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l>ahmye 
~~ilimizin 

1• Yanatı 
1----~ın· . 

Dtrh~~zi feref(endiren 
te,i~ ılıye Vekilimizin 
il ere "Yukubulan be

'r ~b lııniri bir "6rnek 
~ •lioe sokmak için 

· ~alldiiı çahşan belediye 

1 ~i~ \1e deterli Talileri· 
1 ı, 'lckio iftHaar edebi-

~"'' '411'. ' 
1 İtıı 'Çın çok yerinde bir 
t '•b 'nıe ve yurdun sfikön 

,~tı hakkında da iti
İQ· hrıcı bir vesika kıy· 

1 b . b,, •ız •lan bu beyanat 
.,J ·b, t~ııauzı ıtıslemej'İ bir 

•• ~ '•bu· •idik. 
~i: 1

h Vekilimiz diyor-

•''' " 
1 
1 i ibtl~nıirde innnın ne 

,p İrjll ' 1 1ıı olabilir. Gilze) 
ı~• \t, llailteınadiyon ilerle· 
eJl ı, •ldutunu a-ördükten 

~te ıııe .. nuniyet beyan et
İr: başka ne yapabilir? 
~,~Fuarı a-öiüs kabar

tıııı lftih•ra liyıktır. 
'ıa~tetin dahili vaziyeti 
'd ' d, memnuniyet be
Ilı ' 11 ba~ka söylenecek 
b, Yotur. Memleket baş-
t~,:· sakindir, rahattır. 
~· Vaziyetinden emia

'•ı~ç. kimsenin rahatsız 
b 1 •eıbettirecek hiçbir 

~. p ~~\tcud deiildir.,, 
' •tat ô t k> b .. 
• }ıı~ z ra ıo o soz-
1t ,•rıda da işaret etti
t~1ıa~bi iz ınirlileri, tamir 
•lıt ' 2Österilen kader
d,11111dan ve bütün va
~1 t ~tıınır.ı da yurdun sü-
'd, - •t ve saadeti bak

~1 Yapılan teminattan 
~~il tek y~riode olarak 
it~~· .oıinnettar ve müf · 

'~· ltlıttir. 
~'tı'trıli Vekilimize bu be-
\~ ltıııd . 'tn an dolayı h:mır 
~ '' l il Yurddaşlarımız na
l~ ~:~ekktır etmeği "Hal-

Baş vekilimiz 

. 
lstanbul - Başvekilimiz 

Doktor Refjk Saydam şeh 
nmıze geldi ve bararetle 
karfılanmıştır. 

Iiıgiliz~~ tayya
relerinin fa

aliyeti 
---o---

Londra, (A.A.) - Iniiliz 
tayyareleri HolJanda, Belçi· 

ka ve Fransadaki Almanla

ra ait tayyare meydanlarını 

İ;ışe depoları, sahil teşkili

tıoa ait deniz tayyareleri ve 

torpille mücehhez motorbotlar 

bombalanmıştır. Beş tayya-

remiz üslerine 
!erdir. 

dönmemiş· 

ÇOCUK ___ ARiNUYA~NIKE1G1 
Istanbul - Ayvansarayda oyoıyan 3 ) kadar çocuk, bir 

adamın defterine bir şeyler yazdığını görmüşler, bunu ca· 
suş sanarak peşini bırakmamışlardır. Çocu\ lar keyfiyetten 
zabıtayı haberdar edince bu adamın Murtau adında bir 
zat olduğu ve hususı hesaplarını defterine kaydettiği anla
şılmıştır . 

-. .. 
-~ -.,,, 

CEBELÜTT ARIKTEN ~BiR GÖRÜNÜŞ 

INGILIZ --L-o-nd_r_a-da-
DONANMASI . alarm işareti 

Elcerire(A.A.)-Paıar günü 
1 

Londra (A.A) - Londrada 
lngiliz donanması c~belüt- dün tekrar 3 ve harbin baş-

lf!-l~~Lı~~-. Mısıa-- -
Avcı tayyare- KABiNESi 
l~rinin g'Öster- iSTiF A 
dikler~ yüksek ETTi 
şecaat ve kah-

ramanlık 
--o--

Dokuz Alman taguaresı 
daha düşürüldü 

Londra (A.A) - Alman 
tayyareleri grup ve dalia 
halinde ln~ilteren cenubu 
şarki kısımlaıiyle merkez 
mı o takasına hücumlar yap
mışlardır. Bu hücumlarda 
balon barajioa Büstona bü-

lcum yapmışlarsa da ehem· 
miyetsiz zararlar olmuştur. 

Merkez mıotakaınnda ' bir 
lfa':lrikaya düşen bombalar

dan basar olmuş ve Londra
nıo bir mahallesinde bomba
lar düşmüs bir kaç kişi ya· 
ralanmışhr. 

Kahire, (A.A.) -
Mıtır Başvekili Ha
san Basri paşa bu 
gün istifanamesini 
Kral F .uuka vermiş 
ve Kral, Hasan Bas 
ri paşayı tekrar k.ı
bin enin kurul en ası oı 
memur etmiştir. 

Yeniden 
bazı tek
liflerde bu -

lundulPr 
Budapeşte (A.A)

Macar ve Romen 
heyeti reisleri tekrar 
görüşmüşler ve ye
niden bazı tekliflerde 
bulun111u1Jardır. 

.. -

Avcı tayyareJerimizio rös
terdikleri yük~ek şec•at ve 
kahra~ anlık neticesinde 
düşman tayyareleri püskür
tüJmOş ve · dokuz Alman 

MISIR KRALI 

tayyare düşürülmilştür. 
--o--

37 Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

--o--
Londra (A.A) - Dünkü 

bava hücumlarında Almanla· 
rlll 37 tayyaresi düşürülmüı 
ve 15 tayyaremiz üılerine 

dönmemişlerdir. Bunlardan 
11 pilotımız sali•en kurtul
muşlardır. 

--o--

' 

Alman hava 
kuvvetlerinin 

kaybı 
Londra ( A.A) - Hemis 

~imit beyanatında: 
Almanlar 21 Eyliile kadar 

hava muharebelainde Inıil
tereye karşı birşey yapamaz_
larsa ve zayiatları yüzde 
beşi bulsa bile buna hiç bir 
kuvvet dayanamaz. Halbuki 
şimdiye kadar yapılan he
saplara iÖre, Alman hava 
kuvvetlerinin kayıplarının 
yüzde on beş nisbetinde ol
duiu anlatılmıştır. 

Mekteplerde 
talebe kay
dına başlandı 

Orta okulİarda ve: Lise

lerde ikmal imtihanlarına il• 
gün başlanacaktır. Öiret-

men okullarile Orta okullar 
ve Uselerde namzet taleh• 

kaydı da bugün baılamak
t.adır. Bu sene İzmirde ye-

niden Orta okul açılma•• 
mevzuu bahis deiildir. 81-
tün talebeler mevcut okul
larda barındırılacakbr .. 

d,) h~11 :1 kendine bir ulusal ..... 
SIRRI SANLI 

tarikten meçhul bir semte laniıcından beri de 16 defa' 
hareket etmişler. allrm işareti veril•ittir. 

Macar· Romen 
meselesi 

ıl 
,,l 

~· ~.~ 
,rJ 

ti'') 

(Türk Korkutulamaz) fl7) (Tiirlı KoTkutulamaz) 

işitirdim adını cephede zaman :ıaman, 
Emaaluı, diyorlardı, bu en büyük ku· 

mandan!.. 
Tanır Çanakkalede dövüşenler bu eri, 
Anafartalar onun miikemmel bir eseri ... 

Ben ki, onun emrinde, aylarca kan dök-
müşüm, 

Ben ki, dBşmanı borda kayalardan sök
müşüm; 

Şimdi bırakırmıyım girsin ana vatana ... 
Bu, li Tnrke yakışır mı, bu yakışırmı 

ıbana ! ... 
işte önümde benim, genç, ihtiyar kız, 

erkek, 

Hepsi cephe yoluoda... Türküler söy-
liyerelr, 

Gidiyorlar Mustafa Kemalin çağrısına, 

Bir deva bulmak için memleket ağrısina ... 

Kağnılar gıcırdıyort konuşturup yolları, 
Durmadan ilerliyor muharebe kolları ... 
Bize yol veriyordu baıı dumanlı dağlar, 

Yüıü bakımsııhktan sararmış yeşil bağlar ... 
Göğsilm!ztl ber çıkan zorluia ıeriyorduk, 

--oı--

Roma, (A.A.) - Macar -
Romen müzakerelerinin in-

kıtaa uğraması üzerine İtal· 
ya, bu meselede ihtiyatkir 
olmakla beraber iki memle

ket arasındaki bu geriinli
ğin sulh yolile haledilme
sini taraftardır. 

, 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bekla
meslnler 
-4-

Bu güne kadar binleri 
aşan sayılarda uçucu in
san bazırhyan Hava kuru
mundan şimdi kısa zaman
onbinler yetiştirmesini is
tiyoruz. Fakat balkı.n yar· 
dımına dayanan bu mües· 

sesemizin bu işi de başa- 1 
rabilmesi için eksiksiz bü- . 
tün vatandaşların munta
zaman yardım etmesi lA-

1 

zımdır. Bu yardımı, Kuru
ma izi yazılarak yapabi
lirsiniz. 

'-----------------------

''Harp için para,, sulh için para? 
Kadın - Alman gazeteleri, işgal altında bulunan Fran

sızlaıın mağlubiyetlerini unutmuş gibi davranmalarından ve 
Vişi hükümetinin parasızlığından!ş kiyetçi imişler. 

Erkek - Desen a "harp için para lazım" olduiu gibi 
s~Iİı için de para a-erektir. 

Kadın - Bunu öğren de bir daha kavgalı olduy· 
zaman bana bir hediye ietirmeden benimle barışlJ' 
kışma. · 



SAHiFE 2 

' 
ımız 

Yi • • IS 1 ce or ar 

(HBllCln •••I) 
man gazete-• Kültürparkta 

erJ işgal altın- Yakında saÖİİk filimleri 
da u u an gösterilecek 

F ra sızl rdan Kültürparktaki sağlık mil-
. " l t zesi yamnda busuti makina 

Şi aye e e- ile halka meceanen göste-

'1ıımıımrmıınınmmıını 

ŞI IR 
IUDU ıı !I'.ll!Dil 1 

Adliyede 

1 tanbul - Ecnebi memleketlerindeki bazı elçi ve kon
ıoloslar bur da ·ailelerinden sabun şeker ve d ba bazı yi
yecek maddelerin gönderilmesini istemişi rdir. Bu mektup
lar naz ran Avrupada başgöstermesi melh z kıtlığın daha 
şimdiden genişlediği anlnşıl aldadır. 

g"' e ba~ladıl r rilmek üıere: 
",S' 1 - Verem 

Berlio, { A.A ) - Alman 2 - Bir nezlelioin itirafı 
matbuatı işgal altında bulu· 3 - Çocuk nasıl bakıhr? 
nan Fransız memleketlerin· 4 - Karaıinek Ye tehli-
deki ahvali fok götü bir hal keıi 
göstermekte ve harp edilen 5 - Uzun ve afiyette ya-

lzmir aiır ceza mahkeme
si reisliğine terfian Zongul
dak ağır ceza reisi Ekmel 
Kavur, lzmir asliye birinci 
ceıa bakimi Kemal Aksüt 
lstanbul aıliye ceza hikim· 
fiğine, yerine temyiz mah
kemesi baş miiddeiumumi 
muavinlerinden Halit iren, 
lzmir asliye ikinci hukuk 

----··------ yerlerin ölü bir halde bu- şamanın ıırrı 
laikimliğioe terfian Uşak 

T y 
de 

m s • 

Londra (A.A) - Londraya 
ritmeie muvaffak ol mıynn 
iki Alman filosu Taymis ü • 
tlin e ve 6 hın metre irtifa
ındaki bulutlar üzerind şid
detli muhar beler olmuş e 
on dakika :uufınd 8 Alman 
tayyarosi düşilrülmüşlür. 

Oiier tayyareler arkadan 
be111balarını atarak denız iı
tika•ctine kaçmışlardır. 

Bombalardan biçl>ir zarar 
ol•amıştır. Düşürülen t y
yarelerin içil 11bilde, ikisi 
memleket dahilinde, biri 
plljde \' ikiıi de Taymi 
lserindedir. 

En çab b .. u-.. "' yuye a2aç 
Söğüd ğacı nğaçl r ar -

aıada Ye çabuk yetişenler· 
den biridir. Onbeş metrelik 
bir söiüd on beş enede 
yetişebilir ki, sene başın 
l.ir metre büyüyor demek
tir. Meşt.ınin ise bu kadar 
büyümesi yilı seneye müte
Yak1uftır. 

--o--
u 'un 

Sarayı 
Eski sinema yıldızı Kolin ,1 

Mur'un yaptırdığı minimini 1 
bir saray bizim p ramızla 
35 bin liraya mal olmuştur. t 

Kolin Mur çocukluğunundnn 
beri bir bebek sarayı t ... hay
yül etmit ve nihayet parası 
olunca bunu yaptırmıştır. Bu 
sarayın boyu dört metre 20 
santim, kaide dılıları de 2 
metre 70 santim gelmekte
dir. 

Kolin 

Altın Damlası 

• ze n 
ve 

Londr (A.A) - Düa Lon
dr üzerine atılan bombalar
dan mılli müdaf ay ait hiç 
bir bina b s r uğr mam ştır. 
Ya mz bir mah Heye düşen 
bombalardan 35, 60 ve 70 
y'4şınd üç k dın olmfişti!-

Almao tayyarelerioin at
tı"ları uğultulu ve trakah 
bombalar Londra ahalisinin 
ceaaret ve metanetini kat'i
yen kırmamakla beraber halk 
bu kaba kürüJtülere aiııtıiı 
için bilakis- bomb lar ahlır
kcn birçok halk bombalrmu 
dfifüşlerini zevkle ıeyrctme 
tedirler. 

--o--
mlik 

• 
şleri 

İzmirde millt cmlik işle
rinin tasfiyesi için hummalı 
bir faaliyet gösterilmektedir. 
30 bin dosyanın tetkiki ik
mal dilerek taanif edilmiş, 
10 bin dosy ise tasfiye 
edilmiştir. Diğer dosyalar 
tetkik halindedir. Bunların 

muamd leri de en kısa bir 
zam&nda bitirilecektir. 

--o---
Oyun 

üz ünden 
Ç yırlı bahçede Mustafaoğlu 

13 yaşınd ismet oyun sebe· 
binden Rüştü uğhı 13 yaşın
da Şükrüyü çivi ile yarala
dığından yakalanmıştır. 

--e--
Esrar satarken 

yakalandı 
Çorakkapı Altınparkta lb· 

rahim oğlu Hasan, esrar sa
tarken 4 'gram esrarla bir
likte yakalanmıştır. 

e 

devren 
tuhafi-
v agaz sı 

lzmir Kemeraltı Küçük 
Salepçıc-ğlu hanı altında 90 
numaralı Y vuz tuh fiye pa
zn rı acele satılıktır. 0:3 3 

lunduğunu yazmaktadırlar. 6 - Farenın tehlikesi 
7 - Herkes kararında Ye 

Bu gazeteler reçinme ve 
iaşe vaziyetinin gıttikçe YÜcudune göro ye· 
zorlaştığını ve vişi hükiime· mek yemeli 

8 - Hai• diitman olan 
tinin bu müşkillata göğüs toı 
gerecek bir mevkide bulun· 9 _ VBcut durumu ye 
madığını ve esasen bu der· endam 
de çare bulmak için lazım 10 - Diş bakımı 
gelen paranın mevcut olma- 11 - Difteri 
dığını yazmaktadır. Berlioer 12 - Sıbbt kanalizasyon 
gaıetui ise bilhaasa Pariste 13 - Eo iyi ııda: Süt 
bulunan Fransızların meilfıp 14 - MeyTe ve sebzeler 
bir Taıiyette olduklarını bir 15 - Gıda Ye büyüme 
türlQ anhyamadıklarını ye 1' -Suda boiulanların kur 
bunu bir an evyel idrak et- tarılma uıulleri 

meleri Jizım ı-cldiğini ifade 11 - Yaralılara ilk yardım 
•tmektedir. Bu iazete mai- Filimleri ıbbat müdürlü· 
}Qp Fra sada cumhuriyet &'ünce Ankaradan ietirtil-
fikrinb ölmedıiini da ilave mit ye birkaç ıüne ka-
ctmektedir. dar ~öıt rileceii haber alın-

• 
DOKTOR 

arı 
Dudaklarda görülen uçuk

lar muhtelif sebeplerden ile· 
ri a-elir. En ziyade had has
talıklard a-örülür. Meıell 
rriplerde, 11tma!arda uçuk
lara çok tesadüf edilir. Bun · 
dan batka mide Ye banak
larda \'ukua ieleo boıuk · 
luklar da uçuk tevlid eder. 
Bazı kimselerde uçuk Adeta 
iabiati anniye a-ibi ıık ıık 

çıkar. 
Uçoi'un mftddeti Yaaatl 

ol r&k bir hafta kadudır. 

tık srnaleri dudaktişer, acır 
y.: oldukça rahatsız eder. 
Sonra nihayet cerahatli ıu 
kabarcıiı te,ekkül eder ye 
oıh yet kabuk yapar. Ka
buk da dfiter \'e yerinde 
iz bile bırakmadan if'Çer, 
iider. 

Eıkilcrin dediii ıibi bir 
~çuk dokuz iÜD ıürermiş .. 

1 
Üç güc gelme, üç gün otur
ma, üç gün de gitme... Ger· 
çi bu kat'i bir müCldet de-

ğildir. Uçukların tedavisi 
basittir. Hergün hafif · bir 
tabaka tentürdiyod sürmek 

mıttır. 

---------
Zabıtaca 
Aranıyor •• 
Ş mlı soknğında 6 numa· 

rada Bayram oğlu 12 yaşın· 
da Mııhtu auaızın ortada.ı 
kaybolduiu zab.tay.ı b4ber 
v ~rilwi., ve ubıbıca de. hal 
aranmata baılanmııtır. 

Şükran 
yaralandı 

Çorak kapı kapılarında 
Mebme~ oilu Nail, idaresin
deki vele•piti Musa kı~ı 8 
yaşında Şükrana çarptırarak 

ayağandan hafif ıurette ya· 
ralanmasıaa sebebiyet Yer
diiinden yakalanmıştır. 

Yaralandı 
Çorakkapı Gaziler cadde· 

sinde Mehmet oilu şoför 
Ahmet idaresindeki otomo
bili ŞeTki oğlu 7 yaşında 
Nevzata çarptırarak ayaiın
dan yaralanmasına ıebc:biyet 
verdi!inden yakalanmıştır. 

(28) 

huhuk hikimi Ali Okay, 
lzmir avukatlarından Emin 
Deiirmenci de Pertek hi
kimliğine tayin adilmitl•r
dir. 

---o--

Sıhhi risaleler 
geldi 

lzmir enternasyonal fua
rındalli Kııılayın ıeilık •ft
ıeıind• halka meccanen Ye· 
rllmek üıore ııtma, zübreYi 
hastalara öiüt, irip, kara 
sinek, çiçek, kara kabarcık 

ve kuşpalazı adlarındaki ııh
hi riaaleler ielmiş •e bu 
ıüuden itibaren halka Ye· 
rilmete ba1lan1111ıtır. 

--·----
Bornovada __ .,__ 

Fikret isminde bir 
kız boğuldu 

Bornova Iiraat portakal 
bahçesinde Fehmi kııı 6 ya
tında Fikret, bahçede bulu· 
nan ve 4 metre derinliiin· 
de bulunan havuıa çıkarak 
oynadıiı sırada içeri dnşe
rek boğulmuştur. Keyfiyet 
Müddeiumumiliie haber Ye
rilmiş Ye hadise hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

ıınııir Memleket HaatanHİ 
Rontken Müteha11111ı 

ltentken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

l' No. TELEFON l542 

"Kayt Baıladı'' 
Mak,,ul• Kutluk - Mifki 

Diltiı Y11rclu 
Atlru: Çivici hamam ciYarıntia ia 

l karya ekulu arkallnlla Turna 9ık-
aazıatla: Sekak '" No. 31 

(25) 
en iyi tedavi vasıtasıdır. 
Fazln şişerse kurşun sirke· 
sile pansıman yapılırsa iyi 
gelir. Fakat uçukJarın sebe
bini aramak ve tekerrürünü 
men için bu sebebleri izale 
etmek lazımdır. Uçuk çok 

"Zafer mutlak bizimi,, deyip ilerliyorduk ... 

sık temas ile sari addedıle-
bilir. Mesela uçublu insanı 
öpmemelidir. ( -

••• 
lnönO meydanı bu ... ilk çarpışmanın biri, 
Yurda ilk yumruğu vurmuştur Türk 

askeri, 
Topa, tüfeğe iÜvenen iüçlü düşman, 
Anladı, Türk kuvveti, imanı kadar 

................................. A ............... . 

yamaDL 
ilk savaşı kazandı ieçince hemen başa, 
Cephe kumandanımız kahraman ismet 

paşa ... : lZMlR - BUCA ı 
: Kız-Erkek ••ıt•• L• • Kız-Erkek ı 
: Nehari Ur ISeSI Leyli ı 
: ORTA OKUL - LiSE SINtfLARI VARDIR ı 
: 1-0rt okul leyli ücreti 200 nehari ücr ti 60 lise loyli ı 
• ücreti210 nehui ficreti 7s liradır. Üç t ksıtte alınır. ı 1 

. 2-Bütü l mclere 27 aiustosta başlanacaktır. ı 
ı 3-E ki t lebe 9 eylüle kadar kayıtlarını yaptırmazlarsaı 
ı yerlerine yenileri alınacaktır. : 
ı 4-Yeni kayd olunacak talebenin kayıd işlerine başlan- : 

Onu tebrik ederken diyordu Başkuman
dan: 

"Tarihte az geçmiştir sizin gibi kahra
man l 

"Yalnız düşmanı değil, yücC'mil!etimin siz, 
"Maküs taliini de bu zaferle bitiriniz!.. 

ediyoruz: 

. ,, . 

lfitün Türkiycde çok se· 
.,iferek kullanılmakta olau 
~u enfes kol oyayı y lnız 
J. Ferid Eczacıba r yapar. 
Taklitlerini almama ıçın 
etiket 9e ısime dikkat : 

Depo: Şifa Eczanesi 

: mıştır. He.r gün Liseye müracaat olunabilir. Telefon: 2080: 
ı d o 74 ernnılacak. D. 12-6 : ..................................................... 

. "istila altındaki bedbaht topraklarbütün, 
"Büyük zaferinizi tes'id ediyor bugün. 
"Düşmanın azgın hırsı, belki kızıl vol

kandı 
11 Azmıoızın dağına çarparak parça· 

landı ... 

• • JiO 1 ı•' 
Koşuyorduk Mustafa l{eoı• ,,~' " ...... ,, 

a 
lll,.•lndan ahnız)Ço a D Tahsin • 

Koıuyorduk ihtiyar. re~• 
"Size bllylik milletin ebedt HYiiıi Tar, 


