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HALKIN SESi MATBAASINDA BASILlllŞTIR 

UZUM VE iNCiR 
MAHSULLERiMiZ __ .,..__ 
Bu yıl ihracat mahıullerimize hariçten 

fazla talip vardır. Bu ıebeple mabıulleri• 
mlıi iyi fiatlerle utmak mllmkla ola· 
cakhr. 

Sovyetler birliiiae ıevkedilecek malaaal 
mukabilinde bazı idhıllt eıyaaı ıetirilece
ii ıalaıılmaldadır. 

__ ..... tta,,afları!ll•rlemiı Yatıaclaılar, fıraıt baldakçı, biıiklete blameii ihmal 
"ir Baıtıa blılklet, yarın motoılklet, obllr a Bn otomebil, da!ıı obiriıl ıl• tay· 

•oımak Ye açmak clevrlacle hepimiz için bir ıpor, bir hayat ıayeıi ol· 

Yeni mahıatlerimizdea laclria 20 Aiu· 
toıa ve Bı&mlla de 25 Ağ111toıtı lzmire 
ıetirilerek borsada ıatııa çıkaralacıiı tala· 
mia edilmektedir. Havalar mliııit ıittiila· 
dea her iki mabıal ele kalite itibariyle 
y&kıekliğiai ve aefııetiai mahıfau etmek· 
teclir. • 

• ••ıyaalır, kltllr&mler gibi yerlerde ıiblameğe mahkumdurlar. Sazthı 
~· açmıp bıceremiyealerln istlrılaıt yeri diri diri ıirllea bir meıardarl 

-c--
Ankara - ıstaıbul haıa sıfırları 

Ankara (a.a) - DeYlet bayı yollanaıa 
yolca tayyareleri pazardan maada her ı&• 
mevcut teferlere illvetea Aakıra •• lataa· 
bul ıraıındı 4 ağuıtoıtın itibarea maata. 
ıım seferlerine baılayacaktar. Hareket ... 
atleri Aakaraclan lıtıabalı 15,20 tle, latu• 
baldan Ankarayı 8,40dadır. 

4Qk 
INGILIZ TAY· Son Dakika 

YARELERI 
liman ııhlrlerlnı ırzat J~~on tay~are-
111ıtaıarı atıuorıar lerı lAmerıkan 

zırib, ~·=··> - Bir ı~~e- Vapurunu Bombaladı ıstanbulda 10 .. 1°1111 baıı ı•ı. 
te mababı• ı haber verdlgıae •-- 1 
ıare l·ı~liı ~ayyarelıri Al- Nıvvo1k. (ı.a} - Savıhıt IUll 11aıılın g11•11P 
maa ıebarlerı &zennde uça· l.tmekte olan bir Amerikan v- 'i' 
rak et vuikalırı atmıtlardu. vaparaaa Japaa tayyareleri lıtanbal-Göa&lli bava okalau ka1de-
Halk baaları toplamııtar. dilmek içia ıebrimiıdıld ıeaçler bl1lk 

mtlteaddit bombalar atmıılar· b k d 
Baadan evvel loıiliı tayya· dır. Vapura bir ıey olma· r•i et göıterme te irler. Şimdiye kadar 
releri hıaıia veıikaları at· 230 genç mektebe ıöaclerllmiıtir. 30kiıilik 
mıılır t'e bir çok kimıe mııtar. Vapur ıındallarıadıa tlç&ncil bir kafile ele haı&• hareket et• 

biri ve bacı iletler tahrip 
bualırlı beaıln almai• mu· edilmiıtlr. mektedir. 
vaffık olmaılardı. Bu veai· 0 __ -es---
~~~~ ; .. ~~d:~i~ı~::. b~~ ::: Çunking bom· llmanua11n Tahran at1111lllt8rl 
klkileriyle ayırt etmeje im· b d d Erzurum, (ı.a) - Almauyaaın Tahra• ata• 
kla yoktar. ar lal8DID 8 ıemilteri ve iki hariciye memuru Ernrama 

Alman biik4meti banları Çaakink, (a.a) - DBa ıelmiıler ve kııı bir miicldet ıoara otomo· 
topbyaalarlı lltimal edenle· Japon tayyareleri tırıfıadan bille h11eket etmiılerdir. 
re aju cezalar hattı idam bombardıman edilen Çaakink 
cezaıı bile verilecejini illa ıebrindekl laıiliı koaıoloı· HALlll SESi HAllll SESiDiR 
etmiıtir · lak biaaıiyle •• So•yet koa• 

o 

iSPANYADA 
ıoıonııtıarın taıklf ı 

Bar1eloa, (a.a.) D. N. 8. 
ajıaııaıa oıber verdliiae 
16re Bar11loa ıabataaı ıon 
ıüalerde bllt&a ıraıtarmılı· 
ra ıiire balaaımıyan komi· 
aiıtleri tevkif etmeje mu· 
vıffık olmaıtar. Tevkif edi· 
lealer arıııaclı uki a111r· 
lardıa Mıaael Groıe lımia· 
de biriıi de Yardır. Bu zat 
dahili bırp ıımıaıaclı otuı 
idam kırınadaa faıla hl· 
kim vermiıtir. 

her ıamıaclaa fazla daha 
çabalr, claba mleaıir ve da· 
laı ceırl ııkerl hareketler• 
Hvkeclecektir. 

Bakılım, o, baıl• baau 
yapaltUeHk midir? 

•tRRI SANLI 

ıoloıluk biaaıı kıımen hı· 
rap olmuılardar. 

---o--
Almanlar 

Suriye 
ve. 

BerliD (a.a) - Berlinden 
yari reımi bir meabadau 
verilen ba beri ere ıare laıi· 
liıler artık Sariye bidiaele· 
rinde f vadedilea iıtikllldıa 
bıhıetmemeie baılımıılar· 
dar. Bu vaziyet Berlin ıiyaıi 
mahfillerinde ehemmiyetle 
kaydepilmektedir. 
laıiltere Sariyevi Maverayi 

Erdaaa veya Filiıtiae ilbık 
ederek idare edecekleri ıa· 
laıdmaktadırr. 

Şimdi Suriye halin laıi· 
lider hakkında •• ıi'-l bir 
fikir ediamelerl ll11m ıele· 
c•ilal takdir etmelidir. 

Doğru bir düıünüttür 
sanıyoruz? 
. --o---

Memurlarımızdan pek çoldarıaıa biae ' 
aalatbklaraua gebe, bayat bahahlaj'la ıla· 
dea gllae yllkaelmekte olclup Ye b
makabil memur maıılırıaıa 1eriade 1aWt 
kaldıjı ve her ııaıf eıaafaa baadaa mite· 
air olmadıtı ye aiıbet dılruiade mallan• 
zam yaparak bu ıaretle ka11açlarıaı temla 
ederek bayatlarıaı yoluna koyduklın halde 
memur aıaıfaaıa baadan mılarum oldaia 
merkeıiadeclir. 

Blltçe dolayııiyle zam baıl• içla yapı· 
lamıyacağıaı ılre, biç olmana acm 11cla 
maddelerlaia temin edilerek memurlana• 
ııa terfibiaiu d&t&nllmeıini mlıfik ve idil 
Cımbar hlk6mıtimlıla •• bllyllderimlda 
IBtüf ve bimmetleriadea belrlerb; lira: 

HALlll SESi Hlllll SESllll 



• 
c:::t h H .ımao m mur- fTankl rın Boğuşdl 

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._.iiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiie•r•I iiiiiiieiiiiiiiiiriiiiiii~--- la rına verıle- i Ve Paraşütçüler 1 ı 
Sivrisinek 
Mücadelesi 

--o--
Maıot mevcut olmadığın

dan lzmir ve Karııyakada 
ııtma ile mücadele tam bir 

ıekilde tatbik edilmemekte
dir. Biıe verilen malümata 
göre ııtma mücadele ftlerin
de kullanmağa elverişli ve 

depoların dibinde kalmış iki 
bin ton kadar maıot posa

ıı vardır ve bunlar bir ıu 
karaıhnlmak ıuretiyle isti

fade edilebilecek bir hal
dedir. 

lımir ve Karşıyakada .. •on 
ı&olerde ıivriaine1rler fazla
laımııtır. Alikadarlaun bu 
iki bın ton posadan istifade 
ederek aıvruineklerle müca· 

del .. ye t., krar bıılamalaıı 

ıayanı temennidir. 

--o--
Kahve tevzi 

listesi 
Fiat 11ilr•teab ,ıumiı yona 

din 6ileden ıonra Ticuet 
"'-'•ıun.4• vali ~ Fna" T.,t,. 
ıaha reiıliğinde toplanmıı, 
fiat milrakabe iıleriyle kah

ve tevzii meseJeıini müza. 
kere ederek bazı k rarlar 

vermiı kahvelerin tevzii liı· 
teıi de tesbit edilmiıtir. 

---.. --
Kasabbaşıda 
o~man yangını 

. Ôdemif kazHıaa bağlı Bey· 
d•ğ nahiyesinin Ahtepe kö-

y& hududunda Kas pbışı 
mevldinde bir 01man yangını 

çıflmıı, 50 dekar arazi dahi

linde bulunan gllrgen çalılat ı 
yanmııtır. Yangına sebebiyet 

verenler araıtırılmaktadır. 

--o---
Belediyede 
Faaliyet 

Belediye daimi encOmeni 
dtla reii muavin 8. Su•d 

Yurdkorunuo reiılij'iode top• 

laamıı. yukuı mahallelerde 
ve imar ••h,aıoda yeni yol 

Ye katiıHyon inşahnı mlite· 
abb!de ihale eraıiı ir. 

----o---
Yeni ziraat 
müst~şarı 

Ziraat vekileti mlhteşar· 
lıj'ıaa ziraat umum mtidiirG 
B. Abidia Ere tayiD edil· 
mittir. 

lzmir limanı 
temizlenecek 

cek vece ücreti ı ---- ıJ s 
-10- Torcllme ed•n: SIRRI SA~ 

--o--
Milnakalit vekileti mem· 

leketimiz limanlarının tevsii 
ve iılahı için üç miJyon Jira 
ıarf edecektir. 

lzmir limamnın uzun ıene· 
lerdenberi teruiı.lenmemiı ol
duğu göı onünde bulundu
rularak tarak makineleriyle 
temizlenmesi kararlaıtırılmış, 
lstanbul ve S ımıun limanla
rı ın tevıii ve iılihı da mu
vafık görülmüştur. Bu üç 
liman da modern tesisatla 
takviye edilecektir. 

--o--
Gelenler 
GidenJ r 

I 

• 
Bahkeair mt-buıu 8. Hacim 

Muhittin Çar1\c h şehrimize 

gelmit. lzmir mebu u B. Rc::h· 
mi K6keD Kanbay ıitmiş· 
tir. 

Toprak mıhtulleri ofiıi 
müfettiele inden B. Namık 
Erciyeı Ankaradan Şt>hrimi· 
ıe gelmiıtir. 

Kanudndta - -- --
Bir sabotaJ hareketi 

--.. --
Otta-ea, (ı.a.) - Kanada 

mühimmat nazm geçen per
şembe günü 300 kişinin bü
yük bir fabrikayı iıgal ettik
lerini~ve 3 gün~de ellerinde 

Llbulundurduktan ıonra puar 
•günü öğleden sonra kendi 
rızalariyle terkettiklerioi bil
dirmiştir. Buoun bir düşman 
sabotaj hareketi olduğu zan-

nedildiğini beyan eden mll
bimmat nazırı Hovve demiı· 
tir ki: 

Müstevliler tevkif edilmiı · 
tir. Veya edilecektir. Fabri· 
ka dün tekrar çahımıya bış· 
l~mııtır. 

--.uo--

Ordu terfi 
listesi 

lstanbul - Ordu terfi liı
teıiaio ibunaa baılaamıtbr. 
Liste her yıl olduğu gibi 30 
Ağustos Z•fc!r bayramı gü
nli ile ilin cailccektir. 

--o-
Ruzveltin şahsi 

mümessili 
Loııdra (a.a)-Royter ajan· 

ıınıa zannettiğine sıöre Re· 
iıicumhur Ruıvelti lagiltere
deki .ıuauıt mtıme11ili B. 
Hopkiaı Moıko••J• maYı· 
N.llt etmittir. 

Milnakalit Vekileii gece• 
leri fazla mesaj yapan mın
taka liman memurlarına ve
rilecek gece maui ücreti 
hakkında bir talimatname 

-ı-Bır yedek nelerin hatıra delt•~ 

hazırlamıştır. 
Bu talimatnameye ğöre, 

geceleri nöbette kalan mın· 

taka Jima'l reislerile tube 
şeflerine 100 kuruş, liman 
kontrolörleri ile ikiaci ıınıf 
liman reislerine 75 kuruş. 
lim n nöbetçi memurlarile 
ikinci sınıf kontrolörlere 50 
ku~uı, diğer liman memur
lanua da 30 kuruı fazl m.,. 
sai Ocıeti verilecektir. 

.-'' Hauret! Zabitlerimiz, 
subauıariule öpOıtoıar ,, 

__ .,. __ 
Basradakiitha

lit eşyası 
htanbul, - tiaarada bulu

D•D muhtelif ciaı ıtb.tat eş 
yamızdan mübim bir kısmı

nın memleketimize ithaliae 
başlanılmııtır. Yalnız Sutiye 
'imendıfcr hatbndan pratik 
pir tekilce istif •do im kin· 
ları heınüz elde edilemedi
ğinden nakliy t biraz uzun 
sürmektedir. 

Diö-er taraftan Porhaidde 
bulunan ve memleketimize 
ithal edilmek üzere bekliyen 

Jdiğer itbalit eşyalarınm ka
ra yolile memleketimize ge· 
tirilmesi münasip görillmek
tedir. Bu eşyaların da na
lep yolile memleketimiıe it· 
hali mevzuubabiıtir. 

--mili-
Bakkal kadını 

soyanlar 
cezalandırıldı 

lstanbul, - Üaküdarda 
Selimiyede bir gece Hayri
ye isminde bir kadın bakka
lın yolunu keserek, lizeriae 
hücum eden ve yanındaki 
parayı gasbetmek istiyen 
Hülusi ve Halid isimlerinde
ki iki ıoygucunuu duruıma· 
1 inci ağırbezada dün neti· 
celenmiştir. 

Mabkem , ıuçu delillerle 
sabit bulmuı ve her ikisinin 
de 2 ıer sene 4 er ay müd
detle h pı konulmalarına 
llarar vermi tir. 

Cilt ve Zührevi Hast•hkları 
Mütebı11ısı 

DOKTOR 

Sali Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

Dr. Fahri Işık 
haılr Memleket badaaHI 

Rontken mOteba11111 
Rootken •e Elektrik tedaYlıl 
r•pıhr. lklacıl Betler Sokak 

at Ne YILIJON. 150 

[ 2 Haziran günii ]i ... f 
·Dün beklediğimiz düımaa taaır 

1 
-" 

pılmadı. Gene karıı taraf ta deri• f 

nalı bit ıüküt var... . d• lı' 
Cephenin buıusiyetleriaden bfrı ~ 

dur: Ne zaman ki düımaaıo hikhO İf ' 
hatlarda bir sessizlik baılar; 1111ldla 
rette hazırlandığına işarettir. 

Gruplar teıekkül etti. ,,ki' 
Aldığımız emre göre hareket ed•, t! 

Diiıman tanklarına yol verilecek f.., I 
J~rd ... çcınberler içine ııkııtırıbp illl __j 

lccekti. • ~ 
Beklenilen büyiik taarruzu• yarı oa•~ 

maıı muhakkak... 811 maaıı•lll dd' 
mubarebeai, bütüa cephenin 111ak• ~ 
tayin edecektir. kot' 'j 

işte bölük kumandanımız kot~ Jı f~~ 
di. Bu heyecanlı adam teliıl•D 'at•'~ 
yüzü bir pancar gibi kııarır ve 111 

•• ,1 
yen terler. Go•e ayai durumdaclıt ··' 
lo acele koauımaktadır. " 

BölOğllo erbaılarıaı ve ç• 
çağardı, ı6yledi: ,ır' 

- Şimdi reri mevıiler• çekil•~,,~ ~ 
Fırkadan gelen ıubay biı• bll fi ._J 

rİ 'V'Ol'df. ,,,.,, 

Dikkat ederseniz Hğımııd~kl,lat• 
daki kıtalar da aOratle çekibyor ,. ~ 

Yarım ••ate kadu h11ırJık)•r:~.,... 
(Eliyle çok arkadaki tepeleri 1 • 1 
bu battı tahkim edecekaiaiı:. t8fl' 

Çekilme hareketi iiç defa D• 

cajım düdükle baılıyacaktır. la•~ 
Bölük kumandanı ayni tel•t ;: t" 

la uzakla11p gittiği vakit, • tJrlJ_.: 1 
memleketini candan seven çı.Uf ,c~ 

- Size bir ıey ıöyliyeyilll ~ıhı ol"'j 
Bana kalıraa bu iıte bir y•D ıf 'l"lf' 
Hiç bu canım arazi bırakılır d• 1'İ' 
dilir mi? .~ı 'ti' 

Şöyle bir dikkat edin! Burıd d•i-' f 
çekilmemiz emredilen tepelere pç°'" 
kim v 'ziyettedir. D. ımaa to _6', 
leblebi atacak değil ki... • d~ 

r ıs Kurdumu bataryayı ha 1111 ,re 
Dedim yı.. Bu iıte aklııııııı~ .JI 
incelikler olıa gerek... Ded1

••• f' ~ 
Akıllılığını her yerde ga.ıeı;: ..... ,1 

rebelerde bııını ıiperdeD çık• ,,ı 'f 
- )'k d• .,, 
de, 11ğa ıola vatanperver 1 bıt'ıısJI' 
kalkışan baıçavuıumuı, poı . / 
giç bilgiç diizelterek dedi Jıı: t'' 

- Jo"" 

9 EYLUL 
Baharat 
deposu 

Her cinı baharat, Tuva· 
let etyuı kumaş ve mobil· 
ya boyaları, Karpit, Kar• 
boya, ZaçyaiJ, FILIT •• 
diier aıitler flatler aor111ıl 
kalite ekatradır. 
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'l'EKAüT 
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~·ı-
l llyetlerce bu hu usta 

başlandı lıazırlıklara 
~~-d' .. 
~ib•Jeler ve belediyele- lerinin fevkalide içtim a da-

~'~• blieııeıelerle bele- vet olunmaları lazım g lmek-
~tt •talcaıı memurları tedir. 
' ~.••ıadığl teşkiline dair Kadrol ra icra Vekilleri 
• ı;:ıa liyih111 1 ikiaci Heyetince tasdik edilen me-

' ııa,,1 l tarihinden itiba- murJar bu k naoua hüküm· 
~~bili Yete girecektir. leriadea istifade edebilecek-
·~tt,.'I' Vekileti kanunun ferdir. Binaen leyb yüzde 5 
~ •b 

111
' 11 tatbik edilmesi aidata tekaüdiye bu memur· 

~~ı,:lb•ıı lizım gelen lardan kesilecek ve beledi-
~' bi, h•ldcuıda villyet· ye bütçesine konacak yüzde 

~t.1111 tın:ııııı göadermiıtir. 5 de bu memurların maaş 
ille .. -

• ıaıa iore: ve ücretlerinden kesilecek 
\..lll'cl~~ll 19 anca madde- yliıde 6 lere tekabül ede-

~ ... •nce aıalôliyet ni· cektir. ...... . 
lı. 'Itır. 1111

Q • ibza~ına baı- Mcmurl rın m aşlı • veya 
f -.111 Pderıyet ıktisap et- ücretli olm larında tekaüt 
~Je'' tebliğ edilecektir. aid•b bakımınd n bir fark 
ttı,, ~e bağlı bulunan olmıyacaktar. Ynzde S tek -
~' ~ ~rden belediye bllt· üt aidatı ma ş veya ücretin 
~~ brlı buluaaua, ister tutarı dan kesilecektir. 
,, bıı lltçelı mlle11eaeler ihtisas mcvkiiado bulu· 
~ dabillrbnuııun hüldimle- n aları muktesep b kin ne 

~ '111ı ulu acaklardır. olursa olsun aldıkları ylık· 
~ ~·~~ ~11 

lO uncu madde- lardın yüzde6 kesil ce tir. 
~~ .. le: ~ria g6re aylık· Tamimde muvakkat müs· 
~'tıaeı·~lecek yOıde S le· tahdcmleria bu k nua hü-
\; t.,d,ı biliğine muadil kümleriaden iıtif ade edemi-
•· ' ~. bıebliğın, memur-
~),] llau ld cekleri bildirilmekte ve bun-
~L '•te P o ukları bele· 
~ ~t,di, adenmeıi icap et- 1 rıa kimler olduğu tasrih 
•• :~ 194 kınuaua ikinci- edilmekt dir. 
~ •tı_, 1 de m riyete gi- Mnv kk&t müstahdemler 
~~"' Jt ll~ııran 941 mali vazifesiyle d imi ücretli ve· 
~' ~ dı ıyındı memur· ya maaşlı memuriyet v zife-
d, ~ t,k 'lilecek yüzde S ai· Ierioin bir memur uhde i d 
'~•~'b&J edecek miktar· cem ve tevhidi h linde bu 
~~i S 11,: Dıısraf bütçesin- memur! rın tekaüt hakkına 
ti! \t, t ._•rıtı kanun mu- bılel gelmiyecektlr. 
~'t'~ ' 11•6t ıandığına ve· 
'-t •~ıı,~'~llğ,, faılı altın· 
it ••ıı ' nıaddeye tahıi· 't' H:' •andık müdOrlü· 

,-t.dlr derifrnesi icap et-
L.~l•d· · 
~' 1~' kınaaua hflktlm· 
~' &,,'' belediye mecli· 
~)ı 1 llı&ıdeki ikinciteı· 
~ lt,:tidııında toplan· 
it~' ~. etmektedir. O ta· 
~ ı-t~ti:' aıeriyete gire· 
~-' d,Ja •ta baılanacağı ci-
c., t.hıi • evvel yilzde S ler 
·~-·~ıı 'it tefrik ve büt· 
~"'el bıaı ve zaruri ol· 

Ö ~.. belediye meclis· 

~S&!AHANE 
~u '-@

~rı Aile Bahçesi 
t ~•~ ~~LIK TIY ATRO 

t• ··•Q/ 1 
"• oe ıüldürücü Sab· 
trt,.~6kodaıları temail 
I\ a" tarafından 
\J u •kıam 

tUZLER 
~-~llıedı 3 Perde 

~'1•t~AMJL FERRUH 
~NlJl~lıı klmilea yeni 
~ 111ARALARI 

Almanuada sıvuıer po. 
lise gardım edecekler 

Harp dol•yı iyle Alm n· 
yada zabıt m murl rı z ı. 

mıı olduğu d n sivillerin z • 
bıtaya y rdım etmesine bir 
emirname ile milsaad edil
mittir. Bu emre göre müc· 
rlmlcri ve bahuıus cürmü 
meıbud faillerini ivil ah li 
dahi takip edebilecektir. Bu 
gibi t•klb tt zabıta ve ad
liye memurlarının b ız bu
lundukları s labiyet ve ma
ıuaiyetlerden siviller de is~ 

tifadc edeceklerdir. 
Hangi cinai teşebbüs ve 

hareketlerde sivillerin müda
h lede bulun c ki rı biren 
tesbit edilmiıtir. Katil ve 
katıl teşebbillü ve ios n k -
çırmak gibi işlerde ve sabı
kalıların her türltı yeei ciaa· 
yetlerinde siviller miid hale 
edecekler ve lüzumu b lindc 
ıilib da kull nacaklardır. 
Yalnız linç etmek oiddetle 

!!memnudur. Zabıta memurla· 
rı aibl ıiviller dıhl mGcrim
lerJ Hi olarak yakalımaj'a 
ıon derece olerık gayret 
edıc11klırdlı. 

lst nbul, - Bir müddet 
evvel Eyübde Defterd rd 
işle en bir cin yetin muh -
hemesi birinci ağırcezad 
dün neticelenmiştir. 

Aidiı nin suç1u u T hain 
Durm zgiJ r, bir akş m 
Hamdi ve k rdeşi Oam n 
isimlerindeki rk das) rın 
mis fir gitmiş, birlikte içip 
eğlenmişlerdir. Bilahare T h
sio evine dönmek üzere y· 
rılmış, fak t O.sm ala H m· 
di sokakt T hıinin yolunu 
keser k, üzerine çull nmış· 
lar ve ıoymeğ teşebbüs et
mişlerdir. T bsin de nefsini 
müd fa için bıçağını çek
mio ve Osmanı öldürmüş, 
H mdiyi de yaralamıştır . 

Mahk me, hidisenia sure· 
ti cerey nını n zar lar k 
auçluyu tabf ifen 5 y 17 
hün müddetle h psc m h. 
küm etmiştir. 

DO TORUN KöŞESi 
~~~~~~...--.~ 

Bel soğukluğu kapma. 
. mak için 
---o--

Bazı tehdirler d 1 ma alınır 
ve aham k lazımdır. 

Bu tebdirler nelerdir? Bun
) rı gençlerin bilmeleri ve İ· 
yice dikk t etmeleri icap eder 

T m ıt n evvel prezerv -
tif kull nmak, temas etmez
den evvel Kalos merhemin· 

den zayı ten süliyeye sür
mek, k dına lav j yaptır-

mak, Tem stan sonr der· 
b l id• r tmek ve az yı te· 

nasüliyeyl bunl iyice yı· 
km k. 

Ac b bütün bunlar h ki· 
ki koruyucu vasıt lar mıdır? 
M aeJef h yır. Bunların hiç 
birisi k t'i koruyucu m hi· 
yeti h iz deıgildlrlcr. 

Meabur fr ngi ve bel oğ
ulduğu müt h ssı ı profe ör 

Rikor bu tebdirler h k ın
da şöyle ıöylilyor: Büyük fır-

tına v yağmur ltı dn eli· 
nizde bulunan şemsiye te1s 

döner d 11ilir. Ve nihayet si· 
zi bu tebli eden muh faz 
edem z. işte b 1 oğukl ğu 
m elcaindc de bütün koru

yucu tebdirl rin kıymeti 
bundan i arettir. 

O halde doktor! r bu hu
sust belsoğukluğu y k -

laomama için bir çare v r 
mıdır. diye sorulduğu z m o 

en samimi otar k şu c v bı 
vermek muvııfıktar. En e as-

lı ç r bel oğukluğa p· 
mam ktır. e m mküm ol-

duiu kadar geyri meşru tc
maılardın k çınmaktır. 

Yazan: TEVFiK PARS 
-43-

- Bravo!.. 
- Bravooo, yaş Türk!.. 
Diye b ğırıyorlar, her şeye rağmen Deli 

M miıi de t kdirdon k6adileriai alamıyor• 

l rdı ... 
Kuru Amerik n güreıinde her ıeyden 

f zla muhakk k ki kuvvet rol oyniyorda. 
Halbuki yağlı latur a güreşlerde oyun ve 
m baret kuvvetten önce gelen bir ıeydir. 

Çün ü yağlı güreılerde hasmin herhangi 
bir yerinden bılmumu gibi yapıııp çektir· 
meğe, iki de bir de kolundan budundaa, 
kafasından gövdesinden tutup b11mı kol 
kuvvetiyle sıkıştırmağa imkin yoktur. ÇGıı-

ü vücutlar yağladır, elden avuçtan kapı
verir ... 

Halkın biç Amerikan oyunları bilmediji 
halde koca Nevyork ıımpıyonua meydan 
okuyan ve her h reketi b11mı için muhak· 
kak bir tehlike doğur•n Deli Momiıi b6-
yük bir alika ile takip ettiği görülüyor. 

Hele genç kızlar, kendine yakin locaları 
almış zengin madamlar mütemadiyen Me
mişi alkıılıyorlar, deta oaun galip gelme
ini can ve yürekten ·arzu ediyorlardı • 

Dakikalar uzadıkça Klark Simpıon be· 
yecanJaaıyor, bele Deli Memitin ulu orta 
saldmşları ve tehlikeli tehlikeli kapııları 
o u büsbütün ırtıyordu. 

Orta hakemi V. Vilson, hennı hangi ta· 
rafın galip geleceğini kestiremiyor, elinde 
düdük mütemadiyen sahnenin ortHında 

öteye beriye koşuyor, bazın birbirlerine 
giren gayri nizami vaziyetlere sebebiyet 

veren bu iki yırhıcı pehlivanı birbirinden 
yınyordu .•. 

Henüz bir çeyrek s t y olmuı, ya ol· 
mamı ta .. 

Deli Memişia rtık dab hakim güreı· 
meğe b lıyor, hasmını her tutuşunda mu· 
h k k urett bırp lıyordu • 

Esa en h lk d , bu slan boğan Türk 
pehliv nınd büyük şeyler bekliyorlar, 
hattft kseri i bu bir çeyrek sa•t ıiiren 

güre t n sonra erede ise Ki rktaa bütün 
ümitlerim kesiyorludı ... 

Çünkü bir çokl rı şöyle diyordu: 

- Eğer Ki rk Simpso , Türk pehliva· 
nın yen bilecek ol ydı, onu şimdiye kadar 
b stırm sı, u y pıp yapıp altın alması, 

sırtlnı güzel bir Amerik n oynniyle yere 
vurm sı liizımdı ! ... 

-Sonu var-....... " ....... ~""""" ""~ 
Hergün ilk s nıl rda Birinci (15) kuruıı 
ısugü matineleri d n itibar iki ncfiı fillmt 
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Bauburtta Milli Şef gOnO 
- -imi--

Bayburt, (ı . ) - Milli Şeş ismet lrı önü
nün Bayburdda g~lişlerini yıldönümü mü· 
aasebetiyle Baybudaii h lkevinde tören ya
pılmıt ve ıebir baıtan baıa bayraklarla 
donalmııtır. 

DYO· TELG 
SOVYET OR- B. Stalin sonu-1 

DULARI na kadar mü-
--o--

550 lirayı alarak 
çan tahsildar 

ka- Mukabil taarruzlarına c~~:!~ .• ı-:_ds~.~.~~ 
devam edlgorlar birliğinin Londra büyük el-

Ruslarla 
Polonyalılat 
Anlaştılar ., 

Londra, (a.a) - D~•. pi' 
drada Sovyet Rusyı il 11dl 

lltanbul - Galata BeJediye tahsil ıubesi 
tabsildarlarından lbrahim Yardımcı, tah· 
ıil eWği 55() 1 irayı zimmeti e geçirmiı ve 
ortadan kaybolmuıtar. . 

Belediye tuafındaa yapılan tabkikd so
nunda tahsildar l1uabim Y rdımcının pa• 
rıdara m~kabil verdiği makbuzların dip 
koçanlarına tah9il ettiği miktardan daba 

az yazdığı ve bu suretle muhtelif yerlerden 
aldıiı prualarduı 550 lirayı zimmetine sıe · 
çirdiği anlaıılmıthr. 

Belcdiy~, tabsıldarın bulunması busu~uda 
t.mniyet Miidürlüğıie1e müracut etmiıtir. 

---o---

ff atımıer ve müddeiumumiler 
l.taabul -Tet fine liyık göıüleo biim ve 

m&ddeiumumilere aid liste hazırlanarak 
Adliye Veklletiae ıönderilmiıtir. 

Bu liıteye sıöre, 1 inci ağırceıa azHıu· 
dan Silim Baıol icra biklmi Celil Türk· 
geldi, icra hlkimi Nail Topuz, Şile biki-

mi Mubliı Şen, Fatih 1 inci ıulk hukuk 
hlkimi Rahime Ôge, Galata sulh ceza hl-

kimi Nusret Bila-in Adalar ıalb ceca hi· 
kimi Niyazi Karkazaa, aıliye 10 uacu bu-

kak bikimi Kizim Suda, aıliye 7 nci hu
kuk hikimi Nail laci, Ü.skildar mftddein-

mumi muavini Şnket Teamaa birer dere· 
ce terfie bak kazanmıılardır. 

o 

Gıda maddelerinin 
yükselişi 

Tereyafı ve peynirin bütün hızıyla yük
ıelmekte devam ettiği gibi daha bazı a-ıda 
maddelerinin yükıelmekte olduğu ve aeb
zelerde de kımıldamalar göriildüğü ıöyle
aiyor. Bu cihetlerin de Fiat mürakabe ko-

mlıyonuada tezekkür edilerek çare bulu· 
nulacığı kanaatindeyiz. 

---o-.._.-
Biga da noı us işleri faalluette 

Bia-a, Merkezle beraber aıüfuıcu 80.000 i 
aıan kuatrıızn c üfos iştera, k•dro dar hğı 
dolay111yle yılla rdıubl'U ıkı memuda idare 
edıimekte, köylülar uzak meıafet"rden ge
lerek işlerini y•pllrırk:~n ydiştarilememek 
ylziloden · zahmet çekilmektedir. 

--.. ~ 
ıarablgada bir çocuk boğuldu 

Biia - Karabiganın U ıu cami maballc
ıindea Hurıid oj'lu on bi1" y şluıuda Ah
med Sarı iımiade bir çocuk, geçen gü n 
yıkanmak lbere denize girmiı ve yibmek 
bilmiyerek enginlere açıldığından boiularak 
61mlıtlr. 

Moakova, (a.a .) - Sovyet çisi refikasiyle beraber Lon· 
kuvvetleri anudane dövüş- dra belediy ıinin toplantııın· 
melerine devam etmektedir· da hazır bulunmuıtur. 
ler. Hava kuvvc.tlerimiz ka- Elçi ı6ylediği kısa bir nu-
ra kuvvetleriyle iobirliği ya· tukta Rus • lngiliz dostluğu · 
p rak düşm nın ıuhh ~e na ve iki milletin müşterek 

z fere olan inancına iıaret 
t opçu kollarına ağır darbe· 
ler indirmişlerdir. ederek ederek demiıtir ki: 

- Rus milletinin aanıl-
LondH, (• a.) - Mosko- maz bir ıekilde Sovyet hü· 

vadan bildiriliyor: Kanlı mu- kO.metioin arkasında bulun· 
barebeler bilhassa Klyef 

mıotakasında d evam etmek
t~ dir. Rusların mukabil hü· 

cumları muvaffakiyetle ne· 
ticc:lenmektedir. Almanlar 
Kiyt: fıo cenubunda hafıf bir 

ilerlemeden baıka bir şey 
yap aıamışlardır. 

---o--
V. Vilki 

diyor? 
ne 

Şikago (a.a)-Vandel Vil
kl dünkü nutkunda demiı· 
tir ki: Sovyetler eylüle ka-

dar dayanırlarsa Hitleriıme 
nihayet verilmiş olacaktır. 

V alkiye nazaran S. Rusya 
kuvvetleri Alman bncumla-

rının önüne geçebilirlerse, 
Almanya bir çoklarının ta· 

bmin ettikleri zamandan çok 
evvel huimete uğrayacaktır. 

_,_ .. _ 
Japon 
Alacakları 

Londra, (a.a .) - S lihi· 
yettar makamlardan öire· 
nildiğine göre Japon ala· 

cıklarının logiltere bük 1ime· 
ti tarafından bloke edilmesi 

ilzerine Hindiıtanda ve di
ğer lngiliz müıtemlekelerin-

de lngilterenin tedbirlerine 
mOmuil tt dbirler alınmııhr. 

duğu ve .. St•linin sonuna ka 
dar mücadeleye devam ede· 
ceği muhakkak zafer Ruıla
rındır. ---
Yunanıstanda 

zelzeleler 
şiddetli 
oldu 

Londra ( a.a ) - Blitna 
Yunaniıtanda tiddetli zelie
leler olmuıtur. 

Belgrad (a.a) - Bir bel· 
grad gazeteainin Atinadan 
haber aldığına göre dün Hat 
1 O raddelerinde bütün Yu· 

nanistanda merkezi Korentte 
olmak iiıere şiddetli bir zel· 

zele bi11edilmiştir. Şimdiye 
kadar alınan haberlere gör6 
az baaar olmuıtur. __ .. __ 
7985 Mihver 

tayyaresi 
düşürüldü 

Londra (ı.a) - Şimdiye 
kadar dDımanın 7985 tayya
resi dllt6rülmüştür. Bunlar· 
daa 3566 ıı logiltere üzerin· 

de 124 Avrupadı, 457 DDa· 
gerek harekitıada 1927 tay· 
yare orta ıarkta dOşllrDI· 
mOıtür. 

--.. --
Kıbrıs 
Bombalandı 

lonya hüküınetleri •.':itti'• 
bir aalaıma imza edıl blf' 
Anlaımanııı imzuıncla• ,.. 
vekil Çörçil ve bariclf' J,f, ,,., .... 
zın Eden de bulunma ftol-
Bu aalaımadan ıoar• ~, 

ı p01o•r 
yada eıir buhınaa ~la" 
hlar aerbelt bırakılıc• 
dır. k, 

Birçokları Alaıaay•1: .... 
ıı barbetmek &zere f •-' 
yazılacaklardır. Aalıtlll ~ 
imzuından Eden •••~ ,tlf' 
maraıına giderek kryf 1 ti' 
mebusları mal6matt•' 
mittir. ---o-------
lranda ço1' 
fazla Al11180 

varın•I ı1r•" 
Londra (a.a) - •: b',.

hariciye nazırı dilok
1 

fi ,ar 
nabada ezc&mle 1°11 1 

mlıtir: "~ 
"lraaa çok faıl• si~ 
ld. v. . bu f'':"'Jlf ge ıgıaı ve cbl": _... 

tehlikeli bir şekil ıl blkO_., 
ciddi surette lr•D • i -,,ıt 
tinia nazarı dikkat•~ d• -
ettim. lraa hlikiillle: •""'
ıım gelen tedbirler 

ğını ilmid ediy~r~~· il• ~~ 
Sovyetler bırhl ..,,.... 

bir it birliği yaparak ~ 
ettik." s.ııb11' 

Londra (a.a) - ııclf~ 
bir kaynaktan atr•:. lt"":"w 
göre lagiliz bük6~;1..,,t_~ 
çok fazla AlaıaD 1 ·ıdi~ I"" 
metine mtlıaade ed~,.~~ 
dlrde b&yle bir 111..,.,...-.1 
Iran menfaatleri b• b•'~ 
arzadeceği tehlike l• d,,; 
da lraD hOk6aı•~11 t1•• 
ıurette nazarı dik • "'İ 
betmlıtlr. .... ,, I 

bu v.aziyt- tt- gö e müttebid 
bır C• pbe ahuıoış bu uouyor. 

--o--

Rus ordusunda 
gizli bir silah 

r ıasm .. eıriiı u ,, ı 
i mıntakası rı11• 1 

Hcılio, (a.a.) - D. N. B. % t• d 1 
bildiriyor: ı ın en: ' ,~.~ ~' 

Tayyarelerimiz dün Kıbr11 ı Aziya verıl ., ,., .... 

Moıko ıa, (a.a.) - Pravda 
gazdeai çok gizli ve mühim 

bir ıilibıo Rus ordusunda 
kullanıldığını ifşa etmiıtir. 

Bu ıilibın mevcudu B. Sta
lin tarafından kabul edilmiş-

tir. Stali.: bazı tavsiyelerde 
bulunmuıtur. 

Ouüne hücum ederek aske· ti d• ' ~_iti f ı vak kat lıcar ., uJldP"'. 
ıi bedefJeri bombalanmııtır. ı tulmak üzere bir d•I~ 

--•-- ı mukayyet ırk:,d~~...- 1 
B 1 k I• ı mDmkiin oldui'11 ,dl"~ 1 u gar ra ıçe- ı ratla aile ve 101 t•~ ı 

si R omada : baki~i .iılerlai. ~~H-!l, 
l za bıldırmelerı fol~ 1 

Roma {a.a) - ltalya inal ı ne de veıik• ..,_.,.. ı 

ıadUe Roma ya s:elmittir. .. ........... . 

Milli • 
pıyango bilet•erinizi (Saadet) 

ve kraliçesi ile akraba olan ı ı6ndermelerl~eb• ~ - -~ 
Bulrar kraliçesi ziyaret mak- ı riea olunur. .. .. ~~ L 

Kl9ealnden alanız.. Çorakkapı Pollı Merk
1
-! 
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