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esı 
~ N9frİJfat M6ı/Arii fi• &qmaltarriri: Sırrı Sanlı) (Sene/ilı 1,5 6 aylılı 4 lire) (Squı 100 ,.....) 

·~; ::pbe ~ S O N D A K 1 K A -~~~~~~:· =~ ! rube ve ·· -- ----
ı-...t•h N M 1 J • 1 t kJ k LoaJra (•.•) - Ror• 
.q 1 BDleee aman ene- ogilız er yau 1 arı a JD• ajıDllDla 81,efl maubid 

• v J d f f k Jd k yazıyor: " --- mencıog u ve a muva a o u diıppe etrafıacla f.,.,.. 
4-~ llra• kaa••t'erl•I• M J d• 1 eclea mullablrlal• lta .. a 
t ~ p iri lfe ftıaJ aftla• acar ar ıyor ar Hvelki diter bit•• .... 
• , "-••ıa Dlpıp bil Badapeıte (a.a) - Ma- LoDdra (e.a) - Koapi itler dediil ba yerlere laıi· lunlarda• etaba ı••lt il· 
~et hpda• pkartma car ajaaıı bildirl1or: Peı· ae lravYetleriaia diyıpe Us kaaada ve Birletik Ame çlde olclata l•alıı•llrer. 

i ...... içi• tam ter Loid ruetHl yaadıjı yaphklnı al&ını Almanlar rika kuvvetleri 8 9 •••• ••ıil ıı teblıtl•cl• ilk •••• 
ilı Wr tecrlbe •• bir makalede eıclmle di bana bir lıtıl6 hareketi ol- Hat ıtlren bir Hvaıtıa ıon olarak taaldardan ltaMe-

-~••ı1•ti•i bals ba yor lii: duiaaa : ddla etmektedir· ra m&dafaa hattı•• delme dilmHİ pılr blylk bir ... 
.. t dır. .. Y••İ hHICİJ• veldli ı ~ r. Ba hcıBbe pli•• c•· ie munffak olmuıludı r. llitıf ifade ecler. IC 

..._. , ~11'-••I• •• •etice 1 Nam•• Me11emeacloila bll · jer vakitten atker 6 dak İ · Bu barekit eıaaııada bir band•a evvel bl•tl•• f• 
~·... •Ulaa.cla mlt- ı t•• AYıapada •• MıcH ka evYd reaıilere )Hl•' çok uçak dinleme idaıyo• tayyare•i• ittlrak. ettlll 
~~. :. •••il lurp der· j•mami •!lrlr1ada bBy&k bir mit baluDmahta idiler Al nıle llçn ıavH bıtarJHI açaılar J•pılmıı olmaUM 

hlr C ••mara alacık · memaanıyetle karıııamıth r. aıanluıa H olaamaz ~ • 
1 
tahrip edilmiıtlr. raimt• lla•ı lıerhide ..._ 

• 1 J•lrıada aala11I•· Ba ltlylk dlplomab• p -m- ı&ae kadar çok t•Jr•re 
~ '"c •ıllialer, ita akı• •ataaıaa lt&y&k hizmetler •• • , A 1ar&lmediil la•k•ıa .. W 
~ -, •111.11, .. ı.ı. a.ır 1apacatı tlpbeaildir. Tir Berline gore bu ıstıla ha· baberlerde çok •••ah•r. 
~~ lltt •••H olma ='ıj'laı kiye dolt reiıiyle bııuki • s ı• • b• 1 • la alçlde lalıı..r•••• 
~·•da lti,.f et Jnai• itimadıaı kasaamıt reketı ta IDID lr 0 tıma· glrlalıl•• ..... iki 

• O lael .. ltaa· ola• Numaa Meaemeacioi t tı•ces•I DWe yapı)mJ c bedefi olabilir. 
1 t •• ıare: la ••ktiyle Bıadapeıte m•• ODU ne 'I' - 1 Alm•• mlclafa 

••lar1a iıral lalaatrlıara olarak Tir ki Berlin (e.a)- A lmaDlu heain ~tiıki.lltıadaD bab- r1aı yoklamak. ,. 
•tl•ldan ara J•Jİ temıil etmlt MıcuLr mığ'u'>iyetle adice!eoea aetmek 11temı1H de Stali· _ 2 Kn•J• ukar .-

il~ •ı111at J•P tarafıDdaa ço'I ıevilmlttir. iatili teıebb&ıl hakkıa .ı . •İ ikna etm•i• muvaff •k karm•" baıaıaada ala-
~~ • Yeai Ya&ıfeal•cl• llace· diyo lar ki: Stalin; lıilt c • olmamııtar. Çirçil Loıdra laıiliı teclhitltrial •• ~ 
~-.... L_~lıtaW.ı• •••· ri.taaa karıı .,.ı .t .. tıals •• Amerikaya 12 ti• mlib J• av••ti•d• aıkeri ıtfıe- baıa ba•• kanatler .. 
'-•~ laa9 a •• lsar• claJıalariJI• mltela111iı ola letli bir &ltimatom ıekl • rla mtbahf re1Jerl•e rai· ba çıkarm•J• lli•1•• 

L• lrlftlralsl ile J•· c•ii m111aalıkılrtar. de yaptığı tafepler •etle ı· ••• ba iıtill hareketl•de 161terectil malaareti he· ...__ ••ı 11lu•a• aa11I ıiade Çörçil alelicele Ka· b I • b k I &L t eL 
.:"'- lcl --o--- M a aıamaıa mec ar ı (lllf r u• e m •· 
b: • • edllıllilece · hire · Tahran yoluyle os · • ( ) Ro le• 

3 ,,,11••1r. oı·ppe bo·ıaıslıda ko••Y• ritmek mecburiy l· ve bu beıımet bi11I olma,. Loıdra • • - 1 'ı 
' 4 2 · i tur ri• aıkerl mahırrlr,a iti •t-
' lll•rilıaa va la· tiade kalmıı ve tDC cı p . • Di la rilia• lıtl· 
~~-.:. •flrı,. •• mim- llddıtll ııhlrıbılar - a -- :~:· · ede:'~.,:.ti• "" 

• ...... ; tatmı. •tmek. dllll ıdlgır Bu akın belki Kambera zırh biri K••••hl• ••••r••1•· 
•lııı1111ıı oldaklara A 1 b Heıekit• d6ıt tl•tletl• ... 

•cli1taai1e• Sov,et Londra (a.a) - Djppe bir İStİIBDID iSi attı kırl iıtirak •tmiı MI••· 
"'- Jaıdı•da balaa· b6lıeaiade ıiddıtli mah• Melbaroa (a.a) - Sıl ı mal&tadu. Aıbk Al-

0..1ııt rıbeler bili de••m ediyor. başlangıcı moa adaları civHıada Avaı mBclıfıa11 yılnlmııbr • 
..::--llr. Mlttcfik tayy•ler dalııl u ) k trafyaaıa Kamber .. zu bh11 ----
~' "• ••bıplercle11 baliacle Mı•t deaİIİDi Fıao o aca tır kahramanca çarpııtakba 100 Alnı 

-)le lal L .. iatik•metladea dılıa bı ---o--- ıoara bir torpile çarparak D 
' 'ıautma _. d di •ı iaatllaa•ı çok liaae ıeçmet• ••am e Loadra (ı.a) - Taya.iı I batmıthr. Mlrettebatı11a t • 

1ti. Ya.. it 1 rorlar. gazeteıi yızdıjı bir malu· ı mlhim bir lnımı lıurtar1I- ayyare&I 
~. ••llıı k• m~ Lo•dra, (~oltdra rad~o- lede yıpıla• alnaıa ikh ci ' mııt•r. Gemi ılnriıi yara· düıürÜl.ÜÜ& 
t ece •• 18 8.30)- Dıppı b6 1ruıa . )anarak 61miıtür. ..._,. 

"8 11• 11fratdıcık de 1apalaa cll•kl alua cephe lttkdl demek olma· 1 -o- Kabir• (Loadl1a tn,_ 
1 htalılltıa ılJaıl tlmclİJ• kadar yapalaa •••• dıtıu -.e ha tc c lbeal• ı il t •ııwı 1,30) - Soa ıraler .. la-
~~·flU.rde pılı lan• •• ıiddıtliıl olmuı· Raı1adald •ıb~m•ti aıalt· ~il lı 1 ıiliı kombaJ kafilılla• J•• 
·-...., rapmalstaa tar. 86 Almaa t•11areıi malı içla lsom'n•• hırekt t · Berha ( • ·• ) - Alma• pılaa blcam eıau• .. 100 
ıae'ilaı da aaat imha edilmlıtir. Bası •ok· lerlaia mlıterek hir tec il ordulara baı kamaacla•lı daa faıla Almu t.,,.,.11 

"'-•Ur. talara çıkınla• aıkerler laHi oldatana •e bfsilitın j'laıa baıaıi tabllii: dlılrllmlfllr. 
S.rrı Saıtlı cekilmlıler 1alaıı lsamaalldı ıimdldı• •erilmeıi mim l Dippe 1Jal1Hlacle tıals Gaarp clll••• ılk6Ht 

ıalaa ııbtıdilmlttlr. lllr clefa ki• olmamakla beraber bu l yı bı•• kuvvıtlerlnla dıı cle•am etm••telllr. Ha•a 
- olarak bareklta taalsıar ••ticıahı memaaalyet •e· tali ile karaya çıkan'•• alnalara ela olmamııbr. Ko iıtirak etmlttır. Y apalaa ha· rlc:i oldata•a belirtiyor. j m&ttefik lıaY9atleriadea his •--

r• ,.1ıu .,i, iıtu• oımıyıp e •••• 1• bıra1a., hu aıua , bır .u,b1a bile k.ı ...... ,tar Tlınt ııllllllZ 
V'enıisİ akı•d•• ibarett!r. AlnD 9 ları• yapı lıcalı aaabteaul M&him bir lrıımı Kaaadab 
~ uıt •evam etm•ı ,. iı•' . . olmak ızer .J 1500 ••lr, ! Blrlldll ••tıılıa•I• 

•-- iki tarafı• •in HJ·•t ver· bır i~tıllo ı~ . bııh•ııcı H· torpido, 5 •akliye s•ml•i il •• 
• (a.a) - Bela dili •ala11I0111t1r. yılainlecejını ~e dltm•• babralmıı 8J ta11are dltl· dll"I 
•• fire lsaY· llalatelif J•rlerdı di 1 • m&dıfea ıiıtemıal~ aal•ı•I· rllmlftlr. 1 

ıllalamıı bir ••••• 100 ele• fazla lıyya· cl1i••• •• ltir ~ok ıatllaklm Bıım•• ıiyaıi maktat- Barıa - Ticaret ... ~ 
11 lıtl kona• reıi de •t•r laaHr• ot a larıa tahrip eclildiflai ilive hrla çıkarmıt oldaja kav limiz ilarada tetlıilsabaı • 

L....., Atı.atUata talmııtar. Blıim lıa11lnmıa edi1or. Yet bir yddınm ılratle mal eclarek lıta•M'• ••Mt 
.......... ...,. 95 t•Jraredlr. matlup ••ll•iftir. .a.1tler6. 
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BEBEK ÖLÜMÜ Stokbohn ( .a) - Ha- K•• •• 
H11hıların öksüı iik ve V 4i S - Ofi ajaa11aıa hususi ulturuar k eilenceleri Bu y 11imurdaO 

alrıarıjı ile ba b11t.ı.lduın muhabiri bildiriyor: k b •• •• b• h k•• ) " 
ujlam olaulua ffÇtiiia i Moıkova, Stalinrraddaki a şam uyuk ır alk ut- Korkuyor ~ 
laaıtahk mikroplarını vücu· durumu teblikt:li ve n•zik J • • • t• k•I ) k Oı&m serıUerl .,...,. 
•• nefes borularına baJ· görmektedir. Alaıaa iıtih· eSIDID iŞ lr8 1 e 8ÇI 8C8 b · 1 mıotaka'-
laajıcı o 'an •iız ve burun· kilm takhları Don üıeriade Kültlirpark eğleacderi bu akıam Kültür parkta bü· b:;•;::~~;e devam etCO; 
••• l'irdijiai bu k•pıfan köpriller kurmağa bııla· yük bir bılt kiitleaiaia iıti:•ldyle 1ııçılacaktır. todir. 
ımabafaza için neler yap· mııhr. Stalingraddaki Al· lıaıir bılkıaıa aoaolHdeoberi foar münasebetiyle H b 1 ti 11 _. ~ 
... llıım reldi~ai , .. s •. man hareketi fU cihetten itiyat bıliae rotirdiii Kültürpuk eğleacelerİ•İa açıl· - "b·t~· llu ~ a••tm•• b'" 
L- •· • • •• . • rıı ı ıma era ar ... 
... ji• bayatıaı tehdit leden muufık bir ıekil almııtır: mHı yal •. .ıı lzuurıa deııl, cıvar vıli~etlerde de alaka lunmalrtad1r. Dl• .,_ J 
•aljıa b11tafıldar ve bua· Almanı., kendilerine ayandırmııtır. Dliokl trenlerde M•aıH, Aydın ve Na· d 6 t b · ıı d b.,_ 
1 ......._ 'll'd b' . 1 K k en ı& ı a ıı er e ..... tll• 
•nna koruma" babıiade karıı muaffaluyetle mlida· ıı ı e.ı ır çok kımae er ült&rpar . eğle~celerioin açı· bir eadiıe prll• ... -. 
••lattılr. Babekfer boi a- faada buluaaa Ruı kuvttt- hıında butuamak &zere lzmire relmışlerd1r. Eğer bai mıntak•'•' 
.. ca Jfızamuk adi böiiis lerio~a timdi ••i cenabı .. Bu !eca KtUtirpırk fevkali~e ı~manlarda olda;a yabmur clliıerse sarar•• I" 
••leleri buran aezfeai ;gi- tebdıtleri altına almıılar- r~bı mukemmel bir ıarette tenvir edılecek ve gecele· llfiıi pek mllıktU ol;; 
111 baatalıklardıa korua· dır. Almanların buraya tak JID Kiiltlirpulua b&yOk razinoıunda ~verilecek bByük br. 
malda ba fbastıblıı.lardaa viye lutaları akmaktadar. bir rardenputl ile K&ltilrpark eğlenceleri ıçalınca ha· 
Uı;f 'lıleltilecek olaa za- Rusların verdiii habere vai fişekler ve meıalıler kullanılacaktır. 
tlnee h11tahğ'ıadan lıo- ai ·e Almanlar şimdider ------- Esnaf ve 

_ .. __ 
N•maı Ofur. Zatiirree bas- cephede bir gedik açmlı sı·neklı· cı·na- :Ma .. ot ve naz •• Qçı· bı·rıı·~j ~ 
talıjı ·da bulaııçıdır· ffHta bulunmakhd1r. .. 5 S' 5 r 

•ocatua aıı.arnk ve :.ı".. Ekmek yeti agv ırceza veriliyor lım:, esnaf •• ıtt1 .bf 
rafı He Hğlam çocuklara rumlara birliii , • ...-~ ..... 
e~r· o .. b Kartları ·ıd· Kazalara ait dıirıtma· il 'b L d ... '".ı • .lllD IÇID o;maca• ya verı 1 • b •& e en iç C8 ~ 

"t lı: '-1 ları idare eden •ı"li•ettekl t .. ııama • .ı ıatilrreli ço· " ~ bir kat daba ka••• J 
c-'-• lzmire aetirılea eLme'- Sineldide Abdillizim tevzi b6roıu b&t&n kızal t ,-11•11n 11jlam çoca!ılar- • il " •· ç•lıımılın o aiıbet • 
d ti k kartlarının tevıi•h•a Hal'- adında bir reoç ile aikih· rıa mavi mabruk ibtiy cı ı •• mn • a •yumak Ji. • 1 

• D •iılemiıtir. ~ 
•md1r. daiıtma birlikleri tarafın· 111 olarak ~arı koca haya.h toplu bir ( ıekilde •ermeğe Ote'ciler bir it•~; 

•O O . daD 24 aiuıtoı paıutui yaıamakta olıa Eaılaenıaa bıılamııtır. Ka11lardın ıe t k"l d L H lk ,,. ~ 
f meaıo., diye bebe· 6Jii - b kk d k" b'-' eı ı e ere• a r 

.-fa lralıa elbiİeler öıt&ler ıüo~ .bııluacıkbr. Dırıt- k m~ ~ 1~ a ı ta ••· Jea mutemetlere bir aylak ıinin himaye 98 ıda•• ,,tr 
tçfade ve peacerı J eri biç ma ııı ay soouaa kadar ~h ıkmı edılerek. evrakı ~azot, 111 ve beaıi • ve· tiii eaaaf •e İffİ k~_.lf' 
açdmıyan havasız odal d devam edecektir. aıar ceza mabkemuıne rön rılmektedfr. b' l'i' ·ı tb k ..:. 

u ı E ı~ı . 'd d d . ti rı ır ı ıae ı t ı ~rr 
J•ıatmak ne kadar doiru Y u ıph Hın an itiba- er:ıı '· 

1 
d -•-- lerdir. Kalaycılar ı&rr-1' 

cleJilıe "'ht1ın" diye kol ren yalnız Ankara, illan aınua ar ın Abd&I- • ciler •• 1•rıa•ctla'..._,..,. 
1 bul ve J • d •- t ın iıimle bu cinayeti yelcnı Adi d kt D'..,. arı çıplak bir balde i~ ce ımı~ • •at uıa u · ıye e birliklerl•i karma a ._.,, 
•iJdirilı»if olar-'- ıog· ••'- n&. n idımeaı ve diter ı•· baııaı iıledliial iddia et· f s...ı!!~.-
• -" ""~ b · 1 Abdal• · · ı· lzmtr C&mlairlyet mld· ı · lımir .una •• ..,... lityıhrda dıJarı çıkarmak· " ve lraaabalarımızdı ek· mtf o an zımıa va ı l ki b 1 
ta k oıeiia ıerbeatçe aahlmau desi Hıaife Türk ceıa deıumumiliii baı muıvini ı ererinıa • •• l•' .,ar· 

fi adar yaolııtır. Ço· tetkik edilmekte idi. kanurıunua 448 iaci mad . 8. Zıbit. Öıbul•k terfian a1111 · vafdır. B• ••• 1•'" 
tiilar b81iiklere aazaran T' deai mucibince airır ceıa latanbul aatiye ce1a bikim- liğia aıbbi ve· iıt,..~• a,11' 
P*' •ıb lr - ıcaret vekaleti ba Uç • Lt .. ~ a ıoru · alırlar. m•bk~meaiae verilmiılerdı'r. Hiriar, lzmir bikim namıe· dtmlarıaı ı~rme& 1 

1•1' 
Oaa i · · b ıebire ilive olarak daha • •1 "' 

• ÇIDID ir taraftan Hanife ifcdeaiade bili di Hasan Uailner teıfiaa ba11a b·.ıbları• 111• 
0 
..... 

•car· d t baıı v liyetlerde de kart • p 
u m a •~am yı~ama- kart aıul8Düa ldımeaiDi 11ru etmekte ve bu ciaa- Çtldu blkim maavinliiiae Jeri yıpılmakra dı• kt'dlf' 

~- fçhl'de Y•ıadığı yerin yeti yaloız bıııaa iştediiiaf, t•yia edilmişlerdir. den iıtifacle edildi• 
h-.lnıcai ola11mııın• tda- muufık görm&ş ve bu gibi E . . bi 1 

• 1 d E ifil · d mıoeyı r tür li sevme· lzmir müddeiumumi mu-ima • ta-ıe ha ul ındıralmıı yer ere .e y ıptl ı11n· d' . . k Z • 
........ dik1'.t ed L :. dan men olmak üzere yea; ığıaı ve otlunı liyı gör- athıleriadea 88. RBıt& u.. ayı ~--

erea Çu k k k I mediiini ıöylemtktedir. Bu . . rt•' 
•lffaa v8cuduau "lertleıtir- e me ut arı gö :ıdermiı- kadın cinayeti tabuca kur- kent ve Celil V ırol bırer Istaa!tal ey78P o od9 ,r 

ek llıımdır. Dij'er taraf tir. şun\a ile itlediğini iddiı derece teıfi ~t~itlerdir. laadıa ı_1mıt ol~~ ,J-' 
taa •lcadunaıa pek nızik BAYINDIR NUFUS ME· etmiı i1e de E ·nintain vli- Saib bilumı B. L&tfi taokul clıp1omam 1 

11 ,I' 
olclataau aöı öaüade tuta- MURLUGUNDAN cudunda tabaDC• yaran ~oğut~r~ te bir derece ter hüviyet clıdaa•ID1 

''-"'.' 

rak çoca;a dıyaa•mıyaca- Çırpı l&öyü Mustafa oğ· mevcut olmadıtındın tddi fı etmııtır. tim yeniıİDİ alac•I',..,.. t l!: kadar ıojakları çıkar- lu Ahmet Şü 'crü ve bu, K. a11 fayını kabul roıilm~- __ .. __ eılıiıinin ·blkml ..... 
amalıdu. Kışia soluia 66 H Durmuı oğlu Hasan miıtir. D nı ilin ederim. .,,.. 

cıkarılıcıtı zamıa çocuiu Tabsinin ve a leleri efradı - ---o--- Om UZ Jandarma al•Y k•~..-1' 
•ıln aiydirmek kalıb bir nıa soyadları söıen ilren Kala"" danı. su·· u··ıerı· b ada Eyyopla336 d ' 
ltatld&lı mubıfııa etmek Bayındır MA. Aı. 22/3/941 J ~ f F11at B0 ''• ' 

~etcata a.,cak öile vaktine ta rih ve 129176 ılimile Ha· t ) k Karabaruadaa biıe ba· N•pJ 
doiı11 yani bavaaın bir de · tipoğ u olarak tubib edil· I aca ber terildiiiae iöre Köıe· • BASMAH:.NI~ 
receye kadar sıcak oldu miştır. ilin olunur. Şehrimize 450 kilo ka dere ~öyü civarında ıon ~ ALI UL -'İ'ı 
ıa ... ue••· •okag• çıkar DiKKAT '· '•)' retirilmiıur. ·Ba 1ca1•y· ~ıaıerde pe'< ıiyad~ _ ço· YAZLll BlH~ o"--
.... lbımdır. Sıcaj'a ahı- iar ihtiyacı olan mtieHHe· galmıı olan c omuz aurului T AR NlJllS~;_,,. 
tarmamık v&~uduı1u ıut- hmetpıı• bulv .. r1nda Çın lu ve l11l•ycılara verilmek ıtriyat~ bü)ük z ıa·lar ver· SG<'\ENNÇA VKE A. R1'~1>~~ 

._ ı b bç "" ıı· -e · &zeredir. kt d .ı leıtirmek ve •yc.i zaman ~•ya a1 e ı .. • .. vaı · me e ır. • BU JJ(Ş•llll IJ 
I a ,_ '- miu en güzel eğ luceh ve : T .. l. : 

' meden tlUtum k çocu l~ • d ... Muhatatt" ta zatiıredeu korumak uı havuiar bir zevk, itti- : a Y'YBre sınemasın a 36'16 ı 
cemektir. r~btt yeridir. Mü~terileri· 

0 01- o'·I - ·ı.. mizdea göıroi.'ş olduğumu~ 
· " •rı gunaea ıa. ı o· ı . 

el J&JID bıııaa kadar ge· ragbeltcn cuard ala•ak l•· 
cirdıldori umanlaı b b k ltanbul daa uı ve varyelt-
ler için çok reh1ıkı lıdeir t: k•droıuna ' ,üyük ilivel ·r 

· yapı lmıştu . Pıogramımııçok 
-Sonu aor- 1 ze!)gindir. 

B. IOıtaz Pek Ba k~•dar ba1ük prog 
ram• r .. gmen fıyatlıra UDi 

TteHet ••liileti mtit•· yıp l.ı.11mııtar. Mlltterileri· 
•lıkriadea M6mtaz Pek mizia erkeadea relip 1er 
JMaa lltaabal ıebrimiie temin dmılerial tavılye 

elecelstir. ederiz. 

: 20- 8-942 perşembe günü matiaı lerdea itibaren : nıa11 1" 
:3Büyü" filim birdon Düaya ıioem•cılıiıDlD eııiı eteri: or k•-,d 
: İ A b k Dünyııka Fıaa ı Blyülr Hılk : . r a acının ızı.ııca kopya11 : 3 perd• 1111 
: OynıyanJar: Hilde knhl ~ Heinek George ı . :.._.:._---çııl"if 
!2. Ne~e :ıeMeşhar Fraı sız ~o~e:!f artist! : Yanı GBIBI ·.,o~ 
• y ~ Mourrıce Cbevalıe. ın şıheaerı : y U N O y 111 "r) 
:3.çardacAl:oanc:• ı~ılü Oyni>:anlar.: Rıae % a- SOLiST L8Y ""~ 
t yBars Any Eofeı m1'11k fılml ı K ıb•lı I' 
ı Matiaefer: Çardaı: 315-7.25 Neıe ile 4.25-8 30 ııVe. Murat k 

1

111 fc''" 
:Arab•cının kızı: S,55-10 Cqmarte1i 1 4Ste Arabacı ı tuı ber ha ~~t 
taıa kııı .. P•zar 12.lSte Neı• ilı b•ılar .. ı at etme te • ' 



t 

' 
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lzmir Defterdarlıeından : Oiütler ADAK S•tıı No. · M ubammen Bed-.li -.-. 

Q' l :- --~~~_'. Mahmut Yemi 

528 Lira Kr. ..Her teliadea bla ••i· 
Ballıkuyu 1045 inci Fer bat ao 1617 15 00 me döklllea yedi telli••-

diinyanın en talisiz a · a- 531 

ada 43 p usd 29 m2. 23/34 tajla ha- b"u' 
1

. Ajlb L 

1
.. luıı ' " ft " •••• rıe auaıı 

Tuzcu ikiçeşıuelik kılafat 771 ci so 72(J 00 gönderdiii .. ljltler., i •ı•· 
ğukç •şme ıokak 454 ada 4 parıel 48 i•ya 1ırah1or•m: 

llııdır, bu çözülür bir 
Sa., düğüm değildir 

532 
m2. 47 yeni 11 hj)ı hane 
Kuııyaka bostanlı 1700 cü yıl ı cad. 15CO 00 
1359 ada 1 pand ~74 m2 71/1 hjh 

' .. ~' keıerek rlldü: 
, ~ ç biri olmadı! 

533 

'~t•Jip! 
~I •rede beade o tılı! 534 
ı.~••ıınalr •1raıı bata 2ılmi1ti; Cince, baılaılı;ım 

' lı1t'•lamalr iıtedim: 
~ . F:•ıınaafar, HDİ, •yrı •1rı ad<ımlar1 anyor, 535 
\ 'f, .. i Irat bep bir tek·adamı Hıyor, balaraaa. Ba-

l( •ce, ataraaa deaemlı, ıathma rldiyoı ı da- 536 
-~1ı.1ı ' o • ile rlllyorda: 

aua 
Karııyaka B.bariye 1865 ci yeni ıo· 
kak 176 ada 2 parsel 77.40 m2. 34 
tajh hane 
Batlıkuyu 1043 cü çenbercilcr sokak 
1615 ada 29 par1el 68 m2. IS hjlı 
arıa. 

Biriaci Karataş Dl. Halil Rif at pata 
cad. 624 ada 3 p nel 309 m2. 172 
hjla arsa 
Tepecik m. 1230 cu Çoban Jokak 
2120 ada 12 parıel 199 m2. 11 tıjh 

160 00 

20 20 

154 50 

300 00 

a.. 6 da., •••••• taliılzJ adamıd1r. 
~·'•' :•ıa, bir dBflm detlldi. 537 r:·pecik m. 1223 CÜ Hilil ıokak 2133 550 00 
.. ,.,; 

111
• blldiii• lulde •edea laep oa•, adalr=•ta- ada 2 pusel 360 m2. 28 lljlı kalı · 

' T vehıne ve bıbçe 
' ~~fıııllfiaf, ağarsaılağaaa deaedliim için. 538 Tepecik M. 1213 cü mtyd•n sokak 175 CO 
' ı111'1a: •d11jıa fıleria olmaııaı iıtemiyor maıun? 2183 ada 4 pa. uJ 175 m2. 24 tajh 
'a_ 1•r11aa. ,, ... 
~tlı"·~· 1»11 karııılr İfİD içinden çıkamıyıcajım. 539 Kuruçay m. 1550 ci aziıiye ıo:Cak 36 00 

~' Ôı I••, omaıama okııyarak . rlldl: 1372 ada 5 paucl 59,25 m2. 31 tıj· 
,~ia111 ~•dea ıaau bilmellıia ei bea, adakla bir itin la ana 
~t o •et'' olmıyıcıtıaa da iaaaanlardaa deiiUm. S4J Akdeniz m. Gi ı thsu içi 969 a-la 7 200 CO 
r·' ••• ••111 taliıiılıiiae iaaaıyoram. · panel 10 m2. 10/38 aumualı arsa 
'- O 

119
•1 ••ladıtımı ıaaı1ordem. 541 lmariye 1090 cı s aekli caddesi 1646 500 00 

~ili ıı,':' :~liıiıllii ile mDcadele ediJoraaa, 6yle mı? I ada 2 partel 6660 m2. 188/2 t.j'ı 
· • f41ı:. irlade, ftytaaı• •1•i• lıurll•calr, iıia ola· tarla .• 

, ~tlııc1, 1•de 1lzl 2Blecek. 542 Oğuzlar m.1254 cü Elnn sokak 1518 
' llt11 l•J•t ciddi, atır bir ta•uh cetap ter· ada 52 puael 25 m2. 18 hjh ana 
' Q 543 Kartıy.aka boıh o'ı 1811 ci karakol 
'i) O,:•~itia Jlıl biç rBlmiy:cıktir, aıiıim. ıokık 1354 ada 13 puıel 296 m2 

•lr., ~ i .. , adalı ada alda• taı ıeç! 3/ 1 t• jlı ana 

1 ' lf, vir llaı ••ll•J••ile: 544 Bornova birinci y, ka ıokak 122 m2. 

25 00 

88 soJ 

ı~o ool 
"de 'it 'llr, dedi. Vaı reçtmem. o. rl•l•rce &mit 7 tejlt baae 
8,,d flJor yıf 545 Bornova yeai c mi ikinci tarla b,,,, 120 00 
' _. 

1
• Jiae a11lamak ümitleri _,yıamııtt: .,,. 123 m2. 7 t - jlı hıne 

,,., 6 "'lı10 O t r . li •1 • 546 U ınurbey m. 15 t 8 ci Ce11ret ıokaı< 65 00 
'-litr ram. aa, • 1111 f •• unutturmak, biça 1414 ada S puse ' 86 75 m2. 19 tajla ' O,' teulli etmek iıtiyor1aa. ar1a. 

' Şı,,.
1 

da bayu! 547 İkiaci kaı aııtiaa m Arap Hasan Çtf 400 00 

Bol lıteuea ekmıji: 
Artbr baiclay elımey~! 

Ucaılalısa meramıa: 
Kaç yaaınd•a la•re mıal 

LOlue bic betealeameı 
O HeYeıl• buleamef 

Bol ,;reace nr •••: 
Uc11zaaa arama! 

Diyem•m raln itme: 
Yalaıı keacliadea2•tm• 

Oyaama ••la kamu: 
Kumardan irim ••pmarf 

Pazar rBaleri r••••: 
OJunua rth:el eımef 

Bel b•ilım• trı.a••J : 
Atla rit tabaa••J•I 

Hoılaama11aa tazaktaı: 
Çuııyı ıör aıakta•IJ 

Kaaduracıya ldalmı: 
Dalaraaa k1rk .. alma! 

Saya11a rit bılclıalaa: 
Kazık olmaz pek kalıal 

Et al1rkea ka1apta: 
Aldanmak ıart laeupta! 

Vitamini H•erıel!: 
Senetia yetmez ••raeıl 

<l, laic dl Çtlcluaru•. mui 3403 m2 5 7 h jlı hane 
) ' 811 ... lllnı&yorda : 
'ti ~da 548 ikinci lcuantiaa m. Arap Huaa çeş 100 U) 

Dlinyıaıa hali malim: 
Şliknt hıliae oilamf 

( Vatı• ) ''"· t çıld1rıcık l»ir ıey yok. ; Glalerce lmitJe mui 216 50 m.m. 17 lljh h•ae 
~ı..'')lt, tcelerce aylruıa k•çıyor, .~ ıoanada elıae 
,~, ''• l'eçcniyor. Güalerct, receleıce limitle r1•1a Yakar1da ev11fı yııı'ı 19 parça gayri menkulün 
' f? ... '•, •• mBtbit bir ıukata bayıl! peıia pua ile mülkiyetle i 11 8 942 tar.biadea itibarerı 

---o---
ısıtan oakıttıı -arı 

t, a_ 15. ~ün m~dd~tle arttar .n ya k_onulmuıtur. 26 8 942 
~'~ 1..:cL.111, baaı, Yalctile çok feaahk etmiıti. Htm tarıbıae muaadıf Çar şanı ba giinu aaat 15 te ihaleleri _._ 

., ~. &. •lllıe• .. N11ll mı? Oaa ıorma. Uıua bir hi· ayn ayrı yıpıl•c•khr.. l!üylik Sılepçlotla laa-

uçıuı ! 

~ °'· ~hw • oaa, dlımaa olmadım, hep doıt rörDa· Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden y&ıde aında mi1afirehıa Jıtı• 
it"-••~': Oa•, ba ••retle Haba ooka1oram. Oaa, Jedi baçak lemiaal akç<ıi t mGzoyedeye boılamad .. HilHil otla Kemal Darp 

~? P,~~lt, keıdi tal11izllti ile eziyor, yıkıyorum. evveryatır~rak y~vmi mı zl ürda Milli Emllk m&dlrlü nuD caketial.o iç cebi•tl•• 
b Jı, adalı ıcladıjı• iılerdea biri olateıir· tünde muteıekkll aahş lcomiıyonuaa müracaatları. cüydaaı içindea mewcat 

"'• la& ~ 625 16,5 llıa parHı••• Meluaet 
~,,,; ıatıı ıcçiritle: otla Arit Çılrır tar1fıadı• 

tı. ••ıra.. dedi. : Elhamra Sinemasında Ç•lıad•t• ,ıu, •• du ... ı 
~. Oa,,,., l lizeriae ıaçla Jakalıamıı· 
'(: ı,~lt lr •b adatı OD•, fyıllardaa . beri keadfıiaia f yeai kopya 3 Ş• beter filim birden : tar. 

""- 9 .... : •
1 

etmez bik b•""' 1
1
b• ~·1111. etuıı·m :IHarunreşidi gözdesiTOrkçe: 

I? ide d•ba f aıla itk•ace etmıı olacıtım. ı MUSiKi • M • oteıı· 
~ ŞARKILAR : anısa t" _SON _ ı SADETTiN KAYNAK-2- MÜZEYYEN SENAR : 
l 11~ : KtçecUer Lale •l•emuı 
l lı'lı p 1 O 

1 
I ıKralın Hazinesi (Şerlok HOIDIBS):' k.,, .. , <Ka1ada11 oıeHJk•-a t ı çeciln bacı Sadallab ıolrılı \ as e ve T&rlsçe ıöı)ü deb,et De • M k : 22ao. da bay Salıb Zoreria , G • • ı •• beyecaafilrni-3- mır as e . 1ı ... "·· azınosu Açılıyor; : (TOr"ça VB ınaııızce) Bu fılıDia.,Tür~Çelİ yal i ı•zoı fabrikHı kar1111adı· 

~ 1 • l&U~•: b ı•- d L • • • I nız cumarte11, pazar • dır . Bu oteller lzmiri• •• L~' •• S • ••••• ite ea DHJ •• toplanma • • 12 15 de •• 1 T . b ü 5 45 - ·ı k ! güzel ucuı Ye ııbbi otell ... t"- lt4lA~LIH PALAS OTEL •e GAZiNOSU t f ur: SEANSLA~ 1DE~IR ~~RUNRJiŞfôtıN,KReA- r ridir, lçeriıinde laer tlrll 
'• (j' E ORKESTRA) •• metbar FraD11:1 ı : LIN Muke göıdesi HuioetiS.45 3 45 - 9.15 2 7.45 : 11bbi Şeraiti ve vaıLk daı· 

ttı~ETIN) ittitalriy'e 20 •iaıteı 942 par- : :cumartesi, P11ar güalui 12,15 Je bıılar. DiKKAT: : luı mevcuttur. Matlakı b· 
'•• •~ı11mı a~ıbyor.. ı : HaftaDID her güDüade il .c seanslar UCUZ HALK • mire gelen mı1afirleria ... 

'· Teınfı ••r•lı fevlrallde yemekler.. . ı ı MATINELERIDIR. SALON YIRMI KURUŞTUR. t otellere •iramalar f •• 
Ti! • re ··m atleri iktiı111•cl•a•r. · 
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Çağırd ·m vedek subaylar ı D.Y,. TELG AF HABERLE 
ıZMIR ASKERLlK ŞU l ESi 8AŞKANLlGINDAN: • 
Aıığıda l:simle ri v .ı sicı l numaralu ı yazıh yedek 

ıalnyı., •• •cele yerli u ke lık şuoesioe eHerinde bulu. Al b " dan 1 Sovuet tebiig~ i 3 Şişe 
aa• Hlrerİ Vet İ k•la ı lt bi rli kle müe·acıat e t meleri iliD man aşıuman • 
ela~:;~him Hakkı Eıhoş 28084, Z•r• Aroel 43198, Meh lığının hUSUSİ tebliği Moıı.:: ... ~Lo:er• rod f B brikafJf 
••t Emim Soysal 43429, Abdulkadir Akse! 49009, Rami Be, lin, (ı.a) - Alınarı yoıu 8,30) - Shll ~ grad ve kuruluyO 
Yılduımer 29023, Muuff •r E iı 43045, Ômer IJirol ordu\uı bışkumandau!iğı· t m•li Kafkasyada şiddetlı -----
46524 Hılıni PAkkan 46258, Sami Yıldnımer 29023, ııın huıuıi tebliğine göre: muherebeler devam etmek· I t b 

1 
Şebridti 

Nfyaıi Fuat 28006, Ali H Jydar Ça ~u 13914, Bahaddin lngilb, Amerikan, Kanadalı tedir. Kafkas cephuinde b: ~~ u ~ tlerıDd• 
lilti• 43374, Hürrem 8 .yoğlu 46262, Süiuü V ardar •e O .. golc&ler kitalarındaa düşman pek •i'ır zayiat ~u ; ~ 'k s .m çılcn•k 
29100, lımail Hakkı Yalçın 46387, Hamdi Ôaccl 30325, mürek~ep bir Himen kadar vermiş-ir. Mihverciler 100 11';. •

1 
r;.;•.1 a add• O 

Macit Blllle 50647, Oıbrn Ergin 50504, Kimli Gulh.• Hker kütle bal:nde Fran· den fazla tankı harbe ıok· '
6
e 11

' kp ıkaı m •• ,Jf1 

9 H ı k F t M b'I' d o· 
9 

ıere arı cam . iri• 41211, Şıbıbettia Sıbat 4851 , • u •raya 1 Haıa anı•• ı ın e ıep• mutlu ve bunlardan tanlı k ll 
1 

k kırık 
42778, Mehmet Giinel 52737, Ali Hıydar Eritkin ~37'3. pe ya\nnhraada büylik d~- imha edilmiı ve 22 tank Jı~ınant•o::a 30v~r•J• ~ Ali Adil Oate 30261, Kemal A1u.n 52607, Abdı Ak- niz ve bn• kuvvetleriaın İfe yaramaz bir hale geti-
16r•• 52673, Etb'm S.J ııaagil 48512, Sadi Hekimgiller himayesinde kıHya çıka· rilmiıtir . 200 den fazla Al· br. 
42134, Ahmet Hamdi Nomtl er 42208, Nis ıai Konror ralmıJtır. Bu ç· karma kar•· man ıub•y ve eri imha 
44014, Mirza Mibtaai 31608, Muzaffer Dudaa 43994. r• çıkarılıcak bıtka kav· edilıniıtir. Rus ı6nriıiaia 
iterim Tekin 27491, Kadıi Tuncer 37712, AH Bedi vetlerin ilk dılguını htkil 1 y•p!ağı makabil bticamdı 
48848, Klzım Orey 45595, Rıf ıet K•yak!" n 28091, ediyordu. Sıbil müdafaası 300 Almın CSlmDıtlir. Bir 
Asım A11I 1423l, Nazmi Kaylan 29642. Ô..n~r Vehbi nı temin eden Al :nan kuv· Ras hak t.baru d&ımaaın 
Tepçabaıı 28673, Mehmet Bııkaya 29470, Zubt& Uz· •etleriain bareldı Hyetia . 30 kilometreden fazla re· 
16•11 41285, Şiiluü Vardar 29100, F•dıl Tay•nç 39761, de ağır ve kanh kayıplar· riıine sokularak bücam et· 

--:::::---
Kereste 
Fabrikası 
Kuruluvot 

Hikm•t Salih 46223 akim lulaıı,hr. Sıat 15 miş ve yıpılan ıokkk mu- --o---
dea beri kıta ü:r.erinde barebelerinde Mibverciler lttanbul - SiooP•.• 

Marmarada kaybolan "20" silahlı tek bir dBım•n 2000 kiıi kaybetmitl~rdir. milyon lira ıer1D•1•11 

kılmımııhr. Ba buylik Moıko•ı (Radyo 8 ) _ kereste fabfik••1 .~.11'• 
k d Al • ff '- t · 1 ıına 1·arar verildıt• 8 &r M80 geDCI mnn a'5ıyet amamıy e Bombardıman tayyareleri- • 

b111 ~ unetler hariç olmak miz Alman yad• muhtelif ailmittir, Fabrika••• ttıl 
bulundu lizere bış"umaadanlığın ıehlrleri bombalamıılar •e kineleri yakıad• ı• 

lstaabal - Bir matörle Marmarada guiotiye çıkan 
20 kadar Alınan geaci muht ıutte döamediklerinden 
aileleri eadiıeye dütm&ı, zebıtaca yapıl•a araıtırma 

....... ,, ......... Jartla r•açlerin Yolov• civarında bir yere çıktal&hra 

teıltit edılmiıtir. 

iz mir Defterdarlığından: 
Satış MubammeD 8. 
No.ıu Ura K. 
530 Karantina Köprü m. Mahmudiye 800 00 

ıokak 806 ad• 7p.u1el 59 25 m.m. 
7 hjh hane 

Yulrarıda evıafı yazıh baııeııin ptşın para ile mül
klJeti 11 8 942 tuibindea itibaren 15 lfÜD miiddetle 
arhrmay• ko11uımuıtur .. 

26 8 942 taribıae müudif çuşımbı günü sHl 1S 
le İb•ıeli ayrlC• yapılacaktır. f•Iİp 1erİD muba~ u eD 
Mele lberiadea yüzde 7.5 temiaatıoı yatırarak yevmi 
m11kürda milli emlik müdüılüğüade müteşekkil .. ta, 
komlıyonuaa müracaatlara ilin olunur. 4427 

lzmir Defterdarlıeından: 
Sallı 
No.ıu 
529 

Muhammen B. 
Lira K. 

Buca aııiı m. Lile ve Halk ıokak 84 60 
141 m2. Halk ıo~ağıadan 13 taj nu 
maralı ana 

Yukarıda evsafı yayıla •rsaoın peıin para ile mül 
ld1eti 11 8-942 tuibiadea itibareo 1 S gOa müddetle 
arttırmaya konulmuıtur. 26 8 942 tarihin- mlsadıf çar 
ıamba ıüaü 11at 15 te ibılesi ay11cı yapılacalrtar. 

Talıpleria muhammen bedel üzeribdt:n )Üzde 7 5 
temiaa.ını yatırarak yevmi mnkürda mili 'mllk mü
dlrllillade uıüttıckkıl sahı kooisyonuaa o iincaat 
lan. 4626 

ihtiyati arına müracaata nelim le Baltık deniıindeki cektir. 
lutiyea lüzum kalmakıızıa Oaaıik ıehrine yapılıa - ----

elde ~dilmitlir. Topçunun alrıada ahlan bombalardan e.·,. JaooO 
aleti ile 3 torpito m11\ıribi 500 iafılik olduiu 16161· 

2 torpito ve iki aa\&liye m&ı •e ıiaıeadifer irhıyon Tebligw j 
gemiıi batıralm•ıtır. ları ve demiryollırt bomba şu111• 

Alman bava kuvvetler laamııtır. Tokyo (• a) :- 1!·~ 
83 düşJJan tayyaresi dü· L~aiagıad cı&pheesinde Çiade Temmuz •1~ 11 
ıtirmOt busuıi olarak ya· 200 dea fula Alman atker 11727 Çuakinı •• : 1,,1•' 
pılmıı 2 nakliye gımiıi ıle •e ıubay ölmltt6r. Cephe dihülmüı 6700 de' 
bir hücum botu bablmıı ve gerimize iamit olan bir mııhr. 

1 bomb. is-beti eriyle 5 kru düşmıa tlhuı u imbı edil- .., tıııll 
vaıör veya . b_iiyük ~oppito mittir. Çimento dauı 
muhribi ıl e ılu aakhyo ıe- •• I · d bulaD•• ..-- o •• •• k b ımır e ,t .,.. miıiaıi ağır buara uırat· zuru a a- torba çimento ikti• _, 

mııtır. düriytti tarafıDd•ll 
cavadın maritetierT hatinden bü- ihtiy•ç .. bipleri•• ,,"tt'· •• k dığıtaımağa btıl••• ---o--·- yu _..;,. __ _.Rltll 

8a1maae i.tanoLuna 8[ (,il 
Sındırma treoiyl ı: grlea Sü Ç -k-;:--o-T - BORSA HA ,.,, 

ora 11a pı orors ote· r• 
leyman otla Yalsup Subatı l•nde miujir ı,mail cığla 33 . ·45~1&urut ~-ıt't( 
m6racaatl• henin garda Kadir 828 ıokak 1 r;o )ı. 16 çaval ilzüın ıatı 
du rmuı üzerine iki bavul, evde oturur lşınaiJ kııı !. .. er.... _. f 
bb~r befyaztto bı, 6ç, __ r_6ıttlti Şadiye iımiadebi kadına Salıh pe1JB 
ır ıe er a11, ıar1 ••r• a . . . P 

1 b• k t Hrlnntıhk edıp bırde to· ..d. 
ıarı 1 ır pa e eıyaaını k CIV' 
birinci me•ki kopartmanı· kat vurduiu ıikıytt util bu 8 f P 

aın dış luımıaa bırakarak mesi üzerine . ıuçlu 'alnh ot 
bemm•ı bulmak içi• gidip •u•k baHınd• m•şhuı açıJıy l 
btf dakika ıonH d6ndü· ıaç zaph y•pılmı't". -- • ..-- ıt• ;t_ 
j'ün ~e kahve rengi beyaz b" b t f d lı Mükemmel •o:;ı.. ,, 
kı •ıfh bavulu ele ıtfer tası ı~ t• ... , ara ıa. an ça o· l iden hftit ve te ,c' ..ar 

b k -. tt sarılı pı- dıguıı ıddı• ve 11lriyet et- S l'h P 1, 1 bl .~"-
ve toı a, ıgı ı . . 1 b len • ı a dl 

1 ketin yerinde olmadıtını mesı vz .. rıae, yapı an ta · I b akt•dl ı' 
Zm'. be d. • d k"k d f · ı · Aı· .. 01'.,.UI u ,,, r & ıyesın en: Ve b vulun içerisinde 120 1 at IOnUD a aı IDlD 1 b • l }JllJ ~ 

- C E k. r ld .. aren açı ıyor. i 
Belediye otobüs ida <.sİae eit 20 ton motoriaia tu lira değerinde bir talcam oglu tvat r ın ,o ugu · b ', 

r•• depolanadıu gu•j santrllla nakıl, tahmil ve tab ukeri elbiıe, 2 ç ft potin, aalııılarak ıuçlu yakalın· o~ılb _ve tedJ~:lib 
llJ• İfİ, yazı itleri mütlü lüğündeld ıutnamui veçhile 1 çift çizme 1 çift çizme, mış ve Ç'Jldığı iddia olunan koıuı olaa rk••t''' 

1 '- · d'" 1 1 · 1 <'şyalar tamamen meydanı mükemmel 0 f pızar ••I• bır miitroabbide verılt cektir. Muhammen be· 1 par us& pc eı ıo, pın .. 
1 1

. ary•I• t 
d J 120 · J 1 · k .. l k 3 çıkaralarak •uçlu hakkındı c:g ence ı 'f a.l,ı • i lıra mvvaidut te.nınah 18 liradu. Tıliplen11 to oo, ıpe gom e • . k • 1c•~ .. 

i · · d ı. d hı b tanzım kılın&ın meıbut ıuç ıra oraya o,.. f r 
tem aatı öıleden evvel ıı bankasına yatırarak makbuz • t t Ş Pl'• ve 1 111 • .dd . T.. k d ~tib•'' 
larlyle 21·8 942 cuma güaü ••at 16 da enc&meDe mü eollla ını~ mevcut olduğu zııp~ıye .mu .eıumuau 'le 1 fım aa ~ 
racaatları 4481 ve bu eşyalarıuıa berbınği tealım edılmithr. botacaktır. 1 ~ 

Milli oivanvo biletlerinizi ( saı-lt ) ~!:,.··-:.~· ,,41t•M-~H~·;~t:p•o::~ :~'-~::: 


