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(Her gUn çıkar siyasi gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

~~k& hayatın icabı: Hiç durmayıp ilerliyecekıia, zorluk, engel, dai, taı dere tepe, 
~ •.d d~11iı demeyip aıacaksın, çekinmeden, yllmadan 6ııtındo dağları delecek, geç~c.ek 
' a.. tfııe VaracalUID akıi takdirde bu daiJanD Öniladc, bu çukur Ve UÇUrumfarlD IÇID• ' .... , . 
~~~kartlar parçalayacaklar vo yutacaklardır ••• 

"~ Son Dakika 
... ~ sulh akdi 
'i1tıkün ola-
tflk nııdır? 

l'tlli ------w 
\ -.._~ Baıvekili, Hariciye 
~ ~J 'e bazı gazeteleri· 
~ •1aıt ve neıriyatuıa 
~':., &.,. Hitlerin lagil· 
~~il Yaz ıoaaada bir 
~ ıu yapacağı mu· 
' libi bir ıeydir. 
~ ttrıftaa Bay Çörçil 
~~ "-•• hlkimiyetinia 
~ ~ildiğindea bıhaeder
~ 1 Edea de Hitler 
,,~taı ile bir ıulh ak· 

~'tei~ bir ıey ifade et· 
te~ bl Ve Berlin ile ya· 
~1 •rhıagl bir barııın 
~C._ 01ıbihneai içia her 

~ ~tp ''•el Almanyad•a 
)•tı,1 • de111ır ve ateı zih-

' ~ ~6k&ndea koparıl· 
~•tıı ~Ilı geleceğini çok 
~ ••~ lr liııala ifade ve 
~ ~•lrtedir 
--~ lr • '~'~U •lırıı ıalhtaa bah · 
c·ı.~'" için devler ve 
,~ b b,rbinia neticelere 

~ l' 1' hakiıafını bekle· 
~. ''•id· .._ ır. 

' "'ti t't h ce!er i1e, bugllakü 
~"a ldıaeleriala, dıhı 
' te~ lrorkuaç faciaları· 
t.!~ 11 ' 11•111 bakılırsa bir 
~. l'Yıtağı aalaıılmak-

,~dllilr 
~ "'- •ulb ı6ılerl, dik· 
\'- t '

11aa celbetmeie ya· 
ı..,~~ll~ d~bı ıiyade harp 
C'ltt •11ı fıldrlerial tiddet· 
L" ~ llaıyzgJırdaa ve ma· 

~ '' llılclarıadaa bııka 
~ ~ detUdir vı ola-

••• 

81RRI SANLI 

Sıra şimdi 
Siyama mı 

geldi? 
Lo•drm, (a.a.) - Tokyo 

gazeteleri Hiadiçininin ilha· 
kından evvel ba Fraauz 

mOıtemlekeai hıkkıadı yap· 
tığı aeıriyata benzer yazılar 
yazmaya başlamıılardır. Ga· 
zeteleria iddiaları ıöyle hii
li11 edilebilir: 

1 - İngiliz kıtaları Siyam 
hududlarında toplanıyorlar, 

2 - lngiliz harp gemileri 
Siyam denizleri açıklarında 
dolaııyorlar, 

3 - Çia uaıurlanaıa mü· 
zaheretiyle tiddetli bir Ang· 
lo·Saluon faaliyeti Siyamda 
hllkiim ı8r0yor, 

4 - Siagıpurdakl lngiliz 
teba111 aevkedilmei• baılan· 
mııtır, 

S - Siyam heran Suriye· 
Din akibetiae uirıyabilir. 

Gibi veailelerle ıiddetli 
neıriyat yapmaktadırlar. 

--... --
SOYYET ORDULARI 

lngiliz havacı· 
larının yeni 
bir zaferi 

--o--
Kahire. (a.a) - Hrta ıark 

lngiliı hava ku\•vetleri ka· 
rargih1nın tebliği: 

Hava kuvvetlerimize men· 
sup tayyareler Sicilyadakt 

"Sicilya., tayyare meydanla· 
rına mesut neticeler veren 
akıa1ar yapmııl rdır. 

Bu bölgedeki tayyare mey• 
danlara ve yerdeki tayyare· 
ler 4/3 niıbethıde ha11ra uğ· 
ratıltılmııtır. 

Katanyada 4 düımın tay· 

yareıi tahrip edilmiıtir. Mü· 
teaddit tayyar ler haaara 
uğratılmııtır. Selfuzede yedi 
dOımaa tayyar,ıi Margılada 

7 tayyare imha ve birçokla· 
rıaa hasar verdirilmlıtir. 

Trmpıni civarında Berigo 
iniı meydanında 9 düımaa 
tayyaresi tahrip edilmiıtir. 

BlltliD bu hareketlerde hiç 
bir tayyaremiz zmyi olma· 
mııtır. 

---o---
BOtOn cephelerde mu- Rumen kıtaları 
kabll taarruza geçtiler Akkerman şehrini 

Vaıington (a·a) - Ame· 
rikau kayaaklarınd•a verilen 
malumata göre Sovyet ordu· 
ları:cepbelerde mukabil taar· 
rua geçmiflerdir. 

--o--
Ziraat 
Vekaletinde 
Aakara ( a.a~ ) - Ziraat 

•eklleti umum mlldtlrl Bay 
Abidin Eie vıkllet maıtı· 
ıarlıtıaa tıyin ıdllmlıtlr. 

işgal ettller 
Berlin (a.a)-Almaa tebliği: 
Rumen ıkıtaları Diayeater 

nehrinin munsap mıa ~akaaı· 
na varmıılardır. 

Bu suretle Beaarabya düı
mandan tamamilo kurtarıl· 
mıı buluamaktadır. 

General Antonesko kuv· 
Tetleri 27 temmuıdı Kara· 
deniz 1abillndı bulunan Ak· 

kermıD ıehriae ıirmlılerdir. 

BAŞVEKiLiMiZ 
ANKARADA 

Ankara, (a.a.) - Baıvekilimiz Doktor 
Refik Saydam bu ıabab saat 9,20 de An· 
karaya avdet buyurmaılardır. Garda Bil· 
yük Millet Mecliıi Reisi Abdülhalik Rea• 
da, Vekiller, C. H. Partiıi idare heyeti 
azası, mebuslar, Vekiletler erkiaı, Yali, 
emniyet mOdüıü, ve daha birçok zevat ta
rafından karşılanmışlardır. 

---o--
Sovyetlerle mal 

mübadelesi 
lltanbul - latanbul ithalatçılar birllii, 

Sovyet ticaret mümeaailliğine mUracaat 
ederek Ruıyadan mal getirmek iıtedikle

rini söylediler. Sovyet müme11illij'i ba mil· 
racaati kabul etmiı, bunun ancak mal mu· 
!ıabiliade temia oluaabileceğiai bildirmiıtir • 

(Aaa!folu) 
-----o-----

Tek tip 
tası 

ekmek hali
h kkında 

Ankara - Yurdun her tarafında yeni 
mahsulün idraki tamamlanmak fizere ba· 
lunduğ'undan hükumetin önümüzdeki ıtıa
ler için tek tip ekmeğin balitaıı hıkkı11da 
yeni bir karara varacağı haber •erilmek· 
tedir. E mek hamuruna ilive edilea arpa 
ununu tlfm oıen k ldmlma11 veya mlkta-
rıoıa asgariy indirilmesi mevzuubabiıtlr. 

---o--
Altın olarak veril

borçlar • 
mış 

Ankara, (a.a.) - Temyiz mahkemeıl, 
Altın para olarak borç vermiı Ye alaca
ğını altın olarak iıtiycn alacaklılar ile borç
lular araıındaki ibtil flarıa halli mahkeme
ye ait oldafu, ilimınz takip yoliyle icra 
daireleri v11ıtalariyle bu kabil alacakları• 
tahsili cihetine gidilemiyeceği h ıkkıDda 
bir tevhidi içtihat kararı vermiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kömür Fiatları Neden 

Yükseldi? •• 
Aldığımız (8. D.) imzalı bir mektnp: 
0 28 Temmuz pazartesi nüıb11ıada Eıref 

paşadan bir okuyucunuzun kömür bıkkın· 
daki dileğini okudum. Cidden ortada hiç 
bir ıebep yokken bndenbire kömllr fiatla
rıada görülen yükselme hepimizi mOtee11ir 
etmiştir. Şimdiden bunun ~bir çareıine ba
kdmaaıaı ıayın villyet makamımızın bu it• 
el koymasını istirham ederiz." 

HALKIN SESi: Kömürlln en bol Ye ucaı 
olmaıı lizım gelen ıu zamanda kiloıanua 
8 kuruıa aablmaıı hakikaten hayrete de· 
ğer bir meseledir. Öğrendiğimize göre Fet· 
biyede toptan kömürün kilosu 2 kuruı imiı. 
Okuyucalarımıııo bu iıtirhamıaa biz de itti· 
rak eder, şimdiden buaa bir çare bulu11-
m11ını rica ederiz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



IAlllP• 1 

-Şehir· Haberleri_ 

Türk hava ku
rumu çalışıyor 

-~o---

Buılink& harpte oynadığı 
rol ile blıtüa cihanın nazarı 

dikkatiDİ celbeden paraş6t
çülüie liyik olduğa ehem· 

miyeti veren Türk Hava 
Kurumu, ıençliği bu sabada 
hazırlamak için Jizım gelen 
tedbirleri almıı ve mektep 

talebeleriyle berabar fabrika 
ve mllesseaatta çahıan genç 

iıçiler araııuJa atlayıcı grup· 
lar teıkiliue bıılanm•ıtır. ---
Toprak 
Ofisinde 

Toprak mahsulleri ofl !! İ 
lzmir ıubesiodelıi ıon ıhti

lıalar üzerine m .. rlu·zden 
ı&oderileu müfettıtler t.ra

fından t•hkikat icra edil
mektedir. 

Ba tahkikat neticeıine 
kadar ofia lzmir ıabesi mil· 
d&rll Cevat Demrene ile 

mahHebeci F~bmi Erime, 
mabaıip Celil Efeye ve vez

nedar Adil Aıire vekiletçe 
lıt~n el çektirilmiıtir. 

Umum muhHebe miidür 
muavını B. c~mal Oual, 
Toprak mahıulleri ofisi Iıp 
mir şubeıi mldllr vekilliği 
vııifemiai if ya bıılamııbr. 

--o--
Fuhuşla 
Mücadele 

Dllo sıhhat miidllrlüğüade 
Dr. Cevdet SaracoğJunun 
reiıl:iinde toplanan viliyet 

fabatla mOcadele komiıyonu 
t&,beklr olmağa karar ve-

ren bir kııım kadınların mll
racaatini tetkik ederek baa-

lara ait veaika kayıtJarının 
ıilinmeafni kararl•ttumııtır. 

--o--
Eski mahsul 

fasulyeler 
Tıcaret Vekileti tarafın

dan aeıredilen bir ıirlcOler
de, eaki mabauJ fasulyalaran 

ihr•cıaa m8H•de edil~ceği 
bildiriJmiıtir. 

Ellerinde geçen 11eaelere 
ait faaulya bulunan tacirler 
6 Ağustos tar bine kadar 

mlracaat ederek ihraç mil· 
ıaadeai alacaklar, mevcud 

mallarının mil&tarlarını tea
bit ve baalarıa eski aenelere 

ait oldata•• tevıik edecek
lerdir. 

Gardenparti 
hazırlıkları 

--o--
16 Ağustosta Kültürpark

ta verilect k gardenparti ko
mitesi dün belediyede top· 
laomııtır. 1941 lımir Enler·, 

0

nHyooal fuarı hazuhklarıi'ın 
tamamlandığını ilin etmek 

üzere verilecek olan bu gar

derı partioio fevkalide neşeli 

geçmesi için icap eden ted· 
birler alıbacaktır. 

G ardenpartinin verildiği 
g ce bütün Küllü rpark ve 

eğleDce yerleri açıl•cak, bü 

Ula Fuar Hhasiyle paraıüt 

kulesi bıştan bış• ışıklan· 

dırılacakbr. 

Gardeupartinin veıİlf'C t ği 

Fu-r ga~h.ı o .. u nda maıalar 

ouıııarala t duılluıştır. Davet 

tiler maaaları rı ı öoct:tlı: n an· 
i•je edeceklerdir. 

--.. --
Kahve tevziatına bir iki 
aone kadar başlanacak 

Viliyet fiat mür kabe ko· 

misyonu düa öğleden evvel 

v li B. Fuad Tuksahn reiı· 

liğinde toplanmış, iki aylık 

ihtiyaç için tevzi ebilecek 

15l çuval kahve maliyet fi

atiain nihai tekilde tesbi
tinden ıoora aataı fiatleriyle 

toptan ve parekende satıı

larda kir niıbetlerinin tayi· 

nini muv fık görmüştllr. 

Hafta içinde tekrar topla· 

nacak ol n komisyon kah· 
veleria tevziini bir karara 

bağlıyacak ve aabş fiatleri· 
al teıbit edecek ir. 

Mürakabe komiıyonu diln· 

kil toplantıaında çivi tevıi 
itini de göıll11ı1üıtür. _ .. __ 
Belediye 
Reisimiz 

Belediye reisimiz Doktor 

Bebçt t Uz An karadan lı· 

tıanbula gt çerek Milli sana· 

yi müesseseleri ve muhtelif 

fırmalarıo mü me11illeriyle 

Fuarı~ız• iıtiralderi hakkın· 
da iÖrilşe c ek tir. 

---o---
•• 
Ok~z verİ;İyor 

Mfiatabail göçmenlere tev
zi edilmek üzere viliyc:t iı-

kin müdürlOğil 121 bıı çift 
6ktizll aatan almııtar. 

Bunların 16çmenlere te•· 
ıfüae batlaamııtır. 

(HALi•N dsı) 

Sayın talebe 
velilerine 

--.. --
Maarif Vekilliğindea tas· 

dikli talimatname .ine uyarak 

ikmale kalmıı olan İlk, Orta 
ve Liıe talebelerini yetiştir-

mek üzer"" ikinci Kordonda 
"204" numarada .. Devrim 
okulunda,, ikmal dc:rsbıne-

leri açılmış ve tedrisata h•ı· 
laamııtır. Tedrisat ikmal im-

tihanlarına kadar devam ede· 
cektir. 

lzmiria çok tanınmıı kud· 
: retli muallimleri tarafından 

:muntazam J>ir program da· 
bilinde idare ediJen dersh!l· 
nelerimizin en bariz huıu · 
ıiyetleri şunlardır: 

A) Talebelerle teker te
ker meşgul olmak, zeki ve 

kabiliy•tl. rioi nazarı itibara 
almak ıuretıyle yet iştirmek. 

B) Talı:be faaliyetinin yıl· 

nız ders uatlerioe inhisar 
etmem• sİ için 11k, ıık ev 

vazifeleri vermek ve bunları 
ciddi bir kontrolden geçirip 

eksikleri üzerinde ehemmi
y tle durmak, 

C) Bilgilerini artırmak , 
D) Ve çocukları c:Jdeu gel-

diği kadar ımtihana kuvvet· 
li bir ş t.kilde hazırlamaktır .. 

Geçen ders yılının tatilin
de deıahanelerimize devam 

edeo talebelerin bemea hep· 
si munffak olmuşludır. Bu 

cihet resmi kayıdlarımız ve 
talebe velilıerinin memnuni· 

yetleriyle 11bittir. Ders üc· 
retleri her aile için çok eh-

ven ve müsaittir. Fazla iza· 
hat almak iıtiyenlerin okul 

müdürlüğüne müracaatlarını 
rica eder, çocuklarımızın ye· 

tiştirilmeıi gayesini gilden 
mlleasesemizin bu şuurlu faa-

liyetini ıiılere duyurmayı 
da bir vazife telakki ettiği-

mizi söyler, derin saygılara· 
mızı ıucıarım. 

Okul ve dershane müdürü 
Fazıl Atuk 

BASMAHANE 
All Ulvl Aile Bahçesi 

Y ZLIK TiYATRO 
K. Kemal ve süldürücü aab

ri ve arkadaıları temail 
prııbu tarafından 

Bu akı•m 

iTankları~ Boğuşoı 1 
i Ve Paraşütçüler 
ı ----- ~ 
• -9- Tercüme .. dP.n: SIRRI SA~ 
i-Bır yedt!k neferin hatıra del~ 

.. ~ 
Gecenin baılanııcında ortalık ... ~ 

Bizim de, düımanın da zayiatı ıoub il 
ki çoktu. Fakat şunu ıöylemeliyİID ki, tJll' 
man1 bütlla gayretlerine rağme• lal 
mızı yarmıya muvaffak olamamıth· , 

Gökte cılız bir ay parlıyor... ~-
temizlemek Jizım... t.-': 

Aman Yarabbi! .. Çukurlara d&ı•;.,,-t 
farın içindeki ianalarıa mlltemadi 
larıua tahammül edilemiyor .• 

Likin kurtarılmaları da imki••••~;ik 
Düıününüz bir kere: Eo kaha ç li~ ~ 

k b. k k. -~ tt• zırhla aplı ır tan , se ıı oa 

çukurdadır. -".... 

Ne kırılıp içindekileria çıkarılıo:,, ~ 
knn ... Ne de bu derin kayadaD • 
fıltılmHJ .. , _.lf.. 

Sebeblerini büttia açıklığı ••. feet~ 
işittiği .. iz, adtta ıoluklarını bl., • ;I 
bu ınsanlar, iÖI ı6ıe sıöre 6lllll 
ldl m... ti' ,_ 

Elimizden ne gelir ki? Med•~::~~~ 
aıgın deviaıa ağzından, artık 1111° ..,...., ..... 
beden feryadlaı ı oı inilti hali ad• d,ıa "1 
bu biı:. yığın iDlaD oalanu, macill 

/ ka ne kurtarabilir? jl~.J 
Peygamberler devri~d~ . olmad~1.,.,...-· 

zaran, aczin pençe11 ıçınde 
mahkumuz.!.. 

1
ktt' 

Kulaklarımııı tıkayıp uıakl•I'° 
kaçmaktan ğayri nemiz var kl?·· , il.. 

ar••· Karanlık bile bu feci m••1 .,.,k 
şetioi örtemiyor ..• Uzaklarda, ti .ııl" 

., aı • küçük müfrezelerin çarpııtıgı 

lih sesleri aksetmekte... ~· 
ısol•' Rüıgir bu acı feryadları 

götürüyor, ıötlirilyordu! .• 

~·· ,1. . ıdJıı: 
Ertesi glin ıöyle bir emır 1 ,ıı• 1 ,. 
- Düıman tankların• yo I 1,.- I 
Ôadekiler, ilerliyen piyadele ıçi-' 

cekler, geridekiler, bir çea~er dit• ..# 
cakları tankları imha edecek~' ıJl tl'j 

Bu yeni uıul, iyi tatbik edıld ço~ 
de muvaffakıyetli, aksi halde ~ 
kelidir.. tıfl' -~ ,. ~.., 

Bütün er ve ıubaylardaD, kl•dl' ;,I 
diği en yllkaek hizmeti ~I•'' 
Tinrı yardımcımızdır. Hasırlı 1. 
dık .• Hummalı bir faaliyet... ,. bil' I ... ~ Gene ıafakla beraber, ca• ~-
diren, korku ve dehıet ,ere• .,.;ı 
dükleriyle eL ıiddetli tıarral ; / 

- Jott• 

KÜREK MAHKOMLARI 
Dram Komedi 3 Perde 9 

MURl\T ŞAMiL FERRUH 

EYLUL 
Baharat Bale heyrtınin kimilen yeni 

NUMARALARt 

Cilt ve Zührevi HaataJıkları 
Mütebassııı 

"DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiaci Be7ler So. No. 79 

deposu 
Her cinı babuat,. Tuva· 
let euaaı kumaı ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyaiı, FILIT •• 
diier aıitler fiatler aor111•l 
kalite ebtradır. 



Veki-• 
"ıo aça-
~vdepolar 
llı'\t,~kileti memle

~ ••Po ıf auntakaların· 
'. 

8 
•çınığa karar 

\ Ilı u buıuıta Jnzu· 
~'d tınQr ve müatah · 
f,\ ' 0•u teıbit edil
tr!ıı~t benilz tayialer 

'!ı.ı,tl ır, Depolar tica· 
f t·"' bığh olarak 

ıc,,· 
~ . ' IDallarıa mu-

't•~ T" kullanılacak 
~t •ç ~ dukçı yeni yeni 

d, ~ •c:.•ktar. ilk d~po 
~111 e dilecektir. 

0---

p ounamak ve 
._ •unatmat 
~l '-tllld 
ı.. ~~llld • bir sirkat ıa· 
"••i'- ' Y•pılmakta o· ~ •ıt 
1'' O •ıraıında Der· 
~ıa.:ın•11 oğlu Niya
~i •f• otlu tevfik 
~•kt'111•lar Mehmet 
,,_,

1
; 111 kabveaiade 

~i ıldarı ve bunda 
t ilde 
' l lbalumatı bu· 
'1ltı' Yllıde 101 mana 
~ tıf ., 
~~ik etaıeleri Oıo· 
llÇa~lıı bıılıamııbr. 

~1ıı .... 1~ .teshiri 

Londrıda çıkan Sunday 

Tıymiı gazetesi,-- ı:nrkiye 
hakkındı yazdığı bir mak • 
lede şöyle diyor: 

" Londrada Türld yeyi iyi 
tanıyanlar, Türk!_yey.e t•!_!~Z 

~edeceklerin :muvaffakıyetsiz ~ 
liğe mabküm olacaklarınd n 
emii dirler. · 

lniilİZ baıvekili , Türkiye· 
nin sözünden emindir.,, 

G azete; T ürklyenin ta-h
hllt leriae s dık kaldığını, or-~ 

ta şarkta T ürkiyeoin v ziye· 
ti neticesi olarak daha mü-

s it bir durum meydan gel
diğini yazmaktadır. 

Vişi kabi 
sinde 

. Pariı (a.a) - Vi§id n bil
dirildiğine ,. göre~ iyi haber 

alan-mıbfiller kabinede - ye· - -- ---
~aiden bazı değişikli~le!_·y...:.. 
yapılmuını int1nr edilmek

tedir-:- Budeğişikİikle;in ö nü 

f~u~de~!._haft!_~Çinde bahis 
mevzuu edilmesi muhtemel
dir. 

----o--~t b~ıe lbrahim oğ· 
~'~tıa ıl& ıebep lalim J 
M~1"'de bıçak teohir 8p0D 

ıtt ed ·ı . 
~·ıt.... 1 m•ı •uçıu Kuvvetleri 
~ IQk fe tehdit Tokyo ( •·• ) - Cenubi 

,,'' tadd Çinde bulunan J apon filosu 
''Qtaı•t eıiade Şükril 

~ ~ •• : ••rhoıluk .... kumandanhğı tar fındın oeo-

'ı.tthdı~ Oğlu Azizi a- r edilen bir tebliğe g ör J a-
't •e ettiği ıikayet poo deniz ve kara kuvvet-

•uçlu yakılan- leri H iadiçi id e Saygonı gel· 

' mit lerdir. 

~~llra Gümrük Mub~f aza 
t~ .•• ~ı Komutan ıi ndan: 

'-.t 
,, •ııııı balgeleriade ıçık buluaan on Ura aıli mı•ılı 
'~t.,Qa•llaurlaklırıaa mnıabakı imtihanı ile memur 

9
4
'
1 
~l•ğıda yazth tartları bıiz olan isteklile rin 20 

itti • tırilıinde müsabıkı imtihınlan yapılmak üzere 
,,, b' l'k 15 .. htJ ır ı te aguatoı941 ıkıımına kadar bulun-

' ~~llt ttdeki genel komutanhğa, Gümrük muhafa za 

''·~·1 Gihnrük muhıfazı müdür ve deniz mıntaka 
f ~ıaı:"• ile baı Mlldür ve müdürlüklerine mezkur 
't' lllbıyaa yerlerde ea yakında buldoan Gümrük 

~ t••el komutanlık toıkilit merkeıleriae m6raco-

l
l\ t: 

~.k t .... ttlljlai yapmıı olmak. 
~eh· ~, ı kadınlı eYJi bulanmamak. 

lQ 11
' hali ve mahkfımiyeti olmamak. 

t, )•ıındın yukarı bulunmamak. 

'lıaı:~ ilk mektebi bltirdlğiae dair ıadetaıme lbraı 

~1'1 i ~~ .64 ten ıt•iı olmamak. 
blımealal vı bakm111aı bilmek. 

25-27-29 (2783) 

lst ebul - H dımköy ci
varındaki Arn vud köy or· 
mantarında çok garip bir 
hadise cereyao etmiştir. H • 
dise şudur: 

H dımköy civarındaki köy· 
lerden birind oturan 16 y • 
şınd lbrahim adh bir köy 
çobauı bir müddet vvel 
hayvani rı al r k köyden 
ayrtlmış, k am üzeri hay· 
v olar köye döndüğil h ide 
çoban meydana çı m mıştır. 
Köylül rin bütün r tırm -
ların r ğmen çoban lbra
him bnlunam mış ve h y • 
hnd n ümit kesilmiştir. 

Hadi e unutulma üzere 
iken birk ç gün evvel civar
d ki diğer bir köyden bazı 
kim eler Ara vudköy orm n· 
ların odun k meğe gitmiş· 
ferdir. Bu sırad köylüler 
bir ağacın dibinde ilk b -
kışta ölü old'!ğu zaon dilen 
bir gencin y tmakta alduğu· 
ou görmüşlerdir. Köylüler 

lbu gencin vücudunu mu ye· 
:ne ıetmişleır v~ nabzının at
\makta olduğunu anlıy r k 
der hal Arn vudköy jandar· 
m kar koluna haber ver· 
mişlerdir. 

Çok zayıflamı ve b ygın 
bir v iy ttc y t n genç 
derhal h ıt neye aldırılmış 
ve yapılan tedavi neticesin· 
de bir müddet sonr kendi· 
ne gelmiştir. Y pılan tahki
k t sonund bu ~gencin bir 
müddet ev el kaybol o ço .. 
b n lb ahim olduğu nlıınl-

mışb . Çoban lbr him ver
diği if desinde orm nda yo· 
lu ş ır rak çok sık olan 
ğ çl r r sınd günlerce 

dol şbğını e yiyecek h içbir 

ıey bulamadığını v nih yet 
bir kaç gün otl geçinebildi .. 
ğioi ve ba k bir şey b tar· 

l madığını söyl miştir. lbra
bimin rkaybotduğu gllnden 
köylüler tar fuıdın bulun u· 

ğu güne k dar tam 71 gün 
geçtiği tesbit edilmiştir. 1 • 
r himin bu mildd t zar fın J 
gıd imadan y şay bilmesi 
bir mucize ol r k tel· kki 

dilmektcdir. 
Köylüler lbr himi y rı ölü 

bir vaziyette bulduk! ra za

m n y kkabıl rı içiad ka
rınc l rın yuv yapmış ol
duklarını gör mü l rdir. lb -

hlm yapıl n tedavi onunda 
tamamen kendin g imiş ve 
k&yilae d6 mllşUir. 

Ya.zan: TEVFiK PARS 
-42-

Netekim onun bu ccs retsizliği karş11ın· 
d Cem l pehlivan büsbütün açıhyor, ken• 
di ile ol n emtiyeti daha f zlaaiyle artıyor 
ve b smının üzerine o nisbette de kuv
vetli olar k atılıyordu .. 
Nih yet lafı uz tmıyahm, o koskoca Fran· 
ız boktörü, bu hiç boks bilmediği, bok

sun kavaidi e hemen ~or cıkta, ıahuede 
öğrendiği halde Cemal pehlivana mağlup 
oldu. 

Dah doiruıu daha ikinci ravuadda ken
disine: "Pe !,, dedi .. Maçı terketti. 

işte Deli Mem!ş de, Amerikada ayni bu 
hadiseye bcaıer bir vaziyet göstermiı . olu· 
yor, hiç Amerik n ıerbest güreıi bilme· 
diği h ide, or d bu güreşin eaaı ıartla· 
ranı, oyunlarını öğr nerek, koskoca ~ Nev· 
york şampiyonu Klark Sipıon gibi bir peh· 
liv n1n karşısına hiç futursuzca çıkıyordu. 

Bu sur tle onun göstermiş olduğu biiyük 
coğuk kınhhk ve kendisine maiyet kartı· 
sında hasmi detti a ırıyor, ambale olu ... 
yor ve h kik te Deli Memişin fevkalbe· 
şer bir m hluk olduğuna inanmış bulana· 
yor. 

lıte onun h smı içln böyle düşüncesi 
muh kkak kuvv i maneviyesinin kırıldığını 
ve bunun neticesi olarak k endi hakiki 
kuvvet ve v ılığından bir çok şeyler kay· 
betmiş elduğuau gösterir .. 

Nitekim d ha 'güreı baılar başlı maz, 
b lk bağmp çağırmığ , Nevyorkıa meıhur 
(Jark için binlerce in birbirine girip 

büyük tez hür t y pm ğa b ~lamıılardı. 

D li Memi h yatınd ilk defa lkuru ku· 
ru güreştiği h ide, ı nki ırk yıldtr böyle 
gllre iyormuş gibi ilsta_dane gureı tutuyor, 
Amerik u oyunla ın gelince, kendiıi pek 
y p mıyors d , hısmine çürük bir taraf 
bı kmıyor, baki t n kendisini t hlikeli bir 
vıııiyete düşcrcccv oyunl r girişmiyordu. 

Bir ralı Ki rk Simp on Deli Memiti 
g fil avl mış, v bird bire kaf kol kap
mı tı .. 

F k t hemen yer vurmasına, nide de 

ü:r. rine b amasın mey n bırıkmamıf, 
Memi , müthiş ir ıyrıhşla b smının iri 
koli rı r iad n ol ylı k i f sıuı ve ko• 

urtarmııtı. 

Onun bu d r gü:r. 1 bir şc ilde lar · 
kın kolları r sı d n kurtulduğunu gören 
halk: 

·Sonu var· 

""""""" ... ff""""" " """ Hcrgün ilk s anıl rd Birinci (15) kuruıl 
:Bugün matin lerind n itib ren iki nefis filiml 
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Fuar monasebe ne Devlet Oemır. 
uonarı tenzilat uapıgor 

An kora- (zmir Enh ru syooııl fuarı için 
memleketin belai başlı ist&Syo:ılanudan her 
gün muttariden başka bir tren tahrik edi· 
lecektir. 

Alaıebir, Menemen, Bandırma, Manisa, 
Konya, Eıkiı~hir lıtasyonlardan lzmire 
gideceklere yüzde yirmi yedi nisbetinde 
tenzilatı gidiı ve dönüt biletleri verUecek-
Tif. Dört yaşına kadar çocuklardan bilet 
almıyacaktır. 

Afyon, Karakuyu, Denizli lstHyonların· 
dan kalkacak trenlere de yüzde yetmiı beş 
niıbetinde tenzilat yapılacak ve beş yaşına 
kadar çocuklardan bilet alınmıyacakhr. 

Bundan baıka on beş günlük halk tica
ret biletlerinde de tenzilat yapılacaktır. 

Fuara göııderilecek eşyalar için yüzde yet· 
miı beı tenzilit yapılacaktır. 

---o--
Münakalat Vakaluti memur ve 
tşçlf eri sigorta edilecekler 
Münakalat V <! kileti, Devlet Demiryolları, 

DevJet DeaizyoUarı, Havayolları, fabrika 
Ye havuzlar, de nİrfolu şebekelerinde çalı· 
ıan memur ve müstahdemi. r için geniş bir 
ıigorta projeıi hazırlamakhdır. Bu suretle 
müaakalit Velliletinia faal serviıleriade 
gece ve gündüz çalışan büttia memur ve 
mtııt.hdemini11 her türlil tehlikelere kartı 
sigorta edilmeleri için çahımaktadar. Pıoje 
Mlinakalit Vekaleti ta.,afıadan tetkik edil
mektedir. Tetkikat ikmal edilir edilmez 
hemen tatbikata geçilecektir. 

Bir kadın panoeradan sokağa 
düştü 

lıtaabul - Sultaaabmedde Cankurtaran 
maballeıiade oturan Azize lımiade bir ka· 
dın evvelki gece evinin üst kat pencere• 
ıinden bir leğen suyu dökmek isterken, 
birden bire başı dönmiiı ve ıokağın orta· 
ıına düımüıttir. 
Azize ifadeye gayrı muktedir bir halde 
kaldırıldığı hastanede ölmüıtDr. 

--18:........-

Bir otomobil kazası 
lstanbul, - lbrahim Sönmez iımiade bi· 

ri Karaköyde Z1raat l:Sankaanua önünden 
geçerken şoför :ffalidin idaresindeki 4127 
aayıh kamyonbn altında kalmıştır. 
Kaza ani olmuş ve lbrahimin sol bacağın· 
dan vlicudunua muhtelif yerlerinden ağır 
ıurette yaralaamHiJe neticelenmiştir. Ha
diseyi müte kip yarah Beyoiıu hutaa esiae 
kaldırılatall tedavi altına homış auçlı.ı ıö

för yakalanmış ır. 

Bir araba danize gavarlandı 
lıtaubul - Erzicanh Erık oğlu Yaşarın 

idareıiodeki 958 uyllı araba Paşıbabçede 
ıahilde toprak boşıaltırken birdenbire hay• 
vaaların ürkmesile araba denize yuvarlaa
mışhr. 

K•za hayvanlHın ölümile neticelenmiş
tir. Arabacı ku tulmuıtur. 

Yeni ziraat vak&leti müstaşarı 
Ankara, - Ziraat vekaleti müateşarlıiı· 

11a Ziraat umum müdOrtı Abidin Ege tayin 
edilmiıtir. 

(iiALKIN SBSI 

DYO· ELG . 
B. EDENİN 
BEYANAT-

.....--o--

Londra, (a.a ) - 111 giltere 
Hariciye nazırı B. Eden ga· 
zeteciler toplantısında şere· 

fiue verilen ziyafette bir nu· 
tuk söyliyerek, ezcümle de· 
miştir ki: Yakında Hitler bi · 
1e . karşı ıulb taarruzuna ge· 
çecektir. 

Bu harbi kazanacağız ve 
kazandığımız zaman Alman· 
yayı tekrar 20 ıen e sonra 
harbe girmiyecek bir vozi· 
yete ıokacatız. Biz A'man· 
yayı iktısaden yıkmak iıte· 

mıyoruz. Hitlerin p ropagan· 
da1ıodan yeoi teraneler çık· 
maktadır. 

Hıtler şimdiye kadar hiç 
bir vadinde durmadığı gibi 
biç bir vadi de yapmamııtır. 
Hitler timdi A~man milletine 
vadettiği zaferi yer1ne getir· 
meğe çalıımaktadar. 

Fakat Hitlerin bilUin plin· 
ları artık bozulmuı bulun• 
maktadır. 

Hitlerle biç bir müzakere· 
de bulunmıyacağız. lıpaoya· 

yı iıe böyle bir adamla sulh 
yapılamaz. Hitler tarafından 
yapılacak \ıZlaşma iki yüdü· 
Jük abidesi olaca~ hr. Sağ· 

lam bir sulh kurulmazsa her 
millet harbi nöbetini bekli-
yecektir. Biz de hiç bir za· 
man ordumuzu terhis etmi· 
yeceğiz. Hitler Alman tari· 
hinde Alman iradeainin bir 
ifadesidir. Hitler ve hükü· 
meti tarafından yapılacak 

ıulh ile biç bir vakit alika· 
dar değiliz. Bu harbi kaza-
nıldığı takdirde Almanyanın 
20 sene oura tekrar bir 
harp etmemesi için müte· 
yakkız olacağız;. 

lktiıaden Avrupanıa orta· 
sında iflas etmit ve aç. kal· 
mıı Almanya ortalığı zehir· 
liyebilir. Almanya mağlup 
ot•c•k ve o zaman nikbin 

nzıyette bulun• caktır. Ame
rıkaoıo yardımiyı e ıulb bi· 

pasını iyi ve • • ğlam temel 
üzerine kuracııoğız. 

Sovyetlerin 
hücumları 

Nevyork (a.a)-Amerika 
j ısusl rıaın Moıkovad a al· 

dıkl rı haberlere göre Sov· 
yeller şimdi bütün cekhe 

üzeı inde mukabil hücumlara 
ıeça>it bulonmaktadır. 

Sicilyada34tay1Hava üstÔ;t :t 
yare yakıldı ğünü 1111

1
,.t • 

--o l aldı~ 
Kahire (a.a)- lnglliz tay· er _,_,, 

yareleri düa Sicilya adasın· --o ) .,, 
da Katanya, Marsela, Sira· Lond.ra, (a.a.çı;r~ 
- . ~"~ a guza ve Bonzdo hava mey· A k 811ııd• , 

d 1 h- . 1 vam amar J 
an arı na ucum etmış er ve w. b' t kt• delll 

gı ır DU U 
hiç zayiat vermeden 34 tay· lstili teşebbii• 

1 . h • l . 1 b. . so• y reyı ta rıp e mış er ve. ır tekrar gelmiştır. ol", 
çok tayyareyide hasara ui- her zaman hazır b .,ı 
ratmıılardır. tayız. Alman b•f:ır ı 

--,o ğlinü11 kırılması ıl~l 

B 1 • f d kidir. Şimdi b•f yı•· u garıs an a hakim buluaoı•kt• o 
b dılll• 

Y h d.1 I Ü d 1 terede bom ar 111 a U 1 er e m ca B e re•İ imalitı gt~ •• 
'k' -islı 

Sofya (a a) - Alınan ka· nazaran 1 1 .... 9 . uae .•• sene iıe 4 .oJJ• 1,r.. rarlara göre bundan ıonra 

Bulgaristaada Yahudi diniiıe 

mensup ancak 21 hekim, 
187 bakkal ve 7 diş tabibi, 
20 avukat, 6 mühendiı, 118 

caktır. Nazi Aloı•;,til 
şında bulunan .11011 ı.11 
munda 3 • 4 1111 lı "" 
nı ölllme atabilc'' 

marbazdır. d• ki '• 
Bu yüzden 

1~bo••' 
mızı iıtili teıe 
temek lizuııdır· .......... 

ınamzıif ~n:: 
ınaııterede galnız üç gerinde otur~,~ 

b b 1 t ld 
Vişi (a.a) -: itl,J 

kırtasiyeci ve 67 terzi faali· 
yetlerine devam edebilecek .. 

ferdir. Bu Yahudilerin ekse· 

rlıi Sofyada buluamaktadır. 

--o--

UBrB om a ara 1 1 hmye uezaret• •• .-
fr•• 

Londra, (a.a) - Hava ve bulunaııyaa oı•'t' 
Jeria hudut ,ıı ' 

dahili emniyet nezaretleri· balunmalarıoı 115 ıo 
nin tebliği: Bu gece bir kaç Niste buloo•11 bef 

• h• 
dütman tayyareıl Britinya şehri terk Uç iıti'· 41' 
aahilini aşmıı ve şarki in· mublet ver oı k•J•f111 ı' 

Hudut auDt• ft'' gilterede ilç yere bombalar 'l'ıler t 
atmıştır. Hasar ve yaralıla· rılacak ıag~ 1 ,ua1• 
rın mikdarı azd.,. riıinde ıekıl tie os'',, 

zinde birlefal 811 ıı•' fi 

Alt kt tulmaktadır. ,tol 
1Df 8r 8 logiliıi 111kıd•' I 

.. . Bayram k Dövmek VB U~~ 
Buton halkımız bu a - lkiçeıın~ı~kt:,b'" 

1am davet Bdlligor ~ebaıet b•1~ cıa,oı'~ 
Y oglu Ado•~ıod•" 

Tiyatrodan e"ve) Kanuni le yaratıdıf 
Fethi idaresinde mükemmel 1 

mııtar. bOfld lıll bir ince saz beydi icrayı s r '" 
ahenk edecektir. Okuduğu a fil of 

~· ft-nefıs ve emıaJsiz şarkılarla Alsaocakl• 01~"' 
Aıtınp..ırkta k•festdd bül- yazinin ıarbrodfı'll•"''' 
bü .l~•i dile getiren meşhur k• " ~ rezalet çı 
muganniye Bayan Dürdane S 

lanmı"ştır. dS 8 tarafından muhteJif şarkılar ID 
okunacaktır. uzer 'dur ... '' 

Rejıaör büyük sın'atkir bUIUD ~'l 
Bay Hayri Aksoy idaresinde ı:o~'" -
Ao~ara Tiyatrosu heyeti bu Kemerde d• 2' :~ 
akı•m "Karma kar111k,. na· medin nıeri",,tı ' 
mında 3 p erdelik vodvili esrar bulo111 ..ti 
temt:il ed.:cektir. Bu akşım e'V'ı 
muttaka (Altın parkta) Ttır· Asri SiO ,,~ ~ 
kiye ses kraliçesinin ilihi ••Ô'edt /J'ı 
ıeıiyle okuyacağı şarkıları• Bu Jıaft• cl•dl• 
nı dinlemek içi~ mutlaka 30 kısııP bi~1sl''"' 
ıeliniz . .. ha arı~ lı;.t ,..,, ,,,, 

Kl9ealnden alımı.. Çorakkapı PolltR .f•l• 
artı• alo, 164 H11a• Tahıl c.>NDE Milli • 

pıyango bilet'erinizi (Saad at) ------


