
esi 
(Har glln yıkar ••r••I gazete) HALKIN SESi MATBAASINDA BASILlllŞTI& 

l!NIZCILIK BAYAAMI 
al•; Lozenda TUrk ordularının TUrk olmıyen dlplometler• 

.............. _ ..... eHlrdlll en bUyUk zaferinin en mes'ut bir hedlyeeldlr 
Atatlrk, lamet lain&, Fevzi Çakmak "" en tanla ve kahraman kamaadaa· 
~ laalde arılaa ve yılmaz Mebmetcilderin 'kuandddan yalclJJım la1tbiaia 
,~• •• ı•J• ile kaıamldıjıaı Avrupa diplomatları Lozaa koaferaaıınıa mi· ...:-•kap mua11 öalade ö;reaebildiler .. 

lala çetla ve kat'i bir liuala Ttlrk zaf uiaiıı yalnız dlımaaı denize dik· 
Jlp, Tlrkla ba \ iki hllrriyet ve iıtikliliae maai olan ba11 enıel ve kapitolaı· 

ela milli laadatlar lıarichae fırlablacafıaı aalathj'I zamaa, daima ,&kıek· 
~.. Üfllllf Rll bl7iik devlelleria majrar ve azametli maralahaılan ••••il 

L_ • falll'maılar fakat ıoara apıfıp blmatlar ve uiha1et lımet ı.&aı •• demif, 
... ~ laepaiaf kabala mechar olmatlardar. (Deoamı 4 nd ulaiNJ.) 

• eiler bayramı bugün gündüz ve 
yapılacak • 

merasım 
100 metre kurbajlama, 400 : Deaiz •ileaceleri - 1 • 
metre ba1rak. Y aflı direk, 2 • Ôrdek 1a· 

Klrek - 4 tek halk tek- rafı, 3 • Caa kurtarma ya· 
aeleri, iç çift halk tekaeleri, "fi·· 
tek f ata bir çifte, 6 çifte Gece ejleaceleri - Kar· 
maya komataabjı fUikalan, fıyaka lalade geceleyla 
cl6rt çifte Uyaaık ıemiai muhtelif efleaceler ve 1aat 
filikaları, 2 çifte deniı fili· 21 de klrfeıde vapurla •i· 
kalan.. leaceli bir rıılati yapıla· 

Yellrea - 1 fUpiler ara· cakbr. 
ııada me1afe •• rota: Ha· Deaiı yollara ve limaa iı· 
kem heyeti tarafaada•.. letmeıi öalacle deaizciler •• 
2 • Voleler.. 3 • Halk tek· halk içia gece eileaceleri 
aeleri •. tertip edUmittir. 

8. STALIN I · Romanyacla 
lllli ıldaf aa koııtası '500 Yahudi tıı 

rılıi oldu turıııı dlzlMI 
o 

M•kova (a.a) - St•liain 
ıiyantiade bir milli mlda· 
faa komiteıi teıekkll etmiı· 
tir. Bu komiteaha reiıliiiae 
Stmlia ve maavinlitiae Mo· 
lotof •• azalıiı•a ela Voro· 
ıilof seçilmiılerdir. Hlkime· 
ti• bitin aellhiyetleri milli 
mlclafaa komiteıiae devre· 
dil mittir. 

Uç Alman 
raııaruı dlı&rlldl 

Loadra ( a.a ) - Şimalif 
Fraaıa Bıeriae yapıla• akıa 
hakkıada mafa ... ı mal6mat 
ıılmemiftir. Y alaıı iç d&ı • 
maa avcmaaaa dltllrlldlil 
bllclirilmiıtJr. 

INGILIZ BAŞ
VEKIUNIN 
Yıgısllı ılllıtlıı 

1111)1 
o 

-~----
B&lueı, ( a.a ) - R

baıvekaleb •ı•iıdald tebllll 
Detretmlıtir: So•1etJer WrBM 
bitin va11talarile boa.-leS 
yapmak içia li11m ı•I•• 
tlrll teclbirlere mı nnaak• 
tadar. Ba makıatla R-• 
topraklarau parqltle ajaa 
lar ve cua•lar iadlrmiftlr. 

Bu bozguacalua ,U.U 
kominiıtler yardam ettilded 
••IAfaldıj'I ribi ba aja ... ~..ı:ıı 
bir kıamıda ele ıeçirilmil 
derhal ceıalaadınlmıılar•. 

500 yataadi komid ~ 
ıaaa dllilmiflir. Nium " 
iatiumı boımals içia iMi ..
çalqulan haber vermi, .... 
efradı ailelerile birlikte hr! 
ıaaa diaileceklerclir • 

Blkref (a.a)-28 laas11..-• 
dan itibar•• Ro ... ıYM• 
clalaill ve harici tılttlllll•~ı 
.... a, vuedUmiftir • -
INGILIZ TA 

YARELERI 
Loadra, ( a.a ) - Ro)'ler o 

bildiriyor: ~.,111z ... , •• km ISllUlll •ra~ft 
Mlıter Ç&rçıl K010va ma• _..._ 

barebeıiaia 562 aca yıl da- lzırlldl llll il 
nimi milnuebetile enılld• 

ı&a Y agoılav kiala Pl1eria Berlia, (a.a) - D. N. 
meujıaa apiıdakl ce•abl Madrittea WWlriJer. Cel_... 
••rmiftir. "Bet uar e•vel llttankta 1 k le 
mllletiaiı baflakl gibi e1a· to nkla: =•• ~ 
ret aJbacla balaadanlnaı. p 1 .-1ı1z la 
Silia haklarıaıu olaa ima· a;aıa yapaa .... 

nleri lapaa1ol clafl •1111 DIDll clolaJllile bıt yls 18De 
IODra kalkıadaaıı. 1916 da lara tarafıadu •tef 

mipe •e Cebe111tt1m111• 
Jİ•• bir K01ova ııçirdlais. 
Fakat o zamaaki ıalibiyeti· 
misdea IODra, Harvatlar, 
Slovealer, Sırplar blrlefti· 
aiı. Mlltakbel karbal111a· 
aaıuaıa bekleJiaiı, laril· 
tere ıilia yaaıaııclaclar. 

laı:illı batuyalanda 
helede balum ....... 
vul1eti llpaa,. 
aucliacle protelto •tmlllll~ 

o 

7Casus ciri 
lerini itiraf 

ettiler 
Vqiaıto• (a.a) - Y 

laaaa caıalarclaa 7 il 
rlmlerlal itiraf etm ..... 
diier 18 klel clrl ... 1111 

iaklr etmlılerdar. Kanr 
temmtmla tebllit..._...,, 

Suçlularda• 425 Wa 
kefalet aba•r. 

- .. . 
Sovyet 
Alacaklan 



1&111nı (llLllN SistJ 1 Temm•~ '" .................... .. 
Emir Askerlik Şehir Hab~rleri _ 
\ubesinden: h kf M . 1 d k. 

337 Doğumluların ikinci: Da a ço ran- esır er e 1 

:~·~~:!::•:a .!.~~:n::::ı~; cola çıkarılma- Kahve ve gazinolar sıkı 
ııkeuefıere •İt dave~iyeler · .x..8 başlanıyor surette kontroledilBCBk 
ıkarılmıştır Her mukellefı • ___ ., ___ __, 

eadine gösterilen tarihte: 
ııbeye gelmeğe mecburdur.: Hastaneler ve b11talar için 
;eadilerine divetiye çıkar1l-t ıehrimizde şimdiye kader 
dyan 337 doğumluların da-: her sıün yalnız üç çuval 
1 ıuheye miiracaatları mec-ı undan francola imal edilir
pridir. Akıi takdirde gel-ı ken vekaletin müsaadesile 
ıiyealeria 1111 Aı. kano-ı bu miktar sekiz çuvala çıka-
auun muaddel maddeleri: rılmııhr. 
ıacibince şiddetle tecziyet Ticaret vekaleti tarafından 
dilececeği ilin olunur. : şehrimizin ihtiyaçlarına karşı 

*** ı gösterilen bu yakın alika 

Yoklamalarını gap. i :::!:,~~ memnuniyet uyan· 

t 1 • Alikadar makamlar fran· 
ırmıuan ar i cola tevzi itiııi çok sıkı bir 

1941 ihtiyat yoklamalarını? kontrole tabi tutacaklardır. 
ariine kadar yaphrmayanı Bundan böyle imal edilecek 
?6 doğumlularna Temmuzun: fraacolalar bükümet tabip· 

Ye 3 ncü günleri 322 do-: lerile belediye doktorları 
amluların 4 ve 5 nci gün-: tarahnda rapor ibraz eden
ıri Hbah saat 9 da öğle-: lere tevzi edilecektir. 

V: •• ıonra ıaat ikide aıkerit Francolaların yalnız bir 
uaikile birlikte müracaatı fırında imal edilmesi bir çok 
tmeleri 318 doğumlularındal güçlüklere sebep olduğu 
. 8. 9. ncu ıüaleri öiledea: görülmüştür. Badema diğer 
>ara ıaat ikide ıubeyeı baxı farınlara da un verile
elmeleri bug&nler zarfında: rek francola imal ettirile
a yoklamalarını yaptırmak: cektir. Bu suretle ihtiyaç 
in müracaat etmeyen bu: sahiplerinin francola temin 

' oiumluların haklarında ka-ı tmeleri kolaylaımıı ola-
• ~ 11ai ceza tatbik edileceğif caktn. 

in olunur. : -•-........ ................ . ' .. 
.~ ıkenderiyeye Fıat. muraka-
ekrar hücum be komisyonu 

i Iakenderiye (a.a) _ Dü _ Vilayet fiat mürakabe ko· 
1 ' . b - ... 1 d an tayyareleri cumartesi mııyonu uıun og e en ıon • 

ıcesi lskendcriy ye yeniden ra saat 15 te vali muavini 
icuoı t.tmiılerdir. HHar B. Ekrem Y alçınkayanın re-

. :aemmiyetsizdir. Alum ıa· isliğiade haftalık muayyen 
ıkla nihayete ermiıtir. tcplanbııaı yapacak ve ruz: 

nameıinde bulunan maddelerı --o--
Romanın 
Tebliği 
Roma (•.•) - ltalyan umu· 
ıi karargihının 390 No.lu 
,bliği: 

Şimali Afrikada düımaa 
D'IYet\erine bava ku•vetle
miz tarafından yapılan hü· 

r.
mlarda düımana ağır .za· 

at verdirilmiıtir. 
Dlımın hava kuvvetleri· 
a Binga.zi ve Trablaıa yap· 
kları blcumlar avci kuvvet· 
rlmizia seri miidabeleleri 
yeminde tarddedilmiıtir. 2 
ilfman tayyaresi avcılanmız 
rafıad1ın düşürülmüştilr. 

i be-ediye 
finşaatı 

Belediye daimi encümeni 
-;• Dı. Bebç t Uz'un reis
tlade topl.-.nmış, şehir ıçin· 

I
Jeniden ya phrılmağa katar 
rilen bazı iaşıatı miiteah· 
tlere ihale etmiıtir. 

Işık 
mir Memleket baataneıl 

RoatkeD mi1teha11111 
tkea •• Elelatrlk teda•Jaf 

W.r. lld•cl Deıler Sokalr 
n H" TIJ ll'ON. Ut' 

müzakere ederek bunlar 
hakkında kararlar verecek-
tir. 

--.. --
Yamanlar suyu 

Karşıyakaya veıilmekte 

olan Yamanlar suyu menba· 
ında belediye tarafından haf· 
riyat icra ettirilmektedir. 
Tıkanan 4 menfez temiz· 

lcnecek, çatlayın bazı ıu 
boruları değiltirilerek yeni· 
leri ferıedilecek, bundan 
sonra Yamanlar suyu bolla
şacağından yeni abonelere 
ıu verilecektir. 

Ef es • 
muzesı 

•• 

Efes berabeleri ve müzeai 
Maarif vekaletince lzmir 
Müzeler m&dürlüğünlin ne· 
zaretine verilmiı, buaları 
teslim almak üzere Müzeler 
müdürü B. Salibcttin kan· 
tar Selçuğa gitmiştir. 

Zayi 
Tilkilik Ortaokulundan 

aldığım tasdik.namemi zayi 
ettim. Y eniıini alacatımdan 
eskiıinin hlikmü yoktur. 

Tilkili&.: Ortaokulu ikinci 
11•ıfındaa Ali Dıaizotla 

--o---
Sıcakların artması müna

sebetiyle balkın mesirelere 
ve bahçelere rağbeti çok 
fazlalaımııtır. laciraltuıcia 
denizden iıtifade için cumar
tesi ve pazar glinferi halkın 
kalabalığı azami dereceyi 
bulmaktadır. 

Bu alikayı istismara çalı
şan bazı kahve ve gl!ZIDo 
s.ı hiplerinia muhteliftmeıru
bata ve bilhassa birayı müş· 
terishı e göre tutturabildikleri 
fiatle sattıkları şikiyet edil· 
mittir. 

Belediye reisliği halkın 
menfaati namına bn gibi 
eğlence mahallerini sıkı bir 
kontrole tabi tutmaia 
karar vermiştir. 

Belediye memurları gazi· 
noları 11k sık konrol ederek 
fazla fiat istenmesine mini 
olacaklardır. 

lnciraltı plijıaa da daimi 
bir belediye memuru ikame 
edilecektir. 

- .. --
Nakil 
Vasıtaları 
Her türlü nakil vaııtala· 

rının Atatürk caddesinden 

Alıaııcığa doğru geçmesi 
dünden itibaren belediyece 
menedilmiıtir. Araba, oto
mobil ve kamyonlar munta-

zam bir hale getirilen Cum
huriyet bulva11nı takiben 
Cumhuriyet meydanına çı· 

kacaklar ve oradan birinci 
kordona geçerek AJsancağa 

gideceklerdir. Avdetle oto· 
mobiller Atatürk caddesini 

takip eJecekler, araba ve 
kamyonlar ise heykelin 
önünden Cumhuriyet bulva
rına geçerek gidit yoluadan 
döneceklerdir. __ .. __ 
Gelenler, Gideni er 
Aydın mebusu 8. Nazmi 

Topçuoğlu lıtanbula ritmiı, 

-19-

Deli Melniş, artık köy öne dÖJ" 
mek ıstiyor, yuvasına ol•11 

hasretine arhk tahalll., 
mül edemiyordu 

----111111111111----

Velbaaıl lafı uzatmıyalım. 
Deli Memiş, Bulgaryadaki 
pehlivanlarla birer birer boy 
ölçüımüş, ea babayiğit ta
nıuanlar, onun miidbiı bo
yundurukları önftnde hazan 
yaprakları gibi döklilmilf, 
yere düımilıtü ... 

* 
Deli Memiş, artık köyüne 

dönmek iıtiyor, yuv111ına 
oıan hasretine artlk taham
mül edemiyordu. 

Fakat damarlarında dola
ıan pehlivanlık kanı, onu 
bir türlü durultamıyor, gök 
gürültülerinden farksız müf
rezelerini, yüreklere korku 
veren: 

- Ohoydaaa! .•• 
Larını yurd dıılarında da 

duyurmak, karıısına çıka· . 
cakları pestil gibi ezip, ha
mur gibi yoğurmak istiyor• 
du .• 

Deli Memiş, köyüne, iki 
odalı evine olan hasretini 
içine gömerek, Memiıin na
mı, daha kendisi deli or· 
mana gelmeden bu pehli· 
vaalar yatağının her köıe
ıinde duyulmu,, yüzünün 
güzelliii, vücudunun, güre
fİDio harikuladeliği herke
sin dilinde destan olmuştu ... 

"Deli Memiş!..,, deniyor, 
bir daha denmiyordu ... 

Fakat Deli orm•ada on
dan çok daha baskın pch· 
livanların bulunmadıiını id· 
dia etmek, ve yahud da Mc-

,,., 
gövdeleriyle bulutlar• ~~ 
yan heybetli çanılıfl ,tif' 
babayiğit delikaoblırı ~ 
tirmiı, buglin bile bıt 6,e,. 
riyle b&Uin cemaat•• ... ,. 

)., .. ~ diiğü biiy&k peb 1 ~ 
ıpor tarihine hediye ' 
tir... 9; 

•• lıte Deli Memit i~bit ~ 
garya dağları, zorla ""' 
çid olacak, belki de, _.,4' 
Memiı poıtu Deli 0

' 

bırakaeakb! .• 

* ~·-
Deli Orman o ı••:,,,~ 

dar yaıamadığı. . b•Y ..,,.,, 

gilalerinden birıaı 1 bot' 
(Şumnu) kııasıaıD t.I" 
köyleri boşalıyor, 0 

•1, fi}' 
(Kobra) meydanı a•

1111 b~ 
ruf olan bu kaı•D111 ,dıV 
otlağı iaıandaa tat•Y

0 ~ 
b I•'' I' Dailarda ço aD b•J"İ , 

rini bırakmıılar, d• 1' 
- ral•' . 'A 

kırk yıldır maga uı~'"'r) 
şıyan eıkiyalar • (t(.obl' 
atmışlar, ıoluktar•~1,d••" 
meydanında alnı•f 1 

,_. 

Günlerdeaberi b&tllll ,d-' 

b ll•" "' garyayı allak u b•'i 
büyük ıürefİD b• '"'of"' 

bO " la rafa ya.yılnııı d•''" ~.11 
Deli Memııle, 0 aı• (~1-
maruf pehliv•nlırıD tfP' 

. be' 
mof) ua gDreşlerı 

0
,dl·" 

"b" pıtlı>' , 
ta bomba gı ı 1ık' 

miş için: "Buraları da ka11p 
Güzel sanatlar akademisi kavuracaktır!,, Demek biraz 
dekorasyon profesörü Bay düıünmeden lif etmektir! ... 

(Çalmof) eıki 0,JJ~ 
yüz elli okk• •~0, ~~ 
ıimıiyab bıyıkları f'~ 

'b" k lı;,ıod• . Ji .. DUZU gı 1 g O iP ' 

Vedat Ankaradan, Devlet Deli orman ki; dik yamaç· 
limanları umum müdür mua-

ı·,ıo• bir Bulgar peb 1 ,,,. 
.50PO 

h dağlarını kaplayan, iri 
vini B. Hamit Saraçoğla ile ıst 1 
lzmir gümrükler baımüdürü ı Hergün i!k se~nılard~. Birine~ ~15) ko'fililll 

ı Bugü ı matınelerınden ıtıbaren ıkı nefi• dd 8. Seyfi Aydın lstanbuldan O ,,. 
ı•hrimiz"._g•l;::~•dir. J ELHAMRA SinemaS~ ~t' ı 

Otomoblllare ceza ! ı-3 hpafoR~~~~~~ar sır ! 
Dün akıam geç vakit be- ı 2 M L k sôı"0 1 

lediye zabıta memurları tara- : • BDOD es 0 TÜRKÇE I 
)arı tarafından yapılan kon- ; Seanslar : 3 Ahpap Çavuşlar 2.30·6·9.30 ı 
trolde ba~ı ?t?mo~illerin. 1 Manelesko 4-7.30 _ . ..ıar ,,,; 
fazla ı'liratb gıttıklerı teıbıt ı Cumartesi ve Pazar gunlerı 11 de b40, JJ~ il'' 
edilmiı ve bunların sahiple· ı Yaz fiatleri : .Bir~11ci 25: Balko11 30. Kolt~ 1'0,ot1 

rinden belediye ceıala11 ılaa- ı ılarda 81rı11cı 15. Balkon 20. Koltuk ~ tol· 
mııtar. Cumarteıi Taleb .. seansları 10 kur 
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~ıra 3 

11tııın1 kolaglaş. · 
~~r alındı 
I.~• nbcri devam 
"'llve 
il do" ıatışlannda 

~~L· grgya halkımı· lYet 
b t verınekte ol· 

' inr lıb r, lGc ız aısızhldar 
."il ~ •ın uz yere te-
~ ~e le hveci dük
'•t onnııde izdiham 
" ''" B ~ltrıd u Yüzden bir 
,.. .. •ılır k hve •l
"'llık"" (" u •t çekmi • 

ıllıkırıtıı. • 
~ G.. Vazıyete son 

• "''~e . 
• tdt11 Vıliyetimizin 

ltdb· 1 . 
d.. ır erı almış 

~l 1.111 

1 
il,~. llıeınauniyetle 

erjlld ••en tebacümün 
eıa b' . , tış, ırıni de ilk 

~6tllle çık 11 kahve· 
tıııtlbe •111•kinelerinin 
~dı ~•ilden dol yı 
ltdL~ uıu idi. Şimdi 

ı L Qlrler • 
'' tı ıayesınde 

nı,h. 
•t b "41tn bertaraf 

j)iha. Q ••bıhtan iti· 
~~k,,.r· Çok miktarda 
he~ bitııı tır. Bundan 
lGttce~ taa..ft n kah· 
~lt heoı de sabı 

~-llııtı~ ~ ı, te . ihtiyaçlarını 
~~ J>~lla •debilmesi 

~klrı,:•r gijnleri de 
L •tında kahve 

Gramer T dr.is tı 
üzerind alışmalar ı 

Maarif vekaleti orta mek· 
tep Türkçe öğretmenlerinin 
1940 • 1941 ders ydnıd-ki 
gramer tedrisah~ın netice
leri hakkında vekiilete bir 
r por vermelerini istemişti. 

Öğretmenler, bu ders yılı
na ait gramer tedris b bak· 
kındaki aoktai nazarlarını, 

bunun iyi ve fena tar flarını, 

bir rapor halinde vekalete 
tevdi etmiye başlamış( rdır. 
Bu r porlar tasnif edilmek
tedir. 

Önümüzdeki ders yılanda 
gramer ve alelümum Türkçe 
tedrisahna verilecek veçheyi 
teabit etmek ve okutulacak 
gramer kitabını bnırlamak 
üxere temmuz nihayetinde 
veya ağustos bidayetinde 
müteb~asn zev ttan mürek· 
kep bir heyeti Ankar ya 
davet olunac . khr. Vekalet 
halen bu iıin haz1rhklariyle 
meşgul bulunmaktadır. 

1atdmaaı karar) ştmlmışhr. 
Diğer taraftan gene ihtiyaç· 
ların temininde düşünülen 
kolayhklar bakımından 250 
şer gramlık paketler de 125 
er grama indirih:r:iştir. 

(Ulus) 
~~,, 

~ lit \re yetim maaşı a 
~ "cttani hizmet muk 

n· 

~it ~illlların nazarı dikatine 
~11,,1 Bfterdarlığından : 
1 t 111 ~e Yttiaı maaıı alanlarla vat ni bizm t muka· 

)Q~ı ''111 ıimdiye k dar se11ede iki defa t bi tu-
~İthı ~lıl• auıamelesi 3 6-941 tarih ve 4056 no. 

'aıa"• tl llladdeıiyle kıımen kaldırılmış olduğund n 
V&~Qd ıtt ınaa§ları yoklamaları ve buaanl alik lı 
~ek {'Pılacak muamele aşağıda gösterilmiştir. 
t dl)f •lııile dev m eden çocuklar: maaşlarını bix

--11 l, 
••ılJı b' • a ' ızz t almıyan alelumum mütekaıt ve ye-

~ fıt Of 
~ ~Qt~~'Y• yani 18 yaşnu ikmal etmemiş olan kız. 
- ~ Q)d l(!•r. 

l ~ \\ı''tıdllgu ribi yoklama muameleıine tabidirler. 
tı•'ttı • kahp nıaaşlannı biz.zat alauların bu vazi· 
t o~ etr~· 
, eQ~\i 1

•1 mOddetçe fotoğraflı maaş ve muhue-
t\~, ib il taadikU maaş kayıtlar lnı bni nufuı hüviyet 
~~1ta Qı •ıı: eyledikleri t ktirde yoklama ilmüb beri 

'~ ~ ••şlırı verilecektir. 
,, ~ ~:llunun yoklamuıı tediyeye h birinci m d-
6 9~,tı~ lltuıun neşrinden ilç ay sonra meriyete gi-

t~ 941tıdı 6 6-941 t rihinde neşredilmiş bulunduğu 
l~~,Qı 

1 
tarihine kadar yapılacak •ediydta yine es 

, ~l ~: e ifa olunac ktır. 
t 4 ıı, 1Yttiaı aıaaıı alanlarla vatani hizmet mu· 
~ttk : kİ: M •ılarmı gerek bizzat veya bilvasıtl 
~~ f\i~ 0 •oı muamelesine tabi olıunlar vey ol-
• 'tal,t •tos 941 sonuna kadar fotoğrafh nüfus hu· 
~~·· "'• aıaaş kayıtlarıaıa bir bülisasıai derci 

~ ~~lenın ifası için haf tada iki gün 
l ~. ~lıtir. 
\ ~1~d,~itırı, 1 temmuz 941 tarihinden itib ren 
ti' hti ~u~•sehemtıdon maaş -faa bilumum mü
~~ \il tilfl eruı bu tarihten itibaren salı ve perşem· 
tG:'taı, .. "dcki fotoğrafta aüfaı hüviyet cüıdaoları 

t, I\~ '!l(i~ \'e re mi senetleriyle birlikte Muh aebe 
o~t ~llato •cıatla kayıt muamele)erini yaptırm ları 
\ 1),llı' 941 gayeıine kadar bu kayıt muamelelc

\l~ıatlt •rı nı ı farı tediy olunmay ca br. Key-
. 27 1 2 (2393) 

(HALKI Sesi) 1 Temmuz 1'41 

.T . . :. eke· ' ~ - u DONA MA
v 

çalışı ıy 
--o--

Posta, telgraf ve telef on 
umum müdürlüğü, memleket 
te otomatik telefon tesisatı 
yapmak ve mevcut şebeke
leri tevsi etmek b kımındnn 
baüırlığı proje mucibince 
çalışm J rına muntazamen 
devam etmektedir. 

Halen faaiiyelte bulunan 
otomatik tesisatların ilate
tan Adana, Mersi°' K yscri, 
Afyoakarabisar, 8 lıkesir, 
Bursa, Zonguld k, Adapa· 
zarı, Çekirge, Kozlu ve iz· 
mitte otomatik telefon tesi-
ıisatı yapıJmağ karar ver-
miş ve boml r it plaol • 
rı bezırlamışhr. 

Bu on bir mınt kad ya
pıl cak telsfon şebekei ri o 
mıotakanın ibtiy cını ihtiy -
cım k rşıhy cak bir b ld 
bulun caktır. 

Bu tesi atları vücuda ge
tirmek için lazım ol n m 1-
zeme, alat ve devat Maca
riıtan sipariş edilmiıtir. Ö 
mOzdeki aylar içinde bu şe
bekelere ait m kinel rin 
memleketimize geleceği ve 
derhal faaliyete geçilerek 
şebekelerin en kıs bir z • 
manda tesisine çalışıhc ğı 
bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Iatanbul -
Ankara telefon şebekesinin 
tevsii ve diğer vilayetlerden 
bıızılarını bu şebekeye ithal 
etmek için 1 zım ol n mal
zeme de lngiltereye sip riş 
edilmiştir. Bu malzemenin de 
gelmesine intizar olu m ktn
dır. 

üruriue-~e linıerine 1 
ait tarif eler hazırlandı 1 

Vilayet hususi idareleriyle 
belediyelerin ellerinde bulu
nan ilkele, · rıhtım ve geçit
Jerdea alıoacak mururiye 
ücretler iue ait olan tarife 
formülleri Münakal t vek • 
letince bazırl nmış ve lcr 
vekHleri heyetince de t dik 
ve ne rolunmu tur. 

a
r t 

de osu 
Her cins bnh r t, Tuva

let eşy sı, kumaş ve mobil
y boyal rı, Karpit, K r 
boy , Z çy ğı, F LIT ve 
diğ r a itler fiatler norm 1 
kalite ekıtrad11 . 

Cilt ve Zührevi Ha t hl<I rı 
Mtiteh ssısı 

DOKTOR 

Salih So ad 
1 inci Beyler So. No. 79 

.;._ 2 -
Acab Baltık ve Kar de

nizde muharip kuvvetler ne 
t rzda bir harekat pl nı ta· 
kip ececekler? Bun umu· 
mi olarak cev p erebilmek 
için evvelemirde her iki 
muharip devletin deniz c p· 
balerinde ne gibi harekat 
ihtiyaç hissedeceklerini mü
t lia etmek lazımdır. Alm n 
donanm sın esas itibariyle, 
müttefiki Finlandiya ila de· 
nizden muva al yı temin et
mek, e.ki battık devletleri· 
nin (Estonya, Litvanya, Le· 
tony ) er zisine dahil ol n 
deniz cenahuu emniyetle
mek ve Ru don omasının 
bu h rakit müman t · çin 
y p c ğı ta rruzl rı kim 
bıra mak ve müm llnse onu 
bir muharebeye icbar ede
rek imha etmek v zifeleri 
verilecektir. 

DJğer taraftan Alman do-
n nması Rusların Balttkt 
giriıecekleri tabtelb bir ve 
mayo harbine avcı botl rı 
ve mayo b rbine avcı bot-
1 n ve m yn tarayıcı g mi
lerlc mani olmağa ç hgacak· 
tır . . 

Gerçi Ru donanm ının 
nın ve tahtelb' hirlerinin 
m tery 1 ve per enol if -
yeti malüm değilse de bel· 
şevik rejimi teessüsüoden
beri Kızılorduya ihtimam 
gösterdiğine ve don nmayı 
ancak son zamanl rda ten
ıik etmeğe başladığın gö· 
re Rus donanm sının Bal
lıkta Alman h rekatın m -
ni ol bileceğine ihtimal ve· 
rilcmez. 

Mamıfi Ruslar ötednnb ri 
iyi m ynci olduklennd n 
Baltık denizini maynliyerek 
Alman nakliyatını hayli za
yiata duçar edebilirler. 

Danimarka ile Norveçin 
Alm n işg li altınd bulun· 
m sı n kliyatın Finliadiy -
y karadan yapılma ını 

•• um 

BIR 

mümkün kılm kta ise de ba 
nf4kliyat kisa ve keıtirme 

olan detıiz yolundan dana 
kolay yapılac ğıııdan Got-
laod ve Aland adalan me.r
kezi durumları itiba~iyle ba 
husu ... ta mühim rol oynaya· 
caktır, 

Diğer taraftan Riga kör
fezi ilo Estooya sahilindeki 
Öıel ve Dago adaları Ruı· 
yanın elinde bulunduğundan 
bu dıır denizdeki Almaa 
nakliyata lsveç kara sularını 

takip etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Her halde Al

m D dooanmaıı Baltıkta bu
günkü kuvvetiyle hakimiyet 
tesis etmekte güçlük çeke
cektir. 

Eğer Brest limanındaki 
Şarnhout ve Gnayzena• 
dritnotla11aın yaraları tamir 
edilerek donanmaya iltihak 
ettirilmiş ise bu takdirde 
Alman donanmasının bariz 
ilstünlükf e Ruı donanmasına 

her an meydan okuyacağı 

muhakkaktır. 

-Sonu oar-........................ l HALKIN SESi ::~~~r .. 
I İnciraltı mesi-
1 resi ok güzel 

bir yerdir 
İnciralb meaireai ciddea 

çok güzel bir yer.. Fakat 
halkımızın tamamiyle istifade 

etmesi için barada biHz da
ha ucuzluğa dikkat edilmeıi 
ic p eder. Mesel6; bazı yiye
cek maddeleri şebire nazaran 

çok babalıdır. Sonra pızar 
günleri vapur seferleri de 
azdır. Alikadar makamların 
dikkat ••.zarını çekeriz. Zir•: 

HALKIN SESi ::K~Ut 

)eri bacımüdür-"5' 

Cin i Kilo G. Kap Lira K. 

Kirli yapağı 578 000 6 115 60 
Çini tuğla sob v ı ire 4394 000 53 500 00 

Yukarada cinı ve miktarları yazılı eşya ile levazım ve 
satış servisi ilan taht sınd müfredatı gösterilen eıyalar 
717/941 p z rtesi günü saat 15 de satılacağından talip 
ol nların yüzde 7,5 pey kçelerini başmüdüriyet vezneıiae 
yahrmay nlarıo müzayedeye iştirak ettirilmiyeceği ilin ola· 
nur. 2353 

SAHiL PA 
AÇILDI 

Muhterem müşterileriadea gördüğü rağbet ve teYecciilı· 
tcu ces ret lar k 1 t bul den yeni ve yüksek muganniye· 
lerle birfilst mu zz m bir v ryete de getirmiştir. Temi• 
b v mütenevvi içki envoi meşrubat mükemmel mezeler 
muhteoem bir s z dinlem için mutlaka sahil park 2aıd
noıun• g Jiniz. 
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RADYO 
GAZETESiNDEN 

• RUSt'j.,,W: RI Boğazlar 
kında tale 

Radyo gazeteı ine göre b er amiiiiiiiiiiiiimm11:::11-mİİİİılımiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimr - -ıd 

iki tarafın tebliğleri askeri RUS_ ALMANA ,manlara gö- VIŞIYE GÖRE bulunoı~ 
vaziyeti ıark cephesinde şöy· -

ıe hn11 .. imkinını veriyor: Harbinde Ja- r.e lngi.liz.ler • lngilizler Beur .. utu bom. Almanl-ar-ı·s0e blll 
Bütün cephe &zerinde umi-

mi oırrak ıki bölgede eu şid- ponyanın Kıe de s v llerı baladılar, olenler pata hazırız, d 
detli muharebeler cereyan { k 
etmektedir. Banfann birisi vaziyeti 1 bombaladılar l ÇO muş -.-o~~ 
Miıak bölgesinde, öteki de Tokyo (a.a)-Domei ajan- Berlia (a.a) - lngiliz tay- Vişi (a.a)-Reımi tebliğ: Sovyet matbuat ,f" 
Laık bölgesindedir. sı bildiriyor : yareleri münferiden Kiel Son üç hafta zarfında muavini Türk • Sobe 

Birinci derecede mühim Bir haftadanberi Japon üzerinde uçarak sivil halkla Fraasızların tiddetli muka- sebatı hakkında 
11 

mabarebeleria Miaık bölge· hükOmeti ile genel kurmay meskun ve hiç bir aıkeri vemeti karşısında bir neti- bulunmuş, Almaal•.~ · 
•İade vuku bulduğuna biç arasında vukubulan görilt· hedefi olmıyan mahallelere ce elde edemiyen logilizler lar kakkındaki 1 

ı&pbe yoktur. ÇüakG her iki meler bitmiştir. Bu görüş- hücum ederek bombalar at- bu kerre balkın m aeviyatı tekı:ip etmiıtir, ~I 
tarafta en büyük kuvvetlerini melerde Japon)ı·ının Rus-Al· mışlardır. üzerinde tesir icrası suretile Diğer taraftadD ,,

1111 
ve zırhlı teşekküllerini bu man barbı dol yiıiyle hasıl Hava kuvve.tlerimizin ıeri maksatlarına vasıl olmak bu haberin ol .,,. 

d "' 1 bölgede muharebeye iıtirak vaziyet üzerinde alacağı du- mü abelcler önünde dütman yoluna sapmışlardır. lngiliz ısrar etmekte , ~t 
ettirmiş bulunmaktadır. Düa· rum tesbit edilecektir. Ya- kuvvetleri dağtblmıştır. Bu tayyareleri Beyrutu çok ,id- bunu veıikalarl• ~:,d'-
kil Alman resmi tebliileria- kında kati vaıiyet anlışıla- akın esnasınd düşman 9 detJi bir şekilde bombalaya- ceklerini ıöyleıoe (f&.GJf 
de Bialiıtokun cenubundan caktır. tayyare kaybetmiştir. Son 24 rak siviller arasında bir çok f-
YC ıimaliadea iJerliyerek -•-- saat z rfında düşmanın kaybı ölüme sebebiyet vermiıler- Moskova 30 (a.ı) ;., 
Minık önlerine kadar uzan· Alma Hava 24 tayyuedir. dir. zeteciler toplaotıll ,4' 
ma;a muvaffak olaa motor· --m- Beyruttaki bcıkumaadanlık yet istihbarat b&ro•:~ 
ltı ve zırhlı kuvvetlerin Bia- uvvetlerı· Si ki d ıpartmanıoa bombalar iıa- pılmışhr. So'fye~oi" 
liatokua doia bölgesinde iki ova ar a bet etmiıtir. Binbaıı Gerar· bürosu ıef mua9ı bit 
Raı orduıaau tamamiyJe iha- Berlin, (a.a) - D. N. B. Rus hattını yar. dın kumandası altındaki az bu mliaaaebetl•. tir~~ 
ta etmiş olduğu ve birkaç Alman hava kuvvetlerine miktarda bir kuvvetimiz söyliyerek delll~!,uti-1' 
ııa ıarfıada bu orduların mensup tayyareler 28 Hızi- dık diyorlar düımaaa muannidane bir - Sovyetle 1fı 'P' 

• • h d randa lngilizlerin en mühim mukavemet göstermektedir. maa naziliği tar• • 
t~d~;:m;:~:. ım a e ileceği kara iaıe yolu olan Kahire· Bratislav, (a.a) - Slovak --•-- riksiz bir tecav~'ıeet 

,.. M M t h d · ı resmi tebligw i: Kıtalarıwıı IA d Nııı ·~ Almanların bu iddialarına arasa a ru emıryo unu p d G ma um ur. ....fi" . 
. dd ti b b 1 k b" çok müstahkem düıman rav a a- 1 h LI aaıtP oYyetlerde •u ıııekilde cevap şı e e om a ıyara ır arını aa ı o •• 

7 
... k ı · · t h · t · teıintıaı zıptettiktea sonra b' k d rı:o• verme'-tedı'rler. ç• yer erını a rıp e mış· zetesı·nı·n ır ço uy u . tı't• • 1 d' düşman hatlarını yararak 1 ıt ~ 

EYet, Alman motörlü bir- er ır. ileri bareketiae devam et- müracaat ey eı:o bitlif'" 
likleri seri bir yürilyüıle Bi· Ayrıca 29 Hazbaııda Jı- mektedlr. 'lddatli bir makalesı· yanın Sovyetler. I• 

keaderiye} e yapılan hav& B Y ilinı müaaıebetıf 
aliıtokun ıimal ve cenubun- akıaı esnasında limanda bu- BiR OLŞEVIK FIRKASI Moıkova (•.a) - Pravda söylediği autokl'bl,d 
dan ilerliyerek Minık önle- lunan bir çok harp gemisine SARILDI gazetesi askeri vaziyete dair çapta bir ve ıoO d•~ 
riae önlerine kadar gelmiı- isabetler kaydedilmiı ve pi- Berlin, (a.a) - D. N. B. yazdığı bir makalede istik- larda da doks•• 
lerdir. Fakat Bialiıtokun Jotlaramızın mü•ıhedesine ajansının öğrendiğine göre bıl buıuıanda itimad izhar ·~" 
do· d L'd V lk 'k ... Litvanya ve Letooyada laa vardır. Go .. bl.,.-guıua a 1 a 0 ovı ao"re mezku· r lı'manda bulu- ediyor ve diyor ki : B 1 1 h d Al • şimale doğru ilerliyen kuv- u ya an ar 1 attın a man piyade kıta- nan bir kruvazöre kaydedi- vetler ve Baltık denizi Almanlar Kiyef Smolenıki rikalarıada imal o 
larıaıa ileri ylirüyllşleri dur- len isabetler esnasında bir 11hilinden bir Bolşeqik bir hafta içinde iıgal ede- ~ 
durulduiu için asıl muhaıa- infilik vukubulmuıtur. Ay- fırkasını tamamiyle sarmış- ceklerini zannediyorlardı. -- ı•Jı 
raya girmiı olan ıimdi Rus- rıca liman tesisatına zararlar l1rdır. Muhasara o kadar Buna muvaffak olamamış- DenİzCİ 1 
lar değil, Miask önlerine ika edilmiıtir. sıkıdır ki bu fırkanın imhası lrudır. Kuvvetli Kızılordu 0 

gelmiş olan Almaa motörlü ---o-- muhakkaktır. kadar methedilen Alman BayraoJI . 
lutalar1dır. Ba itibarla bura- 1 t b ld k h kıtalarının çenesine oiddetli . ci ı 
daki muharebelerin natice- s an u a l VB so VYETLER bir yumruk eadirmiştir. Al- -Bartarafı 1 111 

' ~ 
1 • R ıı.t•" erı uslar lehine tecelli e· tevziatı baıladı F. ,.. d h 1 man cepheleri arasındaki Ecnebi bayr• •' 
decektir. ' ın an ga ŞB ir erini insicam bozulmuştur. Moı- kın sahilJeriı:oiıeı 

L111k • Brodi. Lemberg böl lıtaubul-Kabve tevziah1>a tlddetlB bombaladılar kovadaki ecnebi müşahitler koylarımıza ka.d•', 
gelerindeki yarma barekitı- dün başlanmıştır. Bütün ev- Y buna fevkalideı ehemmiyet sokulabilmelerı r .. , 
na gelince: Almanların bu- lere mah.ılle milmtsai!leri H=lsinki (a.a)-Finlındya veriyorlar. Çüokü evvelki bir evin bahçe•• fi 
rada muvaff akıyetlcriai tov- wasıt19iyle fişler dağıtılmak- istihbarat bürosu bildiriyor : Alman taarruzlarının bariz mel eri ne kad•' ,d-· 
ıi içia Luskua doğuıuada tadır. Bu fiılerde herkesiıa Kızılordu bava kuvvetleri vasfı bu fosic m olmuı ve bir biıeket ol01't•-' 
Novgrad • Şipetoıka istika· hi19cıiac dllıen kahveyi ne- Fiulandyanın Hamoe. Solo, muvaffakiyetleriae hizmet Iıte düımaoı f~~ 
metinde çok bily6k piyade reden alacağı göıteriJmek· tamesivarı, Amina, Kıuaku· eylemiıtir. rimi ismetiode,, lı 
teıekktHleri kullandıkları bil- tedir. la ve sair birçok şehirleri· --o-- orduıunun 1aoh r J 
diriliyor. M d d mizi bombardıman etmiıler- GD'" 011" h İ b k lnöuü ve Loı•P ~ 

Sovyet tebliğine göre bu u anya a dir. Birkaç ölü ve bir çok n u as a a ICI b ı:o••· 
b61gede taarruzlar tamamiy- A b.d yaralı vardır .. 20 Ev yıkıldı bauanlar yılmaı ka r• b8 
ı n kn üf Ü ld v ' b' a J e ve bir çokları ba1ara ug-ıa· ÖDÜ hakiki •bi ~~ e puı urt m ş o ugcı gı ı istihza eder gı 
taarruza iıtirak edea piyade lstanbul-Mudaaya m6ta· tıldı. lzmir yardım aeYealer ce-

1 
o 

k · · • 1 --o--- · t' t f d M ı k t Milli Şefimiz e 1, mot&rJ& birlikleriyle zırhlı re enamesıaıa ımza aamıı mıye ı ara ın an em e e 0 
Old w b t 'hA b · · d il d • k 1 b t ı'ad 3 T çirkin yam•Y1 

181
11

• j tqekkiilletiain bllyük bir ugu u an ı ıe rımız e na ın IPB çorap arının il anes e emmuz ~,,, 
kıımı imha edilmiştir. bir mütareke ibidcsi yap· Perıembe gününden itibaren den atmıı .,e ''-" 

Romanya Cephesinde hrılması kaurarlattırılmıştır. UOftÇları iplik Olacak Pazar, Salı ve Perıcmbe sız, şartsız f' ,rıt•I" ~ 
Romanya cephesinde Ru- Abide Mudanya iskelcıi- günleri Hat on üçten oa iıtiklil kazaad• ı-'" 

men ve Alman ordularının ain karş111ndaki parkta şe· lstanbul - Çonpçıların beşe kadar devam etmek Jıte bunuD i~_,-,,J 
mlbim biç bir hareketi gö· bitliğin orta•ında kurulacak- Ankaraya gönderdikleri be· üzere gönüllü basta bakıcı günkü bavra011 ~ 

' 

rllmemektedir. bunların da· tır. yet döndü. Heyetin istekle· kurslarına baılaaacakhr. neşesi hudut•~,.~ 
lla ziyade Sovyet kıtalarını d riain çoğu vekiletçe kabul kıymeti çok ~, ... ~ 

iği kanaatindeyiz. edilmedi. Vekalet, kadın Z b .,.~ 

1 
cenup b~lgetinde teıbit et- Baltık Hanasıoda 8 ıta riadir. Allab 11 çoraplannıuın, jartiyelerle 01 ı mek vaıifeıini Üzerlerine al- Şimali şarki Pıu-syadan tt ı ı · · k ff b bayramı kaı•" ..Jt ..ıt tu uru an yer erınıa pamu a erler·ı ... r-,... 
mıı olduklan aalaııhyor. Bu Kovno - Duaaburg iıtikame- ipliğinden yapılmasını daya- bir aeşe ve t• ,_ı 
cephe kıımhıad~ki. durgun- tinde harekete geçmiş olan nıklı olması için zaruri gör- lsmetpaşa bulv1rında Sa- ı ve afiyet ve ~·~...ıı 
lujaa lıer aaa-ı bır hareke · ~iman kı~aları Don nehrini mekte ~e bu ıekilde imalib dık oğlu Mehrnedin üıeria- det ve b~btı~ır.A 
ti temin etmek ~ak~dına ıımale do~ru geçere.k Do- mecburı tutmaktadır. de bir bıçak buluaarak aha· mızdaa ekıılı ~" 
mat11f olmaııadın derı gel- naburgu ıııal etmıılerdir. "Anadolu,, mışbr. t 1'1~ 

MILU PiYANGO BILeTLeRINIZI (SAADeT) :,ı:.ı:,•1"J'.~" atı· M· ... Ço:::~:,~ıı:;;:; :fJJ 


