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~~GQ vatandaşları tasarruf•, yorganına göre ayak uzatmağ alıştırmak için bin türlü 
ı~~ •e 1taıihatle1in alakadar makamlar ve teşekküller tarafından her ııeıir •e tamim 

o :: bir zamanda, büt?a ba mal<ul ve mak~.ul ~.avsiy~l~ri ~it iL~ eden bir beli \tardır 
~· kumar denen içtimai ve hanumanlar sooduren ıçhmaı afettır. Bu kurkunç ve sal· 

\!,'; b,ıe gelm .. ğe çok müsteid b ıt lığın ne ad r aile oc klarını har.p ettiğini, aice 
~~ •rı kirlettiğini ve bu derde düşmeden çok dürüst ve namuslu bir hayat siirmüş 

ii,~t1•rı ınevkilerindeo, memuriyetlerinden ederek oniarı çok defa intihara bile sürük· 
ı_ ber hılde görmüş, işitmiş veya okumuşsunuzdur. Bunun içiodir ki, gençlerımize, 
,~'le rş;adlar arasınd , ı aaıo hl~ kuu be b d, bayat ve istikbali al perişan eden 

ete Q, her aile b .. cağına ıokulap yerle,memesi için pek çok telkinler yapılmıı1sı ve bu 
'~reken ebemmiy. tıo vet ilmesi la21mdır. 
v -
t·~ 
lt~İnofa ne 
oluyor? 
~,..........._~ 

\..~,: ~olt zamandanberi ... ~, •ı çıkrnıyan ve llir 
~it ••bwıeye çıkıve ip 

")l •lttör gibi öfçüıüz 

Vişi 
tazy 

ıt ları 
tı d 

--o-
Kudü ( ) - Gen 1 

Deutztlen dli.. cev~p g J. 
memiştir. Gentr l . Şam da 

olduğu gibi B ruta da YP pı · 
fao teklifi 11 z•rı dikkate 

tıııe. 
Qf Ye baılıy .. n B. almamıştır. Yeniden Visi 
\)~ .~ .. Ptığı beyanatta kıta)arından 700 esir ahn .. 

t,~.6~ e doıtluk v~ ade- mıştır. Kuvvetlerimiz Bey· !' '•ti: .. •ktı yapanlara ruta 10 kilometre meıaftdc 
ile d •ne olrnıyan bir bulunmaktadırlar. 

~İt, tra vermeye yel· Her tarafta miittefık kuv-

)•ıa111 'lk vetleri Vişi kıtaluıoı tazyik 
•tıL ı defa ku· 
.. -. altında bulundurmalı:tadırlar. 
, ~ Sovyet Rusya 

~ &I~ ~Ote, biç şüphesiz- Berlio, (a.a ) - Dentze 
-, " 'c.. ı. J · d yapılan ıulhu mugayir gör· ıaau1 ... men i ev· 

l ttıni t f k düğünden kabul etmemiştir. q' def ıerruz lJ u • 
l t Ci ctaıelc becerik
ltuıı•t;raıiıtir. 

._ t~,· ihk hüküme
~ d ta 1•aıa11larından· 
~ GatJ11•- • • 

'aı . " •e ıamımı· iL - 1 • 
ı...""' 1ıı . Ç1•ıade yaşamış, 
,._ ı. uır i'" . h ._,, ıı ilkumeti-
~ '•h tabıia ve 
~~'1•ııııyacağındaa 
~ ~ ... •ktıyız. Ve bi· 
ı -~le. "-tı Moıkova
~ b olduta kadar 

Sa 11 
•özleri taabih 

a.. '-t~?•tler h ilk ume-

-----o--
Tokyoda mü
him bir toplantı 

Tokyo (ı.a) - Hükumet 
aza siyle hük fımet erkinı 
müıterek bir tbpJantı yap· 
mışlar ve bu toplantıda mü· 
him meseleler müzakere 
edilmiıtir. 

na ıöre T&rkiyeaia her ıi· 
yaai ıafhada büniyet ve iı· 
tiklilini muhafazadan baıka 

28 Aman tay. 
e i düşürüldü 

---o----
Mos ova (a.•) - Rus teb

liği: Ct-pbelerde ehemmiy.dli 
bir baci•se olmamıştır. Dllt· 
mıtnın cüzitamları bombardı· 

man edilmiı ve yerde bulu· 
n n tayyareleri da bombalan
mıştır. Hava muharebelerinda 
Sovyrt tayyarecileri 28 düş· . -
men t yyareıini tahrip et-
mişlerdir. Bizim 6 t•yyaremiz 
düımüştür. 

--o--
B. RUZVELT 

Sovget BügOk Elçlslnl 
kabul etti 

V•ıington (a.a)-Ruı bü
yük elçisi B. Runelt tara
fından kabul edilmiştir. Bü
yük elçi bilibere gazeteci· 
lere Ruı·Alman harbı hak
kında Ruıvelte iyi haberler 
verdiğini ıöylemiıtir. 

--o--
Amerika 
Kızılhaçı 
Loadra (a.ı) - A merika 

kızıl bıçınıa gönderdiği 500 
bin dolarlık malzeme Mı11· 

Va imi 
a-

An karadaki 

temasl rı ve viliyetimizin muhtelif iıleri 
hakkında dün aıağıdaki~ beyanatta bulun
muştur: 

"-VıJiyete ıit bazı · işler hakkında ali
kadar vek Jetlerle temas etmek Ozere 
Aokaraya y•ptığım ıeyahattan dönmiiı 
bulunuyorum. Bu huıuılarda büyüklerimin 
yüksek direktifleri i telakki ettim ve de· 
ria şükran hisleriyle meşbu olarak ay· 
rıldım. 

BÜTÇE TATBIKATI 
1941 Vilayet bütçesinin tatbikatına bıı· 

lamış bulunuyoruz. Mütevazin olan bütçe· 
mizin mı.halli hizmetler bskımınd n tam 
bır hasıla vermesi için tab91Jit ve bilhas· 
sa kanunen tatbiki lazım gelen bakaya 
tahsil h a azami _gayret sarfedeceğiz. 
ASKER AiLELERiNE YARDIM 

Ask r ailelerine yapılrn ta olaa yardı
mın hali hazırdaki mevzuatının verdiği im· 
kini r dairesinde viliyetimizde de iyi 
tarzda cereyan ettiğini ıöyliyebHirim. Bu 
işte vilayetçe ve belediyece azimi dikkat 
ve gayret ıarfedılmektedir. 

Yol ve köprü işleri 

Viliyetio yol v~ &ı.öprü inşa ve tamiri 
hizmetlerine ve bilbusa turistik yollar kıı· 
mıa daha hızl devam edeceğiz. Karşıya
ka yollaunın beton olarak yapılmasına ait 
malzemeyi de ahiren temin etmiı bulunu• 
yoruz. Seyliptan b rap olan köprülerin 
tamiratını bitirmek üzereyiz . 

Sulama Tesisatı ve Ziraat işleri 
Menemen ovası ıulama tesisatı 

açılma merasimi önüınüzdeki hafta içinde 
yapılması tekarrür etti. 

Ziraat iıle i ve fazla istihsal mevzuu 
üzerinde de hassasiyetle durmaktayız. Önü· 
milzdeki zeriyat mevsıminde ihtiyacı olıa 
çiftçilere tohumluk temini meselesini ıim· 
diden derpiı etmİf bulunuyoruz " 

---:::::---
lstanbulda kahve 
tevziatı berdevam 
lstanbul -Şehrimizde ıon tevziattan iı· 

t ifade edemlyenlere buglinden itbare• kah· 
ve dıfıtılmağa baılaadmııtır. 
Şehrimize Meninden 850 çaval kahve 

daha getirilmiıtir • ._ l..~llı•~te kendi· 
L.. c, Rorınekteyiı. 
._ ) lllh11riyet bii

•1aı 
~d 1111ıumi harp 

bir ıaye rlltmediğini bütün 
cihana kabul ettirmiıkea 
Lihinofu• bu ıoğuk aağme
yi ortaya fırlatmaıı öyle 
zannediliyor ki, memle1

d: eti
mizde olduğa derecede bil· 
t&a Sovyet iilkeaiade de çok 
maaaıız ve çok ıoiÜk kar· 
ıılanacakbr. 

ra ıe•m_iıt_ır_. o Gümrük ve lnhisarla ~ 
)le •1aberi ve bil· 
l.at de9a111 ettiii 

Q:•f lcalacatını 
~il •tınlı ve 
~ Çarpıtmak 

~I' el '-'1111111adıjıaı 
'-llıuı oldufu· 81RRI SANLI 

Mayo döküldli vekili şarka git • ~'-:
10 

Ankara (a.a)-G&mrlk ve lnblıa~ ·~ Vaıingtoa (a.a ) - Bahri
ye nezareti Sanfraaıiıko il· 
manıaın aizıaa maya d61Lül
düf&aii bildfrmiıtlr. 811 d&· 
k&len mayinler gayri m&d· 
det dökiilll kalacaktır. 

kili refakatinde mahafaıa Geae1 l.'im~lo 
aı olduğu halde Şark vlllyetltı\lifi'f 8't111 
tetkik 11yabatlae çıkmııtır. "\'Wiffrcl&.,ıe 
ram, ErziacaD, Kar1 ve Arclahaa vill1ıtl fo 
rlaclı tahkikatta balaaacakhr. 
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NAPOLYONUN 
MOSKOVA SEFERi 

-3-
Galipler, yağmurlu ve soğuk bir gecede 

ordugih1arında yiyecekıiz ve mahrukat11z 
kalmıılardı. 
Ruı kumandanı general Koutoıuıof ma

reııllığa terfi etmişti. Nıpolyon, 14 ey
lillde Moıkovaya girdi. Fakat bu giriş mu· 
zafferane bir manzara erzetmiyordu. Vil
aada11 sonra merkez ordunun yarısından 
fazlaıı, Smo1enıkten sonra üçte ikisi yol· 
lara dökülmüttii. Borodiao muharebesinden 
sonra zayiat ve firarlar bu ordunun kad· 
roıuaa elli bine indirmifti. 

Şehir uanıuor 
Moskova valisi, Rastopihine ya kendi 

ıalııi teıebbüıü ile yahut Ruı generalle
rinden Barelayıa eserine itiba etmek için 
Kremlini kundaklamıı •. ıebri de ateşe ver
mek içiu bütün bazırlıklarnn tamamlamııtı. 
Her eve ve her tarafa tutuşturucu madde
lu dağıtılmıştı. Moskova umumi valisi, tu
lumbaları oehria dışına çıkarmıştı. Napol
yon general Mortieriyi Moskova valiliğine 
tayin ettikten sonr şehrin yarısı tahliye 
edilCliği ve att.şe verilmek için bütün ba
z1rlıkluın tamamlanmıf olduğuna dair kcn
diıine verilen nporlara inanmak isteme
mişti. 

Kendisi Kremlinde uyurken Trubeçkof 
ıarayındac parula makamında endıht edi
len bir bava fişeğiyle ahşap ol n şehrin 
dkrt tarafıcdan alevler fışkırmağ başla

dı. 
Hapiıhanelerden ıahverirmiş ol a mab· 

kfımlar bu yangını t m mlamışlardır, 20 
bin b11ta veya y rafa müttefiki askerleri, 
alevler arasında can vermişlerdir. impara
tor Nıpolyon, kendiıini tehdit eden tehli
keden zorla kurtarılmıştır. N6polyon, Pet
rovski şatoıuna gitmiş ve 21 eylülde on
da dokuzu kül olmuş bulunan Moskovaya 
dönmüştür. 

Çar birinci Alaksandr, ulb müt rekele
rine girişmekten k tiy D imtin etmiş ve 
Nıpolyoa. kış yakfaşrnc , askerleri, açlık
tan ve soğuktan ölmemek için umumi ri
cati emretmi tir. 

Bu ric t, kar fırtınaları ve Kazakların 
devamlı izaç ve bUcumları ra11nda pt!k 
feci ş rtlar altında cereyan etmiş, bütün 
köprüleri t hrip edilmiş olan Berezina neh
rini geçememek teblikeıi başgöıtermiştir. 
Velh11ıl Moskova üzerine yürümüş olan 

Napolyanorduıundan pek az bir kısmı salimen 
dönmüştür. 

Bu seferde Nıpolyonun mağlubiyetinin 
baıhca sebebi heıapıız hareket etmesidir. 

-Son-

Yumurta kabukların
dan istifade şekilleri 

Evde yenen yumurtaların kabuklarından 
bir· kaç türlü istifade etmek mümkündür. 
Çamışır kaynatırken yumurta kabukları 

ç.amııır araıına koauhıraa kar ~ibi beyaz 

olur. 
Yumurta kabuklarının içindeki ince zırı 

çıkardıktan sonra kurutup bavanda dövüp 
elemeli. Ba töza hafif nemli bir bez batı
ruak tencere bıçak gibi ıeyler ovululur ve 
ııcak nbunlu ıu ile çalkanına. yeni gibi 

olar. 

Alman resmi tebliği JAPON PAR- Sularımıza 
Şim~~ Salla LA~E~!_OSU !en Fra'!s! 
zapt olundu Fevkalade bir içtima. fılosunun sıl ot 

---- mı uapacak ? ları alınıy 
Führerin umumi karargahı 0 - i 

( a.a) - Alman başkuman· --•- Ankara (a.a)- Haber t 
daalığının tebliği: Tokyo (ı.a)-Jıpon pır- dağımıza göre lıkenderll:., 
Şarktaki barekit ilerleme- lameatosunun yakında fev- maaına gelmiı olan 11 f 

ğe devam ediyor. Finlandiya kalide bir içtimaya davet ıız gemisinin başında ., ~ 
cephesinde Finlandiya kuv- edileceği hakkında şayialar nan filo kumandanı 111ıb ~ 
vetlerioin bir ihata hareke· dolaşmaktadır. Bu şayialar hükümete müracaat ed~ 
tinden müzıbaret bulan kıta- tlll"' 
larımız kuvvetle tahkim edil- soa günlerde imparatorun Türkiye limanına ilt~c•. e 8' 

S nezdinde yapılan milteaddit olduğunu beyan etmı~tır· ..... 
miı, alla ıehrini giinlerce .,... 
devam eden şiddetli muhı- mülikatlar sonunda çıkmıı· nun üzerine gemileri11 •;,,, 
rebelerden sonra 8 temmuz- tır. tan tecrip edilmesine ,_t 
da işgal etmişlerdir. Hatırlardadır ki Başvekil lanmış ve mürettebat tı 

Burada muharebe eden Pıens Konoye ve sair bü- men enterne edilmiştir· 
Sovyet fırkası imha edilmiı· kümet erkanı sık sık impa- * . . . ,.~ 
tır. ratôr tarafından kabul edil- Suriyede panik b•f 

11
J 

-•- mişlerdi. ve bazı kimselerle ıi ~( . 

,,ANADOLU JANSI" 
haberlerinin hOlasaıarı 

----o--
1 - LlTVlNOFUN SÖZ

LERi. 
2 - ALMAN VE RUS 

TEBLIGLERJNE GÖRE AS
KERi HAREKETLER •.• 

Litvinotuf r dyoda yaptığı 
bir beyanatta Almanya ile 
yapılan demi tecavüz p kt
larıDın bi~ kiymeti haiz ofa
mıyığıaı aöyledikten sonra 
şunl rı ilave etmiştir: 

"Hitlerle yapılmıı bitaraf
lık ve ademi tecavüz ve 
dostluk paktları gibi asılsız 

bir perde arkasında bili 
sefiline ve ıöz de müstakil 
bir mevcudiyet geçiren bir 

kaç memleketi ayni akibe
tin beklemediğinden kim 
şüphe edebilir?,, 

§ Moıkovadan, sabahın 
ilk saatfarında neşredilen 
bir Rus tebliğinde, iki Al
man motorlu tümeninin imha 
edildiğini ve Rus kıtalarının 

mukabil taarruzlara geçdi
ğini bildirmektedir. 

§ Führerin umumi karar
gihınd o bildirildiğine göre 
Şimal cephesindeki Salla 

şehri zaptedilmiı ve burada 
bulunan bir Rus fırkası ta
mamiyle imha edilmiştir. 

---o--- muntazam pas~portlırl• b'f' 
takyaya iltica etmeğe STALIN 

lngiliz sefirini 
kabul etti 

Moskova ( . ) - Sovyet 

halk komlaerleri rci i Bay 

Stalia bay Krippıi kabul 

etmiotir. Mülakatta hariciye 
halk komiseri bay Molotof 

da bulunmuıtur. 

lamışlardır. 

--o----
RUs askeri heuıtl 

temasları ,., 
Londra (a.a) - Di1ll fi . • e 

askeri beyetı Babr•Y J 
sif 

ve bava nazırların• ar•' 
müşlerdir. 
ederek bir müdd~ 

ANTALYAYA HASRE'f 
Antaly m içime hasretin çöktü 
Çağlıyor mu yine çağlayanların ? 
Yıllar basretliğia zebri•i döktü 
Ben gibi var mıd11 ağlayanların ? 

Ağaçlar çiçekli kuşlar öterdi 
Her dalda bir neş'e güzellik vardı 
Daha üç yıl önce gurbetin derdi 
Geldi de biçare kalbimi sardı. 

Şimdi bahçelerin limon portakal 
Mandalin muzlarla, renk renk olmuştur 
Tatla limonlar sarıya meyyal 
Hepsi dallarda bir bir olmuştur. 

Yücebey dağına düşmüştür kar.. kaf·· 
Semada bağırır gümüş gagalar .. 
Coşkun Çağlayanlar durmadan Akar .. 
Artık z.aptolmaz coıkun dalğalar. 

Hastetin acısı içimde vardır. 

Antalya yar gibi insana vardır .. 
Tanrım beni bir ' gün oraya saldır .. 
Kollarımı onun boynuna •ardır.. 18,~ _A 

Antalyalı: F. O·~ıJ 

"9EY- 1· • k L .... L zmıre ya ın 
u kiralık çiftlik 

bahribılb•" 
park g~ıi!~ 

Baha-
rat 

deposu 
Her cinı baharat, Tuva

let etyası,. kumıı ve mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zıçyağı, FILIT ve 
diğer aıitler fiatler aormal 
kalite ekıtiadır. 

lzmirin pek yakınında 150 
dönüm arazili, bahçeli, do-

laplı kuyulu bir çiftlik, ıüt
lü inekleriyle, çift ökiiıü 

beygirleriyle, hayvan dam
ları, kulesi, çift iletleriyle 

kirahktır. Yarıcıya da veri

lir. Şartlarını bRmek iıtiyen

ler her gün ıabahları Halkın 
Sesi idarebıneıine müracaat 
edebilirler. 3-7 

1 
. . ,., ... , ,,ı ~ 

ımarın e'! ·f bir f ~l'ı 
dar ve en lali ..... , 

. o•'"~ Sıbilpark gazıD lı 19 ;!'} 
bulun en ynkıe. ı '1'°A 
ve muganaiyel~'~irdl1 

1r 
Her akşam ••• Jıı.,.. .J. 
kadar ince ııs J~r ,-~ 
ahenk etmekte ;ı~• "" 

Ayrıca yeni 'l ,111~~· 
mel bir balet b t,r' ,-f.ı 
de nefis varyet: i,ı~..,-;; 
miz bava alP11 si~f1 

ka Sabilpark gı j/I 
liniz. d.2 



' l bu dağlarda 
'11Yan herif le 
)'.!ıyacağım 
"ta~ hu 1 D l' M ' . . '-fi meae e e ı emıı ıçın 

. ıclıq' llıeıeleai oluyor. Göıil ka
.. iti bu dağlarda yaşı yan he

' 11111~ onunla kozumu şehir· 
0,, 

111•aıralarda paylaııcağıml" 
~lld" bu ıözleri de bütün Deli 
~ıa 911 dile geziyordu ... 
~.ı:elc er viri 1arfettiği ıöıler, 

~•) '1c Yenir yutulur ıeyler, öy· 
ulak arkaama atılır keli· 

ı, "l' 
~•d •ıof" gibi bir pehlivan 
~op,:Ctlc bir kimıenin muhakkak 

~ 

~~etle kuvveti, dağlarda ayı· 
teııreti olma11 liıım ge-

ı:'111lofla yapb_ğı güreşinde 
~' :elılivanı "DeJi Mcmiı., in \ °'' lduğunu anlamışlar , mu· 
tu t\~rd: güreşinde bir uumu a 
·'"''-• !.. '"T ,1 -._,d •ıof" gibi bir pehlivana 
~ 111 okumanın "Onunla ıe· 
~ dl,, lll•iıralarda kozumu pay-
~lilıktelc büyük laflar savur
~ )ot, ~il bııka bir şey olmadı-
,. )'-et· •tti Deli Memiıin bu 
"' •ae ' t• d ~· ı ıma caiz olmadığı 

fı 11 
~ ~dl•tınıyalım, halk ne kadar 
~ •~wı:: •lrla gelmiyecek vası-
~~)llt k' "Taşof" ua şehre eli
,._~d, ı:. gelmesine, sonra t ek
~l''te~lle ~ekilmesine bir tür· 

~il (1' bır şekil bulamamıştı. 
~~tıi •ıof) u ıon derecede 
"'~ ' •e bilhassa (Deli Me-

~f~t,l'tıaer demesi, ortada bü-
0'-tı (De~ebiyet veriyor, batta 
'dta.. ~ 1 Memiş) bizzat kulak-

1 -,td1• y Gun için herhalde iki 
?' d~ 1 hemen Bulgaryadan 
•I ile Y•pıp yıpıp (Toşof) 

" '· (1' \ ~I •tof) farını bu kadar 
'tall t ''• iiıtelik (Deli Memiı) 
~ ~:t~•ınış olıalardı, belki 

' •dır ehemmiyet ver-
~ı .. d' 

1Yerek, çekip yoluna 

"tılc . t d w. . ' a vazıye egıımış, 

\.. -, llal tede beride ıarfettik-
~ ti~ 1111ıı liflar; Memişi 

't 1,,•rtaııı, delirtmiıtil.. 
la • lcarar vermiıti! Ma

~. h~~dlllidlıiı pehlivanlarını 
~ ~ la e benimle bir güreı 
.~,lıtalıaııyorlar, o halde, 
"4 ~e :ı bularak mağara'h," i hainde ona kaç pa

ta •11lat111ak bana dil-

-Sonu var· 

.......................... 
-Şehir Haberleri f!zmiraskerliki 

fŞubesinden:i 
Su Sporlan Başlıyor ı 337 doğumluların sıJa : 

•. ı yoklamalarına devam'' ıı - : HER HAFTA TEŞViK Mu- ı mektedir. Şimdiye kao.r ı 

S BAKALARI YAPILACAK : aamlanaa davetiye çı\.,a : 

A : rılıpta Temmuzun 20 ~ ·u - : 
nı •• ı den ıonra glln konaalı r ı n : 

Su •porları hakkında ajanlık bir programa göre, üç ıu ı ve namlarına davetiye çı· ı 
ıporları yapılacaktır. Bu iıtaıyonlar Karşıyaka, Al11ncak ı karılmayaa b&tün miik el· ı 
ve Göıtepededir. ı leflerin, yoklamalara ayın ı 

Bu ilk teıvik m&aabaıkaları Karşıyakada yapılacaktır. 
Ynzme mü1abakaları yalnız havuzlarda yapılabildiği için bu ı 20 sinden ıonra balulmı - : 

ı yacağından o güne kad.u ı 
yar1şların ıimdilik yalnız Karşıyakada, yelken ve kürek ya-
rıılarının iıe gelecek haftadan itibaren münavebe ile Göz- ı ıubeye behemmehal n ü ı 
tepe, Alsancak ve Karııyakada yapılma11 temin edilmiıtir. ı racaatları, akıi halde 111 l : 
Müsabakalar Cumartesi ve pazar glinleri olmak &zere ı aıkerlik kanununun mu· ı 
iki gün icra edilecektir. ı adde) maddeleri mucibin- ı 

Müsabakaların ıeklini teabit etmek üzere her hafta pa- ı ce tecziye edilecelileti ı 
zarteıi günleri saat 18 de alikadar kaptanlar bölge mer- ı illa olunur. ı 
kezinde toplanacaklardır. .. .............. ffff•••••• 

Mü1abakalarda derece alanlara verilecek ikramiyeler için 
beden terbiyeai umum müdürlüğünden tahsisat gelmiştir. 

----111111111111----
Feci bir kamuon 

kazası oldu Bir ihtikar id· 
diası adliyeye 

aksetti __ .. __ 
Yeni manifaturacılarda 15 

numarada tuhafiyeci ve ma· 
nifaturacı Mehmet oğlu Saf-

t er Giritligillerin Bergamada 
tuhafiyeci ve manifaturacı 

Cemal Sezere sattığı on par

ça muhtelif cins Avrupa malı 
manifatura eşyasını 139 lira 

72 kuruşa vermek ıuretiyle 

bu matların değerlerinden 

fazla para aldığı ve ihtikar 
yaptığı iddia edilmiştir. 

Mumaileyh hakkında tutu· 
lan zabıtla adliyeye teslim 
edilmiştir. 

---o------
ızmir vapuruna ız-

mirin hedigesi 
Belediye reiıi Dı. Behçet 

Uz, hmir belediye fidanlı · 
ğında tohumdan yetiştirilen 

1 O p ılmiyo f idannn lzmir 
vapuruna hediye etmiıtir. Bu 
palmiyeler lzmir vapurunun 
1alonlarına konulacaktır. 

-----
Ticaret ve sanaui 

odasında 
Ticaret ~e sanayi odaıı 

idare heyeti bugün öğleden 
ıoara toplanacak, muhtelif 
idari iılerle iizüm ıtandard 
tipleri ve izi intihabı mese· 
lelerini müzakere edecektir. 

LASTiK 
Mühürler 

En Sağlam En Zarif ve En Ucuz 
Lislik Mühllrleri ancak Hiıar 

önü Bakırbedeıtan No. 48 
N. Işıldar Atelyesiade 

yapdırabilirainiz. 6-6 
• 

Karaburun 
Civarında orman 
uangını çıktı ---

Karaburun kazasına bağlı 
Sarpıncık köyünün Han de
resi mevkiinde bir orman 
yangını çıkmtıhr. 

Köylüler tarafından tertip 

edilen bir sürek avı esna-
11nda atılan bir yanık siga-

radan otlar tutuımuı o civar 
da bulunan fundalıklarla 
zeytin ağaçlarını sarmııtır. 

Beş on zeytin ağacı ve bir 
miktar fundıhk yandıktan 

ıonra köylülerin ve jandar
manın gayretiyle yangın kı-

sa bir zamanda ıöndDrülmüı 

ve fazla tahıibat yapma11na 
meydan bırakılmamıştır. 

Yangına sebebiyet veren· 
ler hakkında zabıt tutulmuş 
bunlar adliyeye verilmişler
dir. 

-----
Palamutçuıar 
Toplandılar 
Palamut ibracatçilar birliği 

idare heyeti diia öğleden 

ıoara Birlikler bina11ada 

toplanmış ve palamut ibra-

cata mevzuu &zerinde göriiı· 
melerde bulunmuştur. 

--o,--
Dün Eırefpııada bir l<am

yon kazası olmaıtur. Şoför 
Sadık Bekir Malomua İdan
siadeki kamyon Eırefpaşa
daa geçerken, Ramiz oğl u 
5 yaşında Nihada çarpmış 

ve yere• düşen çocuğu fed bir 
şekilde ezmiıtir. 

Baıındaa ve viicudu aun 
muhtelif yerlerinden ağır su· 
rette yaralanan zayalJı y v· 
rucık memleket hastaha e
ıine kaldırılmış, ıoför) aka
laamııtır. 

Denizlerın dibine 
inmek modası 

Okyanusların diplu i ade 
yaptığı araıtırmalar ıı e bü
yük bir ıöhret kazanmış olan 
Amerikalı ilimlerden Villıam 
Beeb V aşintonga verdiği bir 
konferansta bir kaç sene 
sonra denizler dibi kişif Jeri• 
nin kara ve hava klıifleriu
den daha çok olacağını söy
lemiı ve demiıtir ki: 

"Denizin dibine Unen b' r 
ilim etrafı kaba peaçereli 
bir madeni hücre içinde ola
rak seyrettiği mamua, yer· 
yllzllnlln her bari glzel m .. n

zaraıından daha aebhu ve 
ıCSz alıcıdir." 

Bir kaç 1ene ıonra drni
zin dibine inmek için ~ifi 
miktarda medeai bile eler 
temin edilince, deniz kenar· 

ÇÔrakkapı Altiıpark • ~~::!:ıe 1:.: • .::·~'.~~~p~:: 
ıiz bu miıli görtllmemiı man· Tlgatrosuunda zarayı .•eyir ve tem•ıa etmek 

Bu akıam Yaşar Nabiain için madei hilcreler içinde 
Ölmez Faeri deDizlerin diplerine inmeUe 

Mete 4 Perde PIUBS 
Cilt ve Zilhrevi Haıtalıklan 

Mltebı11111 
DOKTO .R 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

teredd&d giSıtermiye cekler
dir. 

Dr. Fahri Işık 
lımlr Memleket bulane•i 

Rontkea mütehaa••• • 
Roatken ve 'F.lelurlk ı rd ••l•I 
rapıbr. ikinci Bcıyler ~ k"" 
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( ~AhifE 4 ) 

Harp malôl ve yetim
ler· ne ik amiye ___ .. __ 

MiLLİ MÜDAFAA VEKALETi 
BiR TAMIM NEŞRETTi 

{HALK.lN S~Slj 

i "REFAH" FACIASI : U A K Gü ük 
i "y vuz" İ Görüşmelerinde GI. hisarl 

Ankara (a.a) - Milli Müdafaa vekile- ı hl d ı Catroux da bulunacakmı Ve iliıJI 
t•nden: 1485 ıayılı kanun mucibince ltu ı zır ımız a ı 
.!leae harp malulleri ile şehit yetimlerine ı lbt•f 1 ld A . : Nevyork ( .a) - .. Bur d Ankara ( · ) ~ 
tevzi edilecek ikramiye mikdarı ş ğıd ı . 1 a gapı 1. ZIZ ı dolaşan haberler~ go~e ge- ve hıhi arıar vek•, 
göıterilmiıtir. ikramiyelerin tevzii komisyon ı h•tıe • h t ı ne~al Dent~ lnglhz:lerın me- R 'f Kar deniz 

1 

farca dağıhlan müddeti dört ay olduğun- : ŞB 1 rnı- a ırası J 88JID8 h DUZ cev p verme· gümrük mubaf ı•. 
dan harp malülleri ve şehit yetimlerinin . : anıldı ı m.iştir. İo~gilizlerin Suriyede- mut Dl ve kaleaı• 
rapor v ikr miye cüzdanlariyle mensup ı •• ı kı h rekatın Hil Fr asızl - müdürü olduğu b• 
oldukları komisyonlara müracaatleri. Veri- t Izmit (a.ı)-Refab v pu ı ıı lak dar ettiğinden bah s at 15 de Ank• 'ş 
lecek ikramiyeler ıunlardır: ı ru faci 11nd ebit dü en ı He başkum ndan gener 1 rılmışl rdır. Vekil 

Subaya Ere ı d nizcilerimiz v~ h va ı Catroukıu mur bhas tayin liyetlerinde bir ,y 
265,50 132,75 lira ı kuvvetlerimiz mensup) rı ı niyetind olduğu anlaşılmak- bir tetkik sey•b' 
238,95 106,20 ,, ı için Gölcükte Yavuz zırh- ı tadır. Vişi mahafili ba tak- c ktır. VekifidJİS 

Birinci derece 
2 inci n 

!~~·:~ 79,65 " ı lısınd bir ihtif l yapılmış ı dirde biç bir müzakettye Erzincan, Kars fi 

132• 
75 

~~·~g " f ve aziz şehitlerin h bra· : yanışmıyacağı tahmin edil· ziyaret ve tefti~ 
3 Oncü ,, 
4 &acü ,, 

106
1

20 26,55 " ı lan anılmııtır. Merasimde ı mektedir. --- I 
aile1i deı 39 lira 22 ku~uş ı vali ve askeri kumand D· ı --•-- AVAM KAMii 

S inci ,, 
6 IDCI n 

Beher ıehit 
alacaktır. 

---o ..... --
Kayseride bu yıl 

mahsuller bereketli 
Kayıeri )a.a)- Viliy timiz içinde kıılık 

zer iyat geçen yıldakine aazuan fazladır. 
ve neşvünema nermaldir. Ilkb har ve yaz 
zeriyah da yDzde beş fazladır. Bütün ze
yat dört gün devam eden sürekli yağmur
lardan çok istifade etmiş ve çifçilerimizin 
yüzü giilmüştfir. 15 Hazira11dan itibaren 
baıhyan hasat işleri devam etmektedir. Ye
ni mahsul henüz piy11aya arzedilmemiş· 

tir. 

Dört vekil stanbulda 
lıtanbul - Hariciye, Adliye, Sıhhiye ve 

Maliye vekilleri şehrimize gelmişlerdir. 
Vekilleri vali, vilayet ve parti erkaniyle 

aıkeri erkin karoılamıılardır. 
H ariciye vekili Park otele inmiıtir. Ma-

liye vekili Ereaköyünde, Adliye vekili Mo
dada, Sıhhiye vekili de Adada bir müddet 
lıtirahat edeceklerdir. 

--o--
ıstanbulda 3 halk hamamı açılacak 

lıtanbul - Şehrin muhtelif aemtlerinde 
üç halk hamamı açılamaaına karar verilmiı-

tir. · 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Simitlerin kontrolü 

münasebetiyle __ .. __ _ 

ı la belediye reisi ve vili- ı M ) 25 b• llf 
ı yetteki bilumum teıekknı- ı acar ar ın Harp istihsa 
ı )erin müme11illerl hazır ı esir almışlar zakereıorl 
ı bulunmuşlardır. ı L' 
ı Vilayet, donanma ve ı Budap şte, (a.a) - Macar 
ı müme1&iller adına denize ı umumi karabgihının tebliği: 
ı çelenkler tılmak ıuretiyle ı 9 Temmuz günü seri kıtala· 
ı mer sime son verilmiıtir. ı rımız brucz geçidini del

Ruslar ric'at 
ederken 

HelsinkJ, (a.a.) - Ruılar 

ric'at ederken elektrik, ha· 

meğe devam etmiılerdir. 
Doıınanın artçıları ile mu· 
haıebe edilmektedir. Düa-

kü barekit Alman ordusu 
ile müştereken devam etmiı· 
tir. Şimdiye kadar 25 bin 
e1ir Idık .• 

Londra (a.a) ,......~i 
salati baltkkıod• ,t 

.. •'' reler rey.e mur ıstJf 
den düo kapııt .~ 
telif hatipfer t~' 
pdan lenkidlerıll 
Çorçil tarafın~'~,ı 
lınacağı anlat• ~ e 
bütçe tabıisatı 11 ~ 
madan mebuıl•' 
dır. 

1-----------------------------------vıgızı ve ıu tesis tlarıoı Bir yedek Fransız neferinin 
tahrip etmektedirler. lmkin 

buldukları takdirde hububa

tı da imha etmeğe çahşm .. k
tadırlar. 

----.. ----
Şimali 

üzerindeM 
LondH, (a.a) - lngiliz 

tayyareleri ıimali t ranıa 
üzerinde 14 Alman tayyare· 
si düıürillmüt ve dokuz İn· 
giliz avcııı üılerine dönme· 

miş!erdir. 
-.:..-o--

Albay Larmina 
idama mahküm oldu 

Tankların boğuşması ve paraı~~ 
d o· S ' Tercüme ıe e . · tırJ~ 

Avrupa harplerinin en korkunçlarına ıf 1ıl•~ 
bir neferin, ateı ve ölnm hatıralarıP• 11:ırb 
heyecanlı ve ibret verici eser, büyük fed• -
~~~~ ~~ 

Viıi - Divanı harbı, al· Bu tefrikamızda , çarpışan muaazzaoı t~rilll 
Geçenlerde bazı farıuların iıtedikleri ıe· bay Larmlnayı idamlı mab- tayyarelerin pike uçuılarıaı ve parııiitÇ:ı ııtfe 

kUde ıimlt ve gevrek çıkarmağa başladık· kum ederek, bütün emvali· dehşet uyandıran faaıiyetleriai bütiia açı 1 

Jarıaı yazarak dikkati nazarı celbetmiıtik. nin miisadereaiae karar Yer· sınız ! .,Jı, t' 
Belediyemizin bu iıte de tam bir intizam Bugiiakii harbin tanrııı kabul edileo.t• 11,ıe' t · · · · b h k h it J d "b. mittir. Larmiaa Uzak ıarkta JI emını ıçın ıa a a va ı arın a mu ım onları arkadan be1Jiyea paraıütçiilerıo 1a,ır b i. rol oynıyaa ıimitlerin kontrol altına erkiaı harbiye reiıi idi. orduları zafere naııl ulaıtırdıklarıaı ibret 

ıı lıamaıı ıerek halkımızı ve gerek Beledi · iP' 
ye nizamlarına uygun bir ıurette it gör- A A s· d ıiniz. " .... ı-
1 ek iıtiyen aamuılu ve ciddi fırınlarımızı srı ınema a Çok heyecanlı babralarıaı ueıredeceg• ~·"' 
ı ~maun ve müteşekkir etmiştir. Geçen ıene 120 Bin kitinin yurd 1ever Fransız neferi, ayni zamandı ri " -

Biz de Belediyenin bu kararını takdir ve seyrettiği Mııırlı meıhur k&ltürlü bir muharrir olduğu için bldi••
1
.e fi~~ 

l ·. briğe liyık g&riiyoruz: Abdülvahabıa Facia Filmi iahidamını bazırhyan en miihim lıebepJer;~~ 
-..;;... Atkın eo·zua'ları fırka mıcadeıeıerı.ı canı. uadeııyıe .o•• t• HALKll SESi ff AIKIN SESiDiR V 9 Bu çok merakla ibret ve heyecan dohs ~.-

ASRl'de Göıterilmektedlr ıızhkla beldeyiz. 4~'-

M :ui piyango bilet1erinizi (Sudat) :=:•n:.~n _.& .. H~~.;:tı:':,:o:C t~ 


