ağır atır il•~ 
Ve birden in1aaı çilede• çık 

lerini param parç- eden •••1:1.~· 
Bunlar, tankların canavar d8d d~ 
etrafa dehıet ıalmak için b&1_J• ~ 
lenmeden haykırmaktadır. ffıç bl 
etmiyor ... Hayret! .. dizim dıfi .~"' 
da ıesi çıkmıyor ..• Aalaııla• :• -
kurlara diltmeaiai veya çlıi •• 
meaaf eyi geçmealni bekliyorl•'~i;.& 

Canavar düdiiklerine mahit• ~ 
ğimiı baıka korkuaç ıeale~ d:ıli•cl 
talık bir gllrült6 cehennem• ıo•cl~ 

lıte tanklar, çukurları• ba r
geldiler. Bir çoğu bat aı•i~,ılll 
Fakat arkadan gelenler, dit• 
b11arak ilerlemiye çahııyorl•'~··· ~ 

Topçumuz da faaliyete ıeç 11111~' 
Ve •ırtı aşın tanklaru:aıı l• 

ruzlara giriıtiler. Çelik defler 
sı, tllyler ibperticidir. d•~~ 

Onca ıilihlariyle kartıll• ~..il 
dedirtmete utraıaa tankla~•' .,ıı .J 
geçip birbirleri 6zeria• a1 •• , ~ 
vardır ki, kulakları tarmalafl .... ~ 
il kurtarılması imkiaı bolll.O.,. 
rın ylirek pualayıcı fer~• _.ti 
tadır. · 1.,r. 

Bazen bar iki tankın tot ki"'' rtll 
kip yDzl koyun yuvar)aad• .. , lfl'" 

bir daha harekete ıeçmılel 
mı yor... t.-

Ba tlddetli Ye dehıetli J 
akıama kadar devam etti. ~ 

Biı, tankların arkasıad•~ ı•~J 
deleri g&zetlt.mekte v• o• 

111 
b"~ 

bımaktayıı... Llkla de•I•' /JI jl 
ıa ıeldiıi yerde, cıcel•r• İl"' --



ıı •. lzOnden arka-· Ad iye terfi s-' Ticar t of isi 
-..ı~ bıçakladı ltesi hazırlandı __ k_ r~s - ·--

t 
0

-- o-- • 1 t ld. ~h·~~lci gece, Beyoğ- Ankara, - Terfi müdde- geni~ e 1 _ !_ __ 
''tl ır vak'a olmuı bir tini dolduran hakim ve müd- -- --

b· QOflQk yüzünden deiumumilerdea tercibıa ter- Ticaret Vekaleti, iaşe müs· 
ır l•b b f' li k 1 1 l' t • d teıarlıgv ına bagv lı TicarctOfi-ıı ıçakla ya- ıe yı o an aran ıı eıı a • 

~t~' liyece hazırlanmıştır. Listeye lif teşkilitJ kadroıuaa b zı 
-'''•dı Y takriben 250 hakim ve müd- iliveler yapılmasın• icra Ve· 

. llı•kı ... ' enişehlrde killeri heyetince karar v@ril · .. , .. ııt Mehmed ev- deiumumi dahildir. 
' Ce S ' 1miştir. Bu hususta dün me-· 
C,ı. 1• erçe ıokağıa· --•-
~ riye~e ıiren kararnameye 

~, b 
111 

kahvesine gel- 8 . ) göre Ticaret:Oflıine 170 li· 
~i,,:~·~· ocakçılık ya• ır ame e tren ra ücretli iki 140 lira ücret-
'-tı . l e birlikte otu- alında li üç ve 120 lira ücretli beş 
td, ·~~eğe bışlamııtır. ıef, 100, 85, 15 ve 60 ar 

lıÇ'teıa ~ Dıliddet kafa· oar ... alandı liralık OD beş memur ve ar 
'it 't •bnıedle Niya- ~ lira ücretli 20 bekçi ~kadro e: 

1
bir kadın meae· - - su ilive olunmuştur. 

~ 0 
•Yt kavgaya tu· lstanbul, - Eqvelki ak· ---o--

~ t, bu esnada Meb- ıam, Haydarpışıda, bir ame· 
, ç,~, Niyaziyi Yucu- lenin feci bir tekilde çii· 

lll'-hte}'f ı d aenmesil neticelenen bir " •ıt ı yer erin ea 
ı-, ır. tren kazası olmuıtur. 

'1t tedıv· it ı Pendikten Haydarpaıaya ~tih ı ı ıaa a ıa· 
h lnehnıed yakala- gelmektn olan banliyö treni 

Qı •klcında takibata gar depoıu önünden geçer· 
'Itır. ken. o sırada bir İl içia de· 

)_ L "-o__ podan dışarıya çıkan amele-
'tlQ !erden Vahaba çarmıştır. 
~ , Çyada Çok ani olan sademe ne· 
~ll ticeainde Vahap makinanın 
L. • e\'r alar altına düşmüş, feci bir şekil· -~~t. ( 

1 "~Gı 1 
•.a) - lagiltere 

l. ı t 11111
1l kara mlldafa· 

~ •tr&b "- e f çin bu ıa-S t dartte muazzam 
~ ,,,, b 
1'.::lt•lır aılamııtır. Bu 
"t~. 011 beı gnn ıü · 

~----
;.~ij:.e tevziatı 
~ ~ •lde bulunan 752 
~atd:h~enin tevzii işi 
~: ~'d ~.. perşembe gfi· 
~._,1:• hitam bulması 

de çiğnenmit ve ölmüştür. 

Kaza etrafında adliye ve 
zabıta tahkikat yapmaktadır. 

-.....-o---
t>desa 
Bombalandı 

Berlia, (a.a) - Dün gece 
Hvaı tayyarelerimiz Odesa 
limanını mükerreren bomba· 
lamışlardır. Tekmil ve tah· 
liye teaiaatına isabetler kay
dedilmiı ve biri büyük ol
mak Uzere muhtelif yangın· 

~ 
lr. 

........__
0

_ _ ler çıkuılmııtır. 

~ ' -----~~~il te~ziatı Erdün kabinesi t ~ •di tek bayı uıulOyle 
\ ~.. len benzin tevziatı Amman, (a.a) - Resmen 
'~iiıa:llçliiklere sebebiyet bildirildiğine göre Erdüu 
~~ t,k,i'", badema tevzia- başvekili Tevfik Ebülhilda 
~:~~ ol e kamyonlar1n iıtifa etmiıtir. Emir Abdul· 
l~~ 1 •rık bulunduklara . . • k'J' " ı.,' ''• ö 1 lab yenı kabınenın teş ı ıne t ı re yapı maıı .. 

tıraJınııtır. yine sabık bışvekılı memur 
.....__o-- etmiıtir. Yeni kabinenin bir 

~ Dilınclllk kaç ~üne kad.ar teıkn. edi-
'\ '''• leceğı zannedılmektedır. 
\ ~~t •talar caddeıinde 
ti P'tı 0ilu Ethemin halk· BASMAHANE 
C"dit· toplamak ıuretile • 

I~· a6ıoımuı ••kok•· Ali UIYI AtlB Bahçesi 
lat YAZLIK TIY ATRO 
1 •lift "k ı K. Kemal ve giildttrücü aab· 
ı '•Qa· 1 ramıueıarı ı ri oe arlıadaıları temsil 
1 ~~-•r Askerlik Şubeıi : gurubu taralınclan 

ŞARK CEP.:_ 
HES NDE~ 

Zurib (La) - Baslef:Nih 
Eribten gazetesinin, Berlia:; - -rn--~-
muiıabiri gazetesine gönder· 

idiğibi;-yaiida, difôr:ki: 
Şark cephesinin merkez 

likıımında çetin bir meydan~ 
muharebeşi cereyn-;'tmek-

tedir. Burada muharebenin 
mev.ıileştiği muhakkaktır. 

Cepheden gelen 1 hab~r

ler de Sovyet mukabil hü
cumlarına karşı daha~- ko-: 
layhkla müdafaada bulüDa:; 
bilmeleri için Alman piya:

desinin siperler kazdığı ve 
""onların içinde Sov)·et kü"V; .. - -
~vetlcrine karşı) koyduklara S 
zannedilmektedir.; 

Alman propag nda ı Sov· 
yetlerhı son ibtiyatlarial .. 
harp meydanın ttıkl ~ 
hakkındaki 7 temmuz tarihli 
Alman resmi tebJiğiain bıli· 
-fınolarak şimdi de cep-" 
he.ye Oral-mıntakaıından-" 

' yeni Sovyet tak•iy~ kıtala-

rnu; geldiğini iddia et· 
mcktedir. ' 

Doyçe Algemanya gaze· 
lesi Alm n taarruzunun dur
muını izab için diyor ki: 
Alm n ordusunun bir har • 
ket barbıa dev m etmesini 
temin makaadiyle şimdi mü:' 
azzam Sovyet ordusuna ka!._§1 

büyük bir m yd n muh1re· 
besi verilmektedir. 

---o--
Deli emş 

--o---
Dört beş güae kad r ni

hayet bulacak olan (Deli 
Memiı) tefri mızı bugün 
yazı bolluğand D neşrede· 
medik, özllr dilertz. 

H da üç· kadın 
hirlendil r 

Jstanbul, - Havrandan yazılıyor: Bürba
•niyenia Kızıklı köyünde 3 kadının öllmile 
neticelenen bir zehirlenme vak'ası olmuştur. 

Kızakla köyiinde harman yapan köylüler 
sabahın erken saatlerindenberi çıhşmıılar 
'";Cöğle üzeri d~ harman sahibinin getir
:diği yemeği yemek için işi paydoı etmit· 
lerdir. Evveli kadınlar, toplu olarak ye· 

Jmeklerinl yemişler ve biliahare ağızlarını 

tatlandırmak için birer bardak da pekmez 
içmişlerdir. 

Bundan sonra sara erkeklere gelmiı ve 
.onlar da ayni samimi bava içeriıinde ye
meklerini yerken, iJerideo acı acı bığ'1a

rak kendilerine doğru gelen harman Hhi· 
bini görmüşlerdir. 

Harman ııhibi, heyecandan kısılan bir 
ıeıle, pekmez teıtiıinin içiae bir yılanın 
dllşerek öldüğünü ve bundan doJayı da 
~pekmezin zehirlendiğini ıöylemiştir. 

Tam bu sırada kadınlar araıında bir 
çığlık kopmuş ve bunlardan üçü kıvraa

fi;ağa bıılamııtır. ~ Bunun üzerine bütün 
barmancılar, kadınları kurtarmak için ui· 
raımıılarsa da maalesef gayret boıuna git· 
miı ve zavallılar kısa bir zaman içinde 
mosmor kesilerek ölmüşlerdir. 

Vak'a adliyeye aksetmiş ve _tahkikata 
başlanmııtır. 

--=:--
BakırkögOnde garlb ve goroıtoıo 

birhadise- oldu -
lstanbul - Baklrköyünde, evvelki gece 

~rtahğı teliıa:veren garip ve güriiltOlü bir 
bidiıe cereyan etmiştir. 

Süruri ve Ömer isminde iki arkadaı ıa-
4bil gazinolarından birinde otururlarken ıar
hoıluk 1aikaıile kavgaya tutuşmuılardır. 
Bu ır da Osman isminde üçüncil bir ıahıı 

·da yanlarına g lerek, işe mildahele etmiı
tir. Bir aralık Oam n tabancasını çıkarmıı, 
Süruri de elind n k parak, ayai tabanca ile 
ateş etmiştir. O&man da hiddete kapı-
Jarak Süruriyi itmiı ve denize yuvarlamıı
tır. Etr ftan yetiıenler Süruriyi ııraıklam 
bir halde denizden çıkarmıılardar. 

Bu hadise adliyeye intikal ederek, aıliye 
ikinci c zada yapılan duruşma neticesinde 

'SÜrÜri 12 güa, Osman 3 glin müddetle 
h pse mahkum edilmişlerdir. 

9 EYLUL 
__ har t 
deposu 

Her cin baharat, Tuv -
let eşyası, kumaş ve mobil
ya boyaları, Karpit, K ra 
boya, Z çyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
k lite ekıtr dır. 

• 

.............. """""""""""" 
ıttergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruıı 
:Bugün m tinclerinden itibaren iki nefis filimı 

! LH R SINEMASINDli 
ı• ı TABU RENGLI 

ı 1 M • k lngilizce ı 
ı • BVI UŞ Sözlü ı 

ı 9A lllıiı1ad • • Bu akıım 
~ ,ı tn an. • E • 1 • 
ı~)'ıı ta11 ikramiyesi aı ı Aşk sır erı 
1 ~ ~ h~~lfit •~bay v~ er- ı Komedi 3 Perde 

ı (Blue Bird) Sbirley temple ı 

Dr. Fahri Işık i 2-Kraliçenin ELMASLARli 
lımlr Memleket baatancıl ı Dan Amecbe ve 3 palavracılar ı 

1 ıı.1' 111be ;etımlerfaıa a: ı MURAT ŞAMiL FERRUH . 
~ 0111 Y mtıracaatlerı ı Bale heyetinin klmllen yeni 

llıar. ı NUMARALARI 

Rontken müteba11111 K l' • 1 1 2 S 8 ı Roatlreıı Ye Elektrllıc tednlıf ı Senalar: ra ıçenın e mas an - -
Japabr. ikinci Derler Sokak ı Mavi kuı 3,30-6,30-9,30 ı 

1' , o T L FON. 1542 ...................................... .. 
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r s.&Hırı 4 ı 

Çorluda 2öçmenler 
tamamıle müstah il 

hale vetirıldi 
--o---

Çorlu, - Göçmen iıkiaı ea kesif bir 
bölgemiz bulunan Trakyaaın çok göçmen 
yerleıtirllen bir kaz111 Çorludur. Kazaya 
iıkin edilen; kültürlerine göre ekmeğini 
topraktan, ıudan, kafa ve adalesile çıka
rabilen, her iş bölümüne menıup vata.adat 
toprak, at, arba, hayvan, ziraat alit ve 
ıan'at kir edevata nakdi muavenet gibi 
her türlü yardımı bükümettea görmDı ev 
ve köy sahibi olarak müıb hsil bale getiril
miıtir. Öğrendiğime göre Çorju arazisinde 
köycülük e1aılarıaa göre 10 köy kurulmuş 
ve 43 köyde de ilive auretile yüzlerce ev 
inıa edilmiıtir. 

Her tilrlil aıhhi, ·ıirai tartlar göz önlln
de tutularak modern bir tarzda inıa edi· 
len ba köyler, toplu manzara kırmızı be
yaz çebrelerile gözleri çekmekte, i"ÖnOle 
ferahlık vermektedir. 

Bir doktor olan Viliyet iıkin mlid&rü 
Ferruh Ayoğlu göçmenlerin iakin, gidai, 
zirai idari itlerinden baıka 11j'lık durum· 
larile de alikadar olmakta, bizzat muaye· 
De ettiği b11taları tedavi altına aldırmak-
tadır. ' . • 

Çorlu iıkln memurları da giSçmenlere 
ait her tOrlü mliracaat ve muamelih, ko
laylık ve sür'atle yapmaktadırlar. 

o 

Rus kıtaları ta .. Almanlar, Tas a)an-' Dünkergte. 
haberini havuzlatd/ arruza geçtiler 

Köstencedekl petrol 
hedefleri bombalandi 

---o-----
Moskova - Londra rad

yosu S. 8, 15 rcımi tebliğ: 
Bütün mıııtakalarda ıid

detli muharebeler devam et-
1 • 

mektedir.Ruı kuvvetinin azim 
ve mukavemeti Almanları 

yıp ratmaktadır. Bazı cephe
lerde Rus kıtaları taarruza 
geçmiılerdir. 

Raı bava kuvvetleri dtıı
m•n temerkliz noktalarına 

bombalamıtlardır. 36 Ruı 
tayyaresine mukabil 109 Al-

man tayyaresi düştirlUmüş· 
tür. 

Baltık denizinde 2 de1tro-
yerimiz iki Alman nakliye 
gemiıini batırmııtır. Romaa
yada Köıtendedeki petrol 
hedefleri bombardıman edil-
miıtir. 

----o-o--

sının 

tekzip edigor bombalall 1 

---o--- ~ --o---
Berlin ( a .a) - D. N. 8. 

ajınii bildiriyor: · 
"Taı" ajansı, Atman kıt

alariyle yapılan muharebe
lerde Bo1şevik kıtalarınnı 
eline Almanyanın Türkiyeye 
karşı taarruz niyetini iıpat 
eden gizli vesikalar düştü· 
ğünü bildirmiştir. 

Seriinin salahiyettar mah
fillerinde bu haberin battan 
aşığı uydurma olduğa ı6y
Jenmektedir. ÇOakü b6yle 
veıikalar mevcut d~ğildir ve 
Sovyetlcrin yaptıkları iddia
lar tamamiyle hayal mahıu
lüdür. 

--o--
Albay Knoks 

diyor ki 
V aıington - Londra rad· 

yoıa S. 8,15: 

Londra, (a.a.) ..-bal~ 
tayyareleri mabdud k ~ 
ta bulunarak Ollll ·el~ 
mevzilere bncum etlll~'~ 
Şimali Fransadaki ~ 
meydanlarını bomba ; I 
dır. 3 Alman tayyar• 

ıürülmUıtlir. --o----
G. DögobıO 
Beyanatı~~ 

Londra, (a.a.) - ",,.ttJ \ 
Franıız ajanıınıD s:,. ' 
aldığı bir habere ff '~ 
neral D&gol LObaa••~k~f 
ıiyast, içtimai ve ~ 
mllme11illerinin iıtlr:.~ 
pılan bir toplantıda it ~ 
ta bulunarak demlıt ~ 

- Y alaız L&ba•01~ç1• ' 
Fraaıanın selameti ~~~ 

Sürpagoptaki define Bir Italyan ha-
Amerika bahriye naıırı 

alb•y Knokı beyanatta bu· 
lunarak eıcümle demiştir ki: 

Lübnan• hüküaır••11.k ~ 
ve iıtiklil verih11••1 

._,,. 

ve adiline bir b~~ 
Burada bulunm•1111' ~ 
timi:ıi tebdid edeal•'~cl' İ 
buralarını aıüdıf •• ~ 
zinle it birliği 1aP•::,i 
zın bir delilidir. Ş•1 ,Jet fi' 

hili aranıyor va generali "Karşılaıtığımız tehlikeyi 
önlemek . için hemen karar 
alınması lizımdır. Hitlerin lıtanbul - Bir baftadanberi Sürpagop 

mezarlığında aranmakta olan define, bu 
•aha bir hayli kazıldığı halde gene buluna· 
mamııtır. 

iki giindür yapılan hafriyata radyeltezi 
miitehaasııi olduğunu iddia eden Rus mü· 
hel!diıleirnden bir zatta iştirak etmekte· 
dir. 

Evvelce de yazdığınız gibi iki müteha111ıla 
mevhum define variıleri arasında bir anlış
ma yapılmıı ve mukavele Noterlikçe tescil 
edilmiıtir. 

Bu mukavelenameye nazaran definenin 
bulunmasındaki imil olacak olan radyes
tezi mtitehasıııına bu gayret ve emeiine 
mukabil definenin yüzde oau terkeJile· 
cektlr. 

Mukavele taraftar arasında imza edildi· 
iinden sabahtan itibaren araıtırma faaliye· 
tine bliytik bir hızla devam oluamuıtur. 

Diğer bir arkadııının da iştirakile hare
kete geçen radyestezi müteba11111, muaz· 
zam definenin ıureti kat'iyede elde edile-

ceii kanaatin.dedir. Mütehassis, bilh111a bir 
nokta üıeriade durmakta ve burasını açtırt· 
maktadır. __ .. __ 
Çok çirkin bir vak'a 

öldü 
Roma (a.a)- 25 temmuz milyonlarca kuvvetini Ruı· 

da hava kuvvetlerimiz Malta yaya dökmüı ve oralarını 
Bzerinde hücumlarını tazele- kana bulamıştır. Açık deniz· 
mişlerdir. Valetta bombardı- de ıilihsız gemiler yatırmakla 
man edilmiştir. Hitler korsanlığa da başla· 

Sollumda topçu faaliyeti mışbr." 

olmuıtur. ---o---
• Daı~•n tayy•.releri. Binga· Sovyet dip)o• 

zıye hucum etmışlerdır. 

Düşmanla ceryan eden;bir matları 
hava muharebesi eınasında 

mtıttefiklerimiı l~gilio•~ 
~ nıceyt sebeblerı. 11ıt• ..... 
buraya bizimle bırli tll~ -' 

1 ••• ·"' miılerse yüı erce dl ,... 
zifemiıi ifa buıu•11:,ti 1'( 
yardım için bu b•''. d• lf 

1 k'lll b•• r ~ 
mıılardır. Nıte 1 ,di1~ 
sıiltereye yardıaı 

1
,,,,-

Baıka yerlerde d; ,,Jif-' 
etmeğo devam e c 

---- t 
Erzurum, (a.a.) - Atinı, B. Ruz'1el ~" 

D 
• Oth• Roma ve Vitidekl Soyyet ,r 
00Ulftl0 en m iŞ ma. tebaau 29 u diklomatik ol· Vaşington - Loıclr' • 

bir haya generalimiz aı- Erzurumda 
müıtür. 

kine ha bı tauuarelerln mak üzere 46 kişll~k bir ka: yoıu s. 8,15: bll,,eı,l" 
file d8n sabahki trenle bu· Amerika caaı ıosodl tf 

bnğuşmasını raya gelmiş ve bir m8ddet Ruzvelt, g6rdii~ll tao• ' 
istirahatten ıonra otomobil· rine derhal V' 1111~ tit• 

Asri Sinamada lerle Sarıkamışa gitmitler- meğe karar veroı•t 
Hayret ve dtşretle ıeyre· dir. Oradan trenle yollarına ___ _..... f kf 

deceğiaiz ıimdiye kadar em- devam edeceklerdir. Lord ffaJİ ~ 
saline tesadüf edilmemiş ha- --o--- ) _, ~ 
rikalar barikaıı Ôıümcek JapOD kıtalarJ Vaıiagton ( •·~ ıt• ''~J 
Adamın kahramanlığını tay- Halifakı dün barı~ 

1 
~f" 

tayyarelerin boğuşma11nı yıl- Hlndlçlnıuı ııuaıa mliıteıarı B. '/•. 
dırım mıkinelcrinia nelere V etmiştir. 

Kemalpaşa kazaaının Parsa klSyliode bir muktedir olduğunu bu fı limde batladılar oı 
vak'a olınuıtur. Hasan oğlu lbrabim Güle, gör ce siniz mutlaka be fılmi v EYB taarr ,f, 

görmek içia fırsatı kıçırma- Şaagbay - Londra radyo· tlO•'' .,. 
komıuıu Alinin evde buluomamHından 8 15 t t bl'.. d r y yınız. Ayrıca ıenenin en su • reım e ıg: Alaybey e 

1
,dt''""" 

bilistifade geceleyin eve girerek Alinin mükemmeli salon fi lmi Japon kıtaları Hiadiçlni· Şevket evvelce bol ı',j' 
ze•ceıi Fatmaya sarkıntılıkta bulunmuştur. Altın Arıgan Kızlar nln cenubunda karaya çık- rııı BedianlD e~~~lf 
Emeline muvaffak olamıyın lbrabim bıçakla maia bıılamıolardır. ihraç · eUiii şikayet edillll

1
' ,/ 

kadını yaralayarak kaçarken yakalaamııtır. Bu hafta b psi ASRl'de hareketi devam ediyor. yakalaamıt"ır._4"11 ~ 

Ml•t)AJ • bı•tetlerı·nı•zı• (Saadet) Kı,eslnden abaıı.. Çorakkapı Poıtı Merkesl ~ pıyango kar ııı tıı , 164 H .... ı ... ı. oNDER ,r.1efo•1 
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