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lstanbul - Milli Şefimiz 
ismet İnönü dü.o sabah FJor
ya deniz. köşküoft şereflen
dirmişlerdit. 

Türk Vapurları 
Çanakkale veya Karade

niz boğazİarındatı dt'iarıya 
çıkacak bütün yolcu vapur
ları, şilepler ve d;9er deniz 
vasıtaları güğertelerioe ve 
yan taraflarına birer Tnrk 
bayrağı resmedeceklerdir. 

Bu bayraklar tayyareler ve 
denizaltıları tarafuıdan g&
rülecek büyüklükte olac~k~ 
br. G !celeri vapurlar sefer 
halinde iken projektörlerle 
bu bayraklarmı tenvir ttde
cekferdir. 

Sayfa~ resimlerini yapma

mış oJan vapur ve ~ileplere 
l:man reislikleri tarafından 
sefer müsııad t si verilmiye
cektir. 

AMERiKA 
MEKTUPLARI 

Gazetemizin Amerika mn
habiri Bayan ismet Surı 
Sanlının Amerikadau gön
derdiği çok enteresan mek
tupları birkaç güne kadar 
neşre başlıyoruz. 

Bu mektuplarda her Tür
kün göğşllnil iftiharla ka
bartacak sahifeler okuya
caksınu:. 

esi 
aç 

Hariciye Veki
limiz Gölcükte 

--o,---
Ôdemit - Hariciye Ve

kilimiz Şükrü Saraçoğlu dün 
lımirden geldi ve istasyon· 
da binlerce halk tarafından 
barare\le karşılandı ve Ve-
kHimiz Ödemişte biraz isti· 
rahattan sonra refikasile be
rabeı· Gölcüğe hareket et-
uıiştir. 

BOgOk Günümüz 
Lozan günü olmak m L-D&· 

ıebetiyle bugün öğleden son
ra saat 18,30 da balkevinde 
merasim yapılacaktar. 

-s• 
ADLiYE 
VEKiLiMiZ 

r•ııımnmııııı~~~~~~-.,~ 
rn Sahib, Neş~iyat Amiri ve Bat 1 
~ Muharrirı SIRRI SANLI ~ 

; idare: lzmi~_ .. !!.!!.C.~ .. -~· sokağında ; 
~ (H. Sesi) Ma~.ba~!.!~~-a basılmışta.r i 
~ G - . ·1 ~ 1 eçmiyen yazı gen verı me.z 1 
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Kısa ve Açık 

Lord Halif ak
sın cevabı ---aıngiliz Hariciye Nazırı 

1 8. Hitlere verdiği cı:e••p •. 
artık her türlü şüphe Ye 

tereddüdü ortadan kaldıt
mışbr: lngilterc sonuna ka
dar, muzaffer oluncaya ka-· 
dar çarpışmağa, boğazlat.- · 
mıtğa, ne kadar çetin olursa• 
olsun bu müthiş savaşa de
vam etmeğe kat'i olarak 
karar vermiştir. Bu karar-· 
dao sonra her tOrlDı ıollıı.~ 
ümitleri de suya dOşmnı ba
lunuyor. 

Valimiz 
Gidiyor •• 

lstanbul - Adliye Veki
li Fethi Okyar dün lstan 
bul,· Kadıköy ve Osküdar 
mahkemeİetinde ve Üskü · 
dar cezaevin'de tetkiki erde 
bul un muştur. 

Bundan sonra Alman1a-c 
nın daha uzun müddet· hek.,.· 
lem eğe v .a.kti olmadığına, . 
o!amıyacağına göre Hitlerin 
yeni ve umumi bir hücum 
atumandasını vermesini bek
lemek lazımdır. Hitler bunu• 
yapmağa mecburdur, çünktl 
o da pekala biliyor ki eski
den yıllarca raflet uykusuna 
dalmış ve hazırlanmak hu
susunda pek çok itıl daY-

----

Mlllt Savaş Destanlarından: 

IZMIRE DOÖRU •• 
"Hedefiniz, Akdeniz.,, 
Sizi bekler annenir. 
Anne aç kollarıru, 
lzmir aç yollarını. 
Sana ben kavuşmazsam, 

Bitmiyecek hiç tasam. 
Anne sabret sen biraz 

Türk seni eıir bırakmaz 
Ağlama anne ağlama 
Gü.ven sen hür evlidına. 

lzmir, sen cananımsın 
Vücudumda canımsın .. 
Vücud canınz yaıamaz, 

Türk İzmirsiz yapamaı. 
Sen hem cansın hen canan 
Bir aşksın kalbte yanan 
Sana aşık kabram~n, 
lıerliyen ordumuz 
Seni• ile, sen inan 
Şenlenecek yurdumuz. 

§§ 
DUn lzmlrl kurtaran 
E•slz yUca kahraman 
o ordu 
BugUn yine beklemekte 

bu yurdu. 
(Devamı var) 

1 
1 

ranmış olan lngiltere iller 
gllo, her saat biraz daha 
kuvvetlerini arbrm•l•, eli 
bağlı geçen zamanları tellfi 
etmekte ve etmek mecb11ri· 
yetindedir. Bu bUyük •~ 
umumi hücumun ne zaman,. 
hele ne gün olacagun lr.imı• 
kestiremez. Çünkü bunu ya
pacakların bile teıebbGı et
tikleri tarihlerde ba hlc•• 
vuku bulmamııtır. 

Muhakkak olan bir t•J 
varsa pek yakında ie•o ta
rihin kaydetmediği çok ml.t
hiş ve çok kanlı bir boğaı,. . 
m" karşısında kalacağımıı
dır. Çünkü Almanya lnail
tereyi mağlup etmeğe karar 
vermiş, lniilterede ma(ıltip· 
olmamağa ve bu huıuıta 
bütün kuvvetlerini kullaa
mağa azmetmit bulunmak
tadır. 

SIRRI SANLI 

Alman yadan 
bir vapur geldi 

lstanbul - Tuna tarikiyle 
Almanyadan bir vapur gel
miştir. Vapurda muhim mik-

tarda demir boru, Yida •• 
kimyevi ecza getir mittir. 

Buradan da tütün Ye diğer 
bazı maddeleri tekrar Tuııa 
tarikiyle Almanyaya rötilre
coktir. 

-ııııım-

Muamele vergisinde 
-o-

Muamele vergiıi kanuna
nun tatbikatında g~riHen 

miişkilleri iıtiyen herkese 
izah etmek suretile bir ko-

laylık gösterilmesi maliye ve
kaletince kararlaştırılmıştır. 
Maliye müfettişlerinden B. 
Ihsan Baç bu makıatla İz· 
mire gönderilmiştir. Muma· 

ileyh defterdarhkta busust J 
bir dairede, istiyen mükel· 

leflue muamele vergısıne 
dair izahat vermektedir. 



SAHiFE 2 (Halkın IHtSI) 
• 

A. KARA RADYO HABER- Şehit 
LERININ H0LASt4.SI ' 

bir baba ın kahrıa
man evladı 

fH"" ANA Ingiliz sefİ 

1 
__._ beyaııs 

Hayana'da 21 devletin it- . _ ıot 

Habeş imparatoru Ha. Bulgar Başvekili ile ha-
1aşlstana girmek için ' ricige nazırı Berline 

VE . 

PARAŞUTÇiJ KIZ 
Yazan: GUnUI Emre Mlllf Roman 
--~~~~~~~~~--~-----~~- --

; tirakile panamerikan konfe- Va~ıkngton ·ııetiıı' 
• d A "k ·ı Amerı an ını d ranıı toplan ı. merı • ı • kt ' 

.k . d öi bir nutu • atlkadar ı tııa 1 meseleler •b . . MıjioO 
fÖrÜfÜlmektedir. U~~D ıı;~o. 

*** lngı tere ır. 
fırsat bekliyor çağrıldı 

Y ACMUR MEVSiMi iT AL
V ANLAR iÇiN TEHLiKELi 1 

Bu Çok Heyecanlı Romanı- HaYana, Kfiba'da (Antil) Bu hat düşır~'i• 
mlittefikleri va 11' dedir. Knba cumhuriyetinin ı. • 

OLACAK 
Londra - lngiltere eski 

Habeı imparatoruna bir ika· 
metrib tahsis etmiştir. im
parator Habeşistanı girmek 
için bir fırHtın zuhurunu 
ıiddetle arzu etmektedir. 
Yakında başlıyacak yağ· 

mur mevsiminin Italyanlar 
dçin tehlikeli olacağı ve 
ffabeılerin imparatorlarını 
kendilerinden uzak olmadı
iını bilmelerile ilk fırsatı 
~açırmıyacakları anlaşılmak-

adır. 

Vişi - Mareşal Petenin 
başlı&'ında toplanan nazırlar 
heyeti 10 Mayıstan 10 Hazi· 
rana kadar bir vazife alma
dan mill! hududlardan kaçan 
Fransızların tabiiyetlerin is
kat edilmiı ve mallarının da 
mOsadere olunmasına karar 
vermiştir. 

Rlzede Zelzele 
Rize-Bugün vilayet da

hilinde 2 ıaniye devam eden 
tiddetli bir zelzele hissedil
miıtir. 

\Sebebi anıaııımıuan 
Ateşler 

'Bazı kimseler genç veya
bud yaıla olsun hazan gayet 
muannid ve çok da yüksek 
olmıyan hummalar tahtı te
sirinde zebun kahlar. Me
<seli derecei hararet 37 ile 
38 araaında tahavvül eder. 
Zahiren ıeriri muayene ~le 
uzvi herhangi tagyyür tesbit 
edilemez. Yapalak liboratu
ar muayyeaeleri de ekseri· 

..;yeUe menfi netice verir. 
itte böyle vak'alarda diş· 

erin moayyenesioi aala u· 
DUtDamahdır. Dişlerin ~Ü· 

Jrüklfiğü, dişlerin altında bu
ılunan kısımlardaki şişlerin 
·teşekkülü diş etlerinde müz· 
mın iltihap veyahut dişlerin 
muhitindeki kemik zarların
da müzmin iltihaplar böyle 
fiyevrleri yaparlar hatta ha
zan 37 ile 38 arasında oy· 
nıyan bir ateş değil hatta 
39-40 a kadar tereffü eden 
fiyevrler tevlid odebili?'. 

Bu sebeple gerek basta 
sahihlerinin ve gerekse . aile 
doktorlarının bu nokta üze
rine ehemmiyetle ;ıazarı 
dikkatlerini celbetmek i,te
riı. Muayyen bir ıebep tu
bit edilemiyea ateşlerde 
diılerin ve ağzın radyogra· 
fisini aldırmalı, ya bir mü
tehauıı dit doktoruna ve-
1ahud bir operatöre miira
caat etmekte ihmal edilme· 
melidir. Birçok defa bu has
t~ diılerin ihracı veyahud 
ted•visile, doldurulması ile 
deıecei hararetin derhal 
dlitt&j'I ve haatanın iyilet· 
tiii ılrtUmüıtür. Maamafib 
\>Otlin ~u tedbirlere rağmen 
ateı rene devam ederse o 
zaman düı6neceğimiz tek 
bir baıtahk kalır : O da ••
nm 'dir. 

Sofya - Bulgar baıvekili 
ile hariçiye nazırı Berline 
davet edilmittir. 

Budapeşte - Macar baş 
vekili aşağı Karpatluın 
muhtariyeti hakkında bir 
kunun projesini parllmen
toya vermiıtir. 

Londra - Beltık boku-

mızdan Parçalar: 
[Annemin anlattığına g~re, ben, o zamanlar 4 yaı· 

ı~rında bir çocukmuşum. Bütila cihımı kasıp kaYaran 
Btıyilk Harp, yurdnmuzu da tutuşturunca babam bir 
akşam eve gelmiş ve : 

.. Karıcığım, demiş, iki rUne kadar cepheye hareket 
edeceğim. 

Bu bof uşmanın sonu belli deiil. Gelip te i~rmeaek 
de var, gidip te gelmemek var .. 

Muradı sana armağan bırakıyorum. Şayed dfSame.z
sem onu muhakkak asker yapacakııa. Belki tahak-
kuka imkin bulamıyacağımız gaye, onlarıa aeıh Yar•· 
cak ve memleketi kurtaracaklardır. 

da her iki o~Y merkezidir. Meksika körfe-

'

ey kalmıyacaktır· -inde, Leiida'oın mansabın· 
da bulunur. 581.000 nüfusu 
vardır. 

~i 

metleri elçileri hariciye ne
zaretine müracaat ederek 
memleketlerinin yeni reji
minin kanunu esasilerine 
uygun olmadığını beyan et
mişlerdir. 

. . . . 
. . . . . . . 

Tokya - Japon başvekili.ı [Başhemtire i[enç mülizime ıuaları ı6yledi: 
. . . . 

Mikıiki :leltasının karşı
ııodaki mevkiile, Havana, 
Orta Amerika, Ye Avrupa 
keza iki Okyanuı arasında 
münakalenin yeni dünyanın 
anahtarı sayılır. Palmiyeli 
coddeleri ve meydanlarile 
pek tirin bir memlekettir. 
1721 den beri üniversiti var· 
dır. Başlıca ihracaatı ıeker 
tiltttıı ve kabve teşkil eder. 

d 
.. ~ 

Mayo ~ b._ 
Londra- A•1 ~ 

beyanatında yeni bir ıiyesi - Kolunuz keıilmiyecek. Ufak lıir aaeliyatla kur· 
tulacakıınız. biloye vücude getireceğini 

Murad acı acı 2ülümsedi: milli madafaaya her işten 
- Memleket uiruadt bir ko\ çokmu? ... 

fazla ehemmiyet verileceği· Beni mnteeınir eden noıcta, kılıcımı 9ir dalta kolla-
ni •e Almanya, ltalya, in· namamak felaketi ve baydım kadar HYdiiiai aakerlik 
g:Jtere ve Amerika ile 1 · b d d d 
müaasebetlerin tanıi.n edile- me• eğıme e e iyen ve a etmek mecburiyeti ir. 

Hemşir Bayan Nevinin, birtey belli ehnemiye t•lııtıtı 
ceğini ve harici siyasette halde g-ayri ihtiyari gözleri y:afardı ... 
siyasette yenilikler yaFılacağı - Pek yakında Halkın SHinde -
bildirilmiştir. ıo _______________ ----

ROmang&OIO karasula- MAH n ÜM KADINLAR DA 
rında seurisef er başladı ÇALIŞTIRILACAK 
KARADENiZ VE KÔSTEN
CE cıv ARINA DÖKÜLEN 

MA YNLER KALDtRILDI 
Bükreş-Romen kara su· 

larındaki seyrisefer memnu· 
iyeti kaldırılmıştır ve Köı
tence limanı civarına dökü
len mayolar da kaldırıldı. 

zabıta haberleri 
Karşıyaka Bostanlıda gar

son Hasan, Abdullah otlu 
balıkçı Haoan ve Rüstem 
oğlu Bekir alacak aıesele
sioden birbirlerini su barda· 
ğı ile yaraladıklarından ya
kalanmışlardır. 

Ankara - Adliye Yekileti kadın mahkftmları . çalııtır
maj'a karar Yermiıtir. Çalıştırılacak mabkdm kadınların ih
tilis, fuhşa tahrik, devlet aleyhine işlenmiş suçlarla all
kaları olmıyacak ve cez&11 da iki seneden fazla olacaktır. 
Adliye Vekaleti bütün mtUideiumumilerdea kadınlar hak
kında maliimat istemiıtir. ______ .. ___ _ 

GOmrOklerlmizdekl Japon Menıeli Mallar 
Japon menşeli pamukluların gümrilkten çıkarılmaları hak

kında Ticaret Vekaletince de tasvip olunmuş ve pek ya
kında bu işe ait formalitelerin neticelendirileceji ö&'renil
miştir. Bu sayede piyasamızda pamukla menıucat 11kıotııı 
azalacaktır. Ticaret vekaletinin bu tedbirleri alakıtdarlarca 
ehemmiyetle karşılanmıştır. ______ .. _____ _ 

1338 de tesiı edilip 1589 
dan itibaren hpaoyol vali· 
lerinin mukarrı olan HaYana 
1898 tarihine kadar bu va
ziyette kalmıı; yalnız 1762 • 
1763 seoelerind'! lagilizlerio 

, eline ıelmiştir. 1891 denbe· 
ri, Ktlba C6mbyriyetioin 
merl<ezidir. 

Aynı za•antla, kendi is· 
mioi taııyan •ilAyetin •er· 

' kezidir. 
Ha.,aoa'nıo tütünti ile ili 

cinı ptlro ılgaraları yapılır. 

·- ........ •M•M .. ,_ __ _ 

Haklı bir 
ıikiyet 

Bir okuyucumuz diyor ki: 
Mezbeha yanında deri •• 
boiırHk kurutulan tarladan 
relen ko~ udaa blitün bura-

daki halk hasta olmakta 
treale ieçen yolcular dahi 

burnunu tıkamak mecburi
yetiade kalmaktadır, allka· 

darların nazarıdikkatnn cel
betmenizi rica ederiz. ___ .... __ _ 

§ Kabraaıanlar mevkiinde 
AH alaylı karısı Fatma ve 
kızı Gülüzar bir para me· 
selesinden Yusuf oğlu Şe
rafettinin evine taarruz ve 
hakarette bulunduklarından 
yakalanmışlardır. 

Umumi Seferberlik Halinde ı 
Pasif Korunmada çaıııacaklar 

Birlikler 
Bir toplantı uaptı 

-o-

365 Pencereli şato 
lngilterede Susseks koot

luğunda Bnkıted Park şa-
tosu bir yangın oeticesi?"de 
harap olmuştur. Şaşo ıir 
Basil lonideı, f ngiliz zen
ginlerinden lord Bearsted'in 
kızile evli idi. Lord Royal 
Dutscb petrol şirketinin baş
lıca hissedarlarından ve mü
dürlerindendi. Geçende öl· 
müş ve kızına 500 bin ln
giliz liralık bir servet bırak 
mııtı. 

Sir looides meşhur bir 
miuıardı. Birçok eserler vü
cude getirmişti. Eski eserle
re, tablolara meraklı oldu
ğundan, ıatoıunu hep kıy· 
metli eserler, taplolarla dol
durmuıtu. Yanıında bun
lardan bir k11mı mahvolmuş, 
bir kısmı kurtanlmışbr. 

Buksted Park ıatosunun 
bafbca huıuıiyati 365 pen· 
cereli olması idi. 

Milli Müdafaa Vekaleti kısmi ve umumi seferberlik es
nasında pasif korunma teşkilltında vaıife almış olanlardan 
ölmüş veya yareianmış olanların askerlik mükellefiyeti ka
nununda yazılı hükümlerden istifade ettirilmelerini temin 
maksadiyle bir kanun projesi hazırlamşhr. _ .. _____ _ 
cnebiterin ikamet tezkereleri 
btanbu) - Şehrimizdeki ecnebilerin ellerindeki ikamet 

tezkerelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 
·------ ...... ______ _ 

Italyanlar 
Püskürtüldü 
Kahire - Şimali Kinaoın 

80 kilometre şarkında lagi
liz kuvvetleri bir dOıman 
müfrezesini yakalamış ve 4 
saat devam eden bir çarpış
madan sonra dilşmaa püs -
kürtillmüttür. 

1 Valimizin 
Emri 

Bir 

Hava 
yardım 

Kurumuna azami 
edilmesi ve bava 

ku•vetlerimizin arttırılması 

hususunda Valimiz kayma · 

kam ve nahiye mldürlerine 
emir vermiıtir. 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 barikullde film birtlen 

1- Lorel Hardi 
HOVARDALIKTA 

TÜRKÇE SÔZLO 

2- HATA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Seanslar: Hata 4.30-8.00 De.. L. Hardi3.00-6.30-10da 

BuiÜD sabahleyin saat 
onda birlikler binasında bü
tln birliklerin umumi heyet
leri toplaamış ve bau mfi
bim meseleler müzakere 
etlilerek kabul edilmiıtir. 

---o--,_,_ 

Kaza 
Alsancaia ritmekte olan 

422 nuınaralı otobüs Cum
huriyet meydanına geldiği 

zaman otobüste bulunan Na
zillili 22 y&şlarında Ali oğlu 

Abdullah oto1'ilsten ters at
ladığından baıından yarala
narak 6lmDştür: 

.......... ~ ........ .... ~" .. 
: Asrımızda nüfus politi- ı 
ı kası blltün ıiyaıalan bat ı 
ı çeken bir politika olmuş- ı 
ı tur. TBrk devleti de h,r ı 
ı ıiyaıada olduğa ıibi ntlfaa~ 
ı ılyaaaaını da çok sağlam ı 
~ temellere batlamak için20 ı 

• ı ilkteırin pazar riiall genel ı 
1 nDfaı sayımı yapacaktır. ı 

ı BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Miidtırlllğ&ı ............ .. .......... .. 

sinin bir teblij'İ, l 
nizine aerbest lr1~, 
leti ıuları ıtır• 
dökülmOf eldut•' 
mektedir. 

Ordu maıoner 
izmır Şubesi 

Cumhuriyet., fi' 
ne bailı oları . ,, 
kayıtlı malQl g• 
larımızın merke• 

• • 1e kanun pro1esı 
miz bakında g69J 
re 25 Temmuı 4 , 
be gUnü ôğle 
ra saat 17,30 d• 
ka&'ında halk f 
ıındaki birlik 
teşrifleri rica •'" __ ..,,,, 

. .,, 
Slimerbank pıı t~ 

balya pamuk ••b 
Pamuklar lstall 
rilmiştir. 

izmır Entar 
Fuarı 

D . v it 
eni~, 8~8Çı 1 

sevgi yurdu ıil'' 
o' onun eilence, 

nilik yeri Enter:~
arını ziyaret e ı 

20 Ağuıt0' 
1 
~ 

Za~ 
Ağrıdağı Tu!;o 

20 Tabur 2. 6° ~ 
mıf olduğuın •• . ' tezkeremi zaY:..-
ıini alacaiıdl ; 
blkmü olınadıi' 
rim. 

lzmirde 1'el 
2. ci Çıklll'~ 
rada otur•0 

kir oilu lıdl 

Bu pençerelerden berbiri 
senenin bir glloünil göıte· 
rirdi. Her güatln tekablll et· 
tiği pencere o glbı tamamen MilliPi an90 Biletlerinizi ( SAADeT) Kiteainden Y Çonkkapa Polumerkul lıart1•• No. 864 Hau• Tahıla Ô•deıTelefo•ll497 açık b11l11aduralarda. 


