
(Senelik 1,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) -· -

•onuı S 0-N D -A- K l 1(-A ~:~a:u::· 
, b a re- lıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiİiiİiiiiiiiiiiiiiiil re beler 
il ıonufltalya olma- AlmanlarAya- Bitler ceoa· Londnı (Radyos,ts) -
' • j d M•h • Almanların Ruıyadaki hl· 
ır... say 1 1 ver ralarını sar· zeye nışan cdmlarıaın tiddeti aıtmıı

hr. Raılarna da mltemadl 
~t.I., - ne olurdu? maklameşırul taktı 11Jdarm1ılan 11yealnde b11 

1 l'L Almı•J•· R ( ) G d bl\cumlar azaltılmaktadır. it 1111ada ol- oma •·• - •J a Loadra [ •·•] - Aaaliı- Berlin (ı.a) - Bay Hil· 
'e CtpbHia · Vlrçlai 1•.1dıiı. bir maka tin Libyadaki mmbıbi i, ler, GCSring ve Hİr rica) Muharebe meydaalar1 
~ tldcletll ha· leılade diyor kı : . Alnıanlana bitin S[•yretleı i maktul Çekoılovakya Vl. Alman cuetlerlyle lraphdır. 
~ ~lerfaf 7aıı • ltal1a. l:aarh.in ilııacl yı- Gazala ya kadar uzanan l: ir liıialn batıHıını izu için Almanlara ilk ılade 2 hin· 
\, ~k cloiıu haa ııirdı. D~ım.a ayakt.• hatta ilerlemek iken bur .• ceaıze merasiminde bun den fazla telcf•t verdirll· 

l•lir; çaakl kalmakla da dıbfa edem:- da birdenbire bir durgu • buluamu,lardır. Hitler mu· mittir. Beı gbade 70 d&ı· 
~~l•alire• mu 1or. A1m~alarla Japonları .. gaaluk b11ıl olmuıtur. tevaffa Hıydriğia tabutu111ı maa tıyyueai d81Br&lm81· 
t"9 iı ve A • J•nınde , oalann makadd.c • 2 gtinliik bir 1avaıt, n ~lmanyenıa en biiyük ni· llir. 

\ı_ -, laıtta .~:t rahaı takıime ~ç~h111or. ıoara Alman açılan yara· şıaını takmıthr. Almanya· Nnileria Siyutopol ıeb· 
\"' '• l:aer ··- u.ı, •• ,a L1b1ada ve lannı Hnyorlar. Mtıdaf aa da bu aiıın yalnız bir ld- rini almalara huıaıaada 
L!'-.u ola• lla· Akdeaiıde laıriltereye karşı icia Almanlar hedeflerin tiye vcrmiıtir. Hitlerin çizdiji yeDl pli• 

--.-.~·-, 11111111 Ye bil- 01aadıi1 rol larilterenia bu dea bir kıımını fed•ya mec __ _:0 _ __ da ıemereıiı lralmııllr. 
,:·t.•i• llıiaci b61ıelerdeki eD b&y&k t .. - bur lralmıılardar. Telefon mu- Bu Hbabki bildirmeler• ,l ttlrdiil or· arruz inrpleriai akamete --.. __ i~he Rus cephetiade mala• 

~,,,. •lele• ıı•- atıatm•t'•rdır.Eier bu böl- haberesı• telif yerlerde çarpıımalar 
, f .. u

1
et •• ıeletde harp olmwHydı J ,. Odesa yapılmaler yıpılmaktadar • 

..... ~~~ •• mec- poa ve Almaa •11iyetl bış· D hl• 1 • gene kesı•ldı• Cenubi tnkıya d&ı•• 

... ., lı 1 k .d e ız erı bölgede büyük muharebe 
~t-. · • aııca 1 i. Stohklm (a.a) - Berlia devam ediyor. 

tt" -..... '1111
9 

ftlilletiaia --•- Bl1ueı (ı.a)-Guetel cr 
."" •ile 1 d OJe11nın yualb mezarlı ' . ile Stokbolm telefon maba· --o--
't.~~ r D • ba- Ya yaşaya- d k b bers i tekrar ke1ildi. Bu e· d 1 ....... lr •tmltler- U •HID an te rar ba setm i ş JZ en ma , lle,ilmenia Almaa 11kerle-I "l~L1_ 1ı ıoaa•d• v lerdir. Odesaaıa bu mr ş 
~... C&glz yeya b 1 b 1 . riaia Ruı cephesinde ber • t •ı• 

i
l. •t ,,., ıJlre- ar yera tı ma zen erı t .. ' ıs enı ıyor 

u dakika bozulabileceğin in 
t.t1.1, lllevılmiade but 0•• te~enıes:" ıçinde oyulmuı 11ardi i: M 1 t d 1 bl L." ) ~ 5 •'4 iftı edilememesi için oldu· acu 1 an • Ç• ıı•a r 

.) ~ ·-.ı'-•11111 rifrı'· ıeylerdir. Çıkılacak yerlu j f' .. t t 1 " "' ... ğ'u tabınia ediliyor. ırma, ıoran, oma es ıa • , '•ti•• dl- -o- de du•arlarla öriUmOı ol D b · 1 8 1 --•-- çaaı ve se H ıı ıer •• 
'~ Badıpeıt• (ı.ı) - H .t. bu maiaralann mer.fezk i • lz:m&rdeki tacirlerle iı yap· 

~ •l.u ı.1mıler- leria kararklbındaa :dıs , e• deuia keaaruıa rlderler. Petene takdır mak iatediğini, h•lçredea -. 
'- '''••1orlar ld bıı•elrıl beyaaatta bulana· ---o-·-- bir firma t6tlln Hila alıca 
~~ •1aldaraaa "'" Macar ballııaa laitabta Donanma ve saygı tını ıebrimiı ticaret oda-

•lıi belde- demittiı ki: V ııington (11.a)- Dün· 11aa bildlrmiı ve tacbltri• 
ltt~~rar11 laarbl .,ilk 6ace barbe ittirak kuvvetini mu k& ba11n kongreaiade aın i - miıiL adreslerlal İıtemlf• 

olaadata d ı•-ı ı d d h f d• ral Lidi: FranHaıa meıu- tir. 
t hL •• evam • DC erece ~ a aza e ıyor •~ 111 feci ne ,_ L b liyetten kurtarılmasınaAa:r • Filiıtiade çahıın bir fir· .,,..._ • idiHit tetuirler, lr haa 
~~ '· 'il t' · b d Roma (ı.ı) - ltaly a rikı yardım etmiıtir. M &· ma de lımirdelıi tacirlerle 
)ali_ ''alırı• 1943 mı e ımıı an aa ıoD~a d ı 6 f kd · retıl Peten takdir ve ny· An peteti •• bal ilıerla• 
ı ~tı ı .. ı1 k J• 1aıaJ•calr yahat öJc- en ı m steıa ı • nı ıı 

., ? J•pb • lıadiseıi &zerine doaaam • ııya liyıkbr. Dedikt~n it yapmak iatediilai bildir• 
~-ltb~•le 11jmaı cektir. Bu memlekette biç J• bir mesaj· aöadermitlir ıonr• mareıaho bu bıpta miıtir. 
~ t. •lır Berliaf bir teredcltHte •• rn·ıe k- • ~ Vlt IQ ' Bu meaajda filomuz uğra · yaptıkl"ranı saymııtlr. --•--
~~ ta, ',•tte ıim- lii• mlıade •• muaamıba dığı kayıplara rahmen la:uv ---o--- Altın 
""~... • ta çık· edilemez" ·•-. ....&IJ• velini muhafaza ediyor de· 
",,~. •• 

1 dlı· ---- - miıtir. Çinlileri) erin d.. •• 
~ ... ı J•kmaja • • uşuyor 

~-'"·~·cıı~·m~i; Bır lngılaz de- 1808-:-o--- il k bir muvaf- htanbul, - Altın flat• .. ,.. • it ID yı 1 leri d&ıme"te devam edl· s,; eclecelıtlr.. . nıza ısının f akiyeti yor. 8ag6a bir alha 32· li-
.. 1' ,., Sanlı MUV&ffakı• _ Cesetler Çuakiar ( ı.a ) _ Son ra 90 kurut fiıerindea ma-
f' l"" ameltı görm&ttlir. '18 ) • Roma (a.ı) - Negop ,. iki gOnde çok kanh san•· 

-...., Z &r yetlerl nede yapılan kazılarda fbir lar olmuıtur. Bu m&dddte iaşe koll&rl• 
~('·•): Laadra (ı.e) _ 'dir d~- çok mezarlar ve ıiliblar 7 binden fazla J ' pon öldü h•• 
~,.._ Çia ıa • •lıalhmıı orta Akdeniz ·e çıkmııbr. Bu mezarların bi rülmüıtür. Çuaking ıeb ı i 08 UCUM 
~ -~~111Jıpo11larıa 3 ltal,.an iaıe ıemlsi ve 1 ri~da keadiDi ~uhıfua tl· elin Çinliluin elindedir. Kahire (a.a) _ Llllya• 
\.._'at •dılrlaraa• deatroJer ve t taıe gemiıi mıt mlllelllb bar genç adı Çinliler şimalde ÇuDin da düıman iııe kollar1•a 
~,, tleriala &ıe· daha batumııhr. Buıalard .1 a mın cesedi de vardn. 9e Şaakuya da zaptetmiş · bBcum eden birlilderimiı 

l•ı hllmat• baıka 1 d6rdüncll iııe g.,- Roma (ı.a) - llt.lya lerdir. J cbonlar yenidea 4 bir miktar e1ir almııtır. 
l, ••lıııldıtını miıi •e 1 deatmyer dıbı g~çen may11 içiode 2272 binden faz1• krayıpları var. Berhakem b&lgesladekl hl· 

' bahrmııtar. tellfıt Yermiıtir. dır. cumlar de•am edi1or. 



SAHiFE 2 (HALKIN SESl)--------------

Ttrlt tarihinde büyük ıan Sineklerle 1 c:. Haber ı eri 1 lngilte 
•• f6lır•f lıaHnn.ıı Türk .,,, ehi r te 

Kadınlarından Ücadele _ • çay dJ 

'

Sevim R,i';;I Viliyd 11lıhar ve bele· eledi ye reisi Kinin temın ed~ 
•-•--•--~•~--::;.::.;J diye ııbb•t itleri mlldürJOt.- • d•( k --- ,, 
·40· Yaan: H. Türlıolıal 11tma mevzuayla yakıod DİD: tef tişlerl e l ece .. . Londra _(•·~! 

- - - -- ···- ... alik•dar olmaktadır. Bele· Belediye relıi Reıat Ola de kaydetbıimız ıirandan itıb• 
Ey •• .,6u; padiıahım Ci- diye ıehrimfzi~ b t.mea her Leblebici oilu, diia Halka· ıibi - ıebrimiz ecr.a~aaele· ua kadar ol•:~# 
ray, •ana bütün karıla· mıatakasında. y~r y.er kara pınarda yeni yol yapılmak· riade mantaıauı ıekıl~e ki- çay yerilmi~rc 
rınJan Jaha ultün olan sineklerle ııvr~ aıneklere ta olan kesme tatlı yol, nia 11hıı temin ed1lmek laıiliı ı•ld, ~ 
.,. Hni dünyada her feY karıı lmaa11z bır mücadele Halkıpınar . bataklığıaı ve üzeredir. Kinin amp6lü te· huıaıta de111it 

1
,,. 

den daha fOk seven le •çmııtır'. Güz .... ly •lı mıa· bava gu.ı fabrikasını teb- mini iç-in de teıebbii~lerde ( _ Btiylk-.-
karını 6arüyor musun? takaıuadıkı ıu birikintileri 'k t ft'ış etmiıtir. bo:unolmaştur. Çüakı bir rayın aıattıl. 

d • k 1 L b rı lllDI e d k' i T ·ıdıf• ~·~ enıze • ılı rnıt1.lı eraber lzmfrin b .. , büyük tfab· çok ecıabıneler e ın a meuau dei• Jll. 
Se•İm B ge kue&tınd•· oral•r _bol mızot h dökül- rikasıaın bulunduğu •yerde ampül& ynktur. molıafn• içi• ,. S 

kl ~ayroıu _Otamiş b.ir ı me tedır. mühim bir ibtiyıcı karşıla- --•- yıpılmııtır. J•P 
kerıa kuraı,na verdı. Bu haf tı içladc Güzel- k 

1 
. 

1 
· H ı be ıirmeatad•• L. 

Sallana ıallana ve ağır yalı Göztepc Köpzü ve ma çıa ylapı. aa yten~ll a . Dıc lanmıt mübilll ,.1 'il 
d 1 1 k kapınar yo u ıaı1a ı ı er e· 'S' 

a ım ara mezarın apıııa· Karatiaada etlere beledi- . . Tı·caretı• mı·z flmıı vardır .. ) . 
dıa içeri girdi. Yüzünde yece mazot verilecektir. mııtır. . . . · _/. ' 
bl·, dı'rb•m kaa kalmamış, Beledıye re111, ıebırde· -- ,, 

.. 8ütiia evler milcıdele işio~ 1 d k k d Tilrkiye - ltalya ara1ın· d 
h b k ·ı . r ki fırın ar a e me ura ç k e 

emy yaı b Hl dmış 1
• • yardım etmeğe, beli çukur· muoU da tetkik etmiştir. daki 29 ilkklau:J 936tarib· e I 

anı ııın a e ug 1 rıuı ve ıu birikiotileri~i li ticaret ve aeyriaefafa • J 
tarafıada bat mur bbu \"C temiz tutmağ mecbur tu ----- muahedeaiDİD 1 ıon klnun reıs 
ıoluada da bir Ruı binba· tul ct~lardır. Bu mücad, - inhisar kah• 942dea itibaren ve iakita Png (a.ı) "" 
ınıı v rdı. Et,afıada dı bir lede ibma göıterea UY sa· taribiaiea en n: 6ç ıy ev M ra•1' d 

k . ·ıı - - ve çay v• o çc ilU ay ve sıvı er yuru- b;pleri veye müsteciri ri ve vel feabi ihbar edilmediği B. Haha i e 

yordu. h kHmdı ~ kibı yapı lac•ğı 1 takdirde kendiliğinden bi- met izuı &erli,. 
Kutıd•, Sıfe Girayın gibi Belediyece pua cnuı 8 tyOr rer aenelik devreler içia H drlbin 111illi 

ya'dızla mez"ra göriiniiace, d lhnc klır. inhisar altına alının çay uzamak ıutiyle bir aene ·~ae iştirlk ,dl 
bedbebl kaclın titr meğe ---o·--- ve kahveler için beyanna· temdit edileceil bıkkuı- ren G~~' 
ve chmluını çupık çu· • e Gıe vermiı, fakat ellerin· d k' 1 • ıehrimizde . lZAAIRIN YE t: 

k ~ b 1 d 
0

' ı· 1 ı~ a 1 •D ıım ' S'Z NEZiH r-r..1 P
1 atmıga •.ş ~ 1

• ı -:ıJr e 
1 ı .a deki mılları hea6z Hha ki allkadarlara te~liğ'olun· • 141.rı 

ile ı ol memen:ııo )tında t •ı• ahamamıı olanlar bıkkın~ t YERi BAS • ı 
yar11lı 1ir kuş gibi çırpı D e ı 1 ıyo,. da alakıdar vekilettea muş ur._ ... Ali Ul'1'111 
l:•U:ıini butmyor, diğer eli Si!ıiııt vekalt:ti be,ed:· ltebrimiı labiurlar baımli · Mal~ borçlar k~rıılıgı b b"-'.,•muu 
i.~ c!e ı:luiaden SJZID ye emrİae O ls.:lo ki11İo dilrlüğüt e bir emir fil· kocteDJID kapaadıftDd•a le a y 
:'aıları siuy ..... du.. t hıis eylemiştirr Bu kinic.· miılir. ~unda Haziranın 15 hvf~re~e yapılıcık 6z6m . •'° 

Mezarın y& ınııu gel- ler y kıat 11 getirilfcek, ucı günu :ıc kadar •likalı· ve ıoc1r 11tışlırıaıa ur- Temız. bava d bf 
dhderi zunaıı "h s mur' h bıntalua ve fakir halka lıırın başmüdürlüğe müra· beat döviz veya takaıla lak Tıyatr2ı •s ~· 
bı11 ylı n.dı~t binbrışıye 11tma mücadcleıinde kinin c~at etmeleai ve taclirl~r y•pılabileceği de allkıdar- 5ta~~i~AR

1 ~U 
bır ıcyler rıöyledı. De b ! verıleccktir. ~lıud~ki çıy vel kıh '.e ebr~ln lara bildirilmlttir. GAENÇ VE AR1'~~ 

• ._ ld • . ıdarece uhn a ıa cagı ı • .... -"',.. mtnr D !~r ıı ı ıı; lfatı ı ve G •!çealerde iz mı re heh· . . . • -:::-- ""'"'"""'"""""'t'Şj" 
bllyök bir b 1 a b Hnde ralea 36 kilo devlet kinini duılmıştı:-. 

8 
•. t t d• k BU A J 

ÇtVTildi.. eczaneler VHıhsiyJe talaşa ---o-- u çe as J ar~ın 111• 
Sa•İm Bize bütün ne- ç l:uılrnı,tır. Bn defe da Bornovada ·ıd· Y. eti (4) 

taaetiui top,ıyıır k kabda iki ti bir parti olarak 36 e 1 1 Azra op~r be1 

bı, ucua doğru yürücoeğe kilo kinin getirilmiştir. yeni yol Viliyetin 1942 1enell Yazan: ~ 
. baıladı. Oıada bulunınla- Bunlar dı eczanelerde utı- B b 1 di CIİ Bor bütçeai, yüksek t11dike ik· Büyük Balı 

1 b d oraova e c Y • • • 
1
_ • p rın kalp eri . cyccu~ an ve lacaktır. novada Atatüı k caddesinin tiram etmif, dıblhye •eaa· Zengrn 

teuıürdf'n .tıddetle abyor· ---o--- bordur ve katr•nlam işim Jetinden viliyete iade olaa· 1 • ffal ~ 
du. Bu b:um manz u~ Ot• 9· •A iOOO lira üzerinden müna· muıtor. Yeni b&tçenin der- zmı~. t1 
ları da harekete g tumiş ınt teşrıı '· k •tır bal tatbiLdae bışlanmııtır. M• •JV~. 

~ HY5 çı aımı,.. . ..., ııiblydi.. • • Ş1I 

Sevim Bige kabrin bış mec ısı • Elh sı·nem nsında : ISMETPA 1til• 
tarafıaa vardığı zaman bı· e ... ukok (•.•) - Hint i amra c.t t _ Çankaya ı.f'-' 
ııaı önline eidi, iki d ki· umumi valisi Hiut teş,ii ı matinelerden itibaren Huikülide 2 ntfiı ı 11ade her •et•' 

k d B b · meclisiain toplnnmaaı 943 Al - ı- • ki · lbtatları• ~ ka a w ar ıuıtu . u va şı : ı:evkli harika 1- manca ıoz u . • i Fethi ôtr•tıll-' 
ve ıoguk yerd uzaktan aecesiaia 30 eylülüne talik •s d• _, • el BENJ AMINO ı rı 

1 
t ,,fıodJI 

- d b' -t k ed.ldiğioi ıöylemiştir. Bu •: ev JgJm 8 10 GlGLI ı dıı uı • q•P u11r• ara a ır o en uş- ı . t 
1 111

1• ~ 
l•rıa Hıleriadeu başk1 bir içlimalor birbiri ardı üç de· : 2-loııilizce Sözlü ı ;'o" :ı. o f:~.~Jıl~ 
,., İfİlilmiyordu . ~ u k .!dilml·~· ! ndy Hardy KELEBEK ı uıiıitimiı ·~k:; 

Uıada mevcut buluu~n· rüyor muıu?" ı Mickey Rooaey • Leviı Stone ı Bıyaa Nar•1, 
lana hepsi. de b~şlaruu oo· Bu ~errak, tıtrek ve ISeanılar: Sevdiğim kadın: 2-5-8,10 Camarteai, pa-ı ala iıtirakile P

11 leriae eğmıılerdı. çok bazın ses meur t•ı ı • Szar 12,30da A.H. kelebek: 3,25-6.30-9,30 ı d• fevkalade 1 
Sevim Bige tekrar göz: rıua aksederek paralandı, !..:.::..:....:....::.:..:. ________ .......,=:::::====== 

leriai ıildi göz y•şl rını km!:.-, dökfik ve rakik ol - ıy are sinemasında ~~1'6 f kurutmağı' ve -;cvirmeğe rak tekrar kul ~lara. gcl.di. ı a yy . . 
zorlayarak bir kaç defa da ArkHındın derın bır. ~n: : 4 Hniran perşembe güoü m•tnıelerdea ıtıbaren 
yutkundu, bafif ö ksürükler den çıku gibi i[Clea ınıltı : Türkçe ıözlü A,.pçı şarkılı 
araıındaa till ek ve baziu yürekJeri titretti. . ı 1 M ' t g .. nler Ov~ıyaa: 
L· d ük ld' Bu anda sankı koıla ı - es u u Abdulvabıp un sa • y se 1: 

.. Ey btalm .evgili pa· bütün me~ar. ~.,ı_e~·· balta t 2-Karmelita Evleniyor 
d' hım Giray 8 01 bütün eğaçlar bıle ıçın ıçın kanla • 
•ı• ' - 1 d-k· 1 ı • Oyoıy n: Lupe Velcz karındaa dıhıt üstüo ve g~z:. yaş ~n od uyor armış iMatineleı: K. Evl~oiyor: 315 • 6 45 - 10.15 

•eni diiny~dı b r ıeydeo gtbı hınç myor u. :M. Günler: 4.30 - 8 de .. 
dıhı çok 1even karını gö- -Arkası var- ;.;_-----~--------------



(HALKHI rsESI] --- -----~--------1 OH•ıiraa 1.KJ 

l ı Haksız mal lzm.ir Askerlik Şu. uHalkın Sesi" Dil 
Q p O Y O n kazananların b~!!~~!~'. .• , ı ptır- Anketl11 Galaı 
G A z E T E c 1 lmalları mil a. mıı ol~un, '!l~allD movır.· Cetaplar· 

d•ı k raf bızmetını yapmamıf 1 

-- dere e ) ece olanlarla ihtiyat erattan 1 LÜKS ÇILGINLt(il EVLE· 
tloran ıoa Vaterlo mıtfab·yıtlae lıadar fikir· ·Dllakü nliıbadan devam em11liae hiımet teveccüh Rl YIKAN IHR YERISAR• 

lifi YHİfHial yıpmıı olaa MoaiUSr knete· ---o--- ettiji bılde bakıya k-.lan- SINTISIN A BENZiYOR 
•ı baı mabaniri doiradaa dotıaya kendi- anı - Bu mallan na ne lan ve 942 ihtivat yo \do · l1raf, lükı bayat çılrı•· 

t ODDll ilk rıaıete)eri babaettiiimiz ltalya ıaretle ikti11p ve bu Y•I• anJarıaı yaptumıyaoları lığı bir çok ~evleri teme• 
ti 11maaıada ltılyada çıkmııllr. yış tarın:un Dllıl temia reımi ve huıuıi hizmetlere tinden Hllan ve yıkaa fe· 
rt 1797 Haeıiadı ltalyadad Pariıteki Direk· edildiilae ve bu cümleden alanlar aakeri muhakem~- llketli bir yer Hraıah11aa 
lllletlae 16nderdigi bir mektupta fU Htarlan olmak liıere kendiııine ve fere verileceklerdir. benzetilebilir. Ba meı'um 

karı v•y• kocuı ile velA Yoldamalu yakında ıo zelzele yala111 evleri yık· ili 80 ra11teaİD ber 1011 her:v11ile ile kala · 
'• bir taaHiai• ' yalaalamadriı hakaretleı e, 

a;. ~tıı dayraıaı kalmamı imkla yoktu. G!hü· 
"'- ICbıia kllub11 cumbariyetl yıkmak için be

tlcadam lıeriaı buıp ıeçmek 1evdaınn~a-

yeti alhada buluaın çocuk aa erecektir. makla değil, oDlaraa içiade 
larına ait bDtln ıelirlerl; z,bıt a kavvetleriaia yaııyanlan da en~az lçia• 

iV - 1 EyJQI 1939 h· umumi koDtrol&nden evv~ ı de 61dihmtie ve orada 
rihindea itibaren alikah ile allk•dulana her gila öğ 1ammete de lcifi ıelir. 
kan veya kocuınıa ve v ı: · leden ıonra ıubeye mlira· S Demirk•J• 
liyetl altında bulunan ço caatlara ilin olunur. ~tı clmbqriyeti kurtarmak ıizia eliaiıde- cuklarınnna ellerinden ç • ••••••••••• 

tleri tevkif ettirlaiı, ecaebılerin n&fuı ve kardıkları ikinci maddede B •ıkaıu, ıtferde Teıkili ı 
l "-~•ıdlaiı, hıilterede ıahlan ve Maradaa yazıla mallara ve bedelle i- Etaıiye kanuauııun 40 rı cı 
~dikici olaa malaut ıaıeteleri lupahoız. Me- •• malümata ihtiva eder. maddeaine tevfikan lrnnyi 
"kot1c11, .. IHtlolerinla moklaelerlal poıç• Be7anname .. rmiıe . borbiyenin emir .. kumoı. - dog" ru 

Y.erli cam 
imalatına 

lı •• KHıi kallbllall kapatınız ve memle- ve•a nokHD Everea e . d111 keadiıiae tevdi olunaa 
1 

- d b" M'll~ Mn.d f ldanbal - P•ıabalaçe -ıta t••• camlaariyettoi razete çıkartıaıı." hıkllında yapılacak mu ıat 1 1 1 ı u 1 •• ~... 111 
• d ı h deki fiıe fabrikHıaa •• 1 1ı1ip ı••eraliw Parlıtekl merkez blk~. amele: kili~ia biiz ~! uju il a ı edilecek cam imallta lnı• 

~'i• ba atoıli nlıılor bealı çiçek bol.acle>ı Madde 6 - Beıi• cilmı d yetı kulloaobılır. mınıa projeleri bHırlaa· 
dilltat6r6a m.tbuattaa ••kadar korktajuı:u dede yazıla malümah ibti Tıbkik memuru 11 un ıa- mııtar. Yeni atelyelerla ia· 

~·••a blt&a kerameti de oadaa beklediiirıi •• edca ~beyannameyi bu libiyetleri: ıuını yakında bıılaaacalr· 
"••z mi?. kanunun tayin ettiii m0 -1 Madde 8- Tahkik me· tir. Cam yıpacak makine• 
• iami ı•ç•a ve Memoriyal •e K.otidiy .. a det içinde makbul bir ıe muru ıorgu bikiminln ibü· ıeria Alruaayadaa retiril· 

'• bir çok emtali 11k sık ıık ltalya kahra· bep olmalııızıa ver mi ye 0 tilli sali_biyetle~ini "~llrdir. meai temia edilmiıtlr. 
"'-• kralcı ıııetelerdi.. fer veya beyannamede ıo Y•pıcıgı tahkıkd ılk tah- t 

1a., .• c1 •• aı1ua olmaaı'Da Hiaa•• Bonıp ut rulaa hasuıların bir kurr ı· kik~t mabiyeti~d.e olup 1 S• Aunada saklı ıırıa 
L• ke11 kazaya · tabı olmıyan • bl111at cev•p vermek i.temiı ve uH ge• •• veya ltımımın• ccw P . 

1 
d ~ 

1 
hn.'·n Almanyada Stelermark 

l..,. • '- Ji ı b 1 kt b ._._ d - ıı er e umumı uıu ua m· 'it •'• J•baacı olm111 zım ı• •• a mea • e vermiyenler a•••D • l! Ç 11 • ö d viliyeti dahilinde Rıaclaaa 
lıılct1111 91 mlaakııa kadreti ıchtermlıtir, ayd•n bir seneye kac!. r ;rıa~b~ /~ c;re:•h~'ke er~ köylade bir adam ıarlp 
lıııvada •ııh•aa bir karıu• tiddeti ve ı•·İp haplı cezuiyle bitlilıte u ıı 1 1 er._~f • tı bl~e ıurette b01lk bir ıervete 

•t ı . murunun tev.ı ve • ye· b 
1 ••rdı . ma•ak\rat olarak memu ı· d . P ~ · k 

1 
koamaıtur. Çoktan er ••· 

ye Alr "verecegı arar • r f d "bf b. kadıa raıdıtı mak•leleri Direktavar btikllmdi yelten mabrimiyet ceza ~ı bulunduğu yerin Asliye ce- atf:h::.~ :J::. ~~vel ot· 
Pıriıte aeırecllJor te ayrıcı illve ıekliodı b&küm olur.I b k' · · t d 'ı. · ı t ve 
L.ı za i ımıaıa as •• 'Y e e· luaa baıı 11kıldıiı z~ma• 
... ıercı alılaHıaı orduya d•ğıbyorda. Beyan11ame iıtiyea mcr· kemm61 eder. Bu ~kararlar salondaki aynayı 5kırma1ıaı 
•lılerclea bir kıç Hbrını ailma•• olar lı ci , beyannameyi vermi)· D aleyhine ancak •ilkah ~t ıı · ıöylemiştir. kadının 1611•• 

~""••· nyo aokHD •erenia 
111

' rafından k•nua yolana mü- oila buaaklıla 011ri cll1.•· 
• ti D~olana bir makaleaiae verdiii ce· tına göre ulibiyetli [Cüm racaat olunabilir. rek ehemmiyet vermemıı· 
• buriyet milddeiumumiıir • Aıkeri kuaya tibi f iş ti ' . 

Pe i k b' 1ı veya adli lmire bu huıu ,. 
1 

O zamaadaa beti 11••· 1 • laaller •eriyor •• 1e aea 111 H er t •· k 'b . bild 'ıı ·r lerde :ba kanunda yanı d ,_ el tu ta ı at ı cra1ın1 Jer ae,.mi•, bu a ım aaaa • i1oram iri bir takım alçak ava katlar vr _ . _ dd . . hllkü:nler haricinde Aıke i • 7 Y 

'-i. aıkerleri idam ettirdikleri zamaDlar ~umbuı1ydetı~ mi u. etıubmk~~ ıt Muh•keme Uıulü Kınuuu yerlere Hyıbıt etmit dalaa 
1 ti 1 1 •- ı · ıı Yeya • ı mır a 111 a k 1_ ıoııra 11ker olmaıtar. Ba 
' r. Eter zorlartaDll ta ya aım;er erı ge· yapmakıızın meaaup co l tatbik oluaur. Tab ia me- esaıda metelikıiz kalmıı· 

'it ~lraber Kliıl hllblae kadar da ıelec•k· duğa mabkeme aeıdla~ e muıu bu iştede adli ini- lır. Son dda alclıiı lı!'l 
't o ıamaa vay baliaize!.. lmme bokuku divuın ı ria biiı olduj"o f Hlihiyet anneaialn •viade ııçirmıı, 

-.~it~ l•ııte Boaapartla ellade yalaıı bir m Ü· açar. leri hı izdir. pard bulmak içia tirli ça• 
L~ ••til, bir ••tir ve propıraada •HıfHıdır, Tahkik memurunun ta· Şa kadar isi tahkik m!• reler dliılamiiı hiç bir••· 

' morunun tevkif ve tabli1e· tice vermemiılir. 
, 1 yiai: ~ . k ı lıiD mlddeti bitmek 11111 bea •• valaıı ben.... Madde 7 - Beyannın ı ye d•ir ,vcnceiı arar ıu 

1 'at J liıere olduğu ıırada •a oa • ' ltalyaya laareket ederlıea keadiıiadea l•teadiktaa ıonra •ilk. l ı aalibiyetli adli imiria h ı· daki büylik aynaaıa 6ela• 
._ bir ıa1eteciyı yalaıı ba ı6ıleri ı6) 1 ,. laaklnnda tabkikata lüz m dikiyle tekemmül eder. Ali- de hlil olurken aHılıa fıa• 

ı&rlillhae iiçlncü madd e· kah ba kararlar ale) bine bua!u 
11

11 kayarak koaao· 
ala birimci •• Bçünc& fı" ' ' mafevk adli Amire itiraz ıun i:ıer : adeki vazoları de• 

- o •••• u •• , -

lannda ynıla 1ıb111u ba k· ldebilir. virmiı ve.; bualarıa Hdmell 

,. , H k~ :.• inada bualarıa bağla bulun Tahkikat mevıuu: ile ayar;; k1rılmııtır. 
Wil t a r - 1 Bu kazad•• fena laalde 'C u rp : dağu ve~· İf itibariyle a i Madde ,9 - TahkH at l'IDI aalnfan adam cam par 

. ;; kah •e~ ıl veya on~a u ta: bc: ş i nci madde yızıh bu· çıluıaı toplam•i• baıla· 
biye.t vuec·•fi im1r, ay nı auılan ve al~kah bey~n~a- mııtı r. Bu ıırada ~ynaaıa it T• t d :: madenin ikinci hkrasuı d ı me veya vesılra vermıı 111 camı ile arkuındakı rhlata ava 1 ıya rosun 8;: Jllı'ı tıbufar hakkında Bat bunların t hakikate uyrun kaplama UHIDa ııktırılmıt 

42 Camarteai ılnOndea itibaren mım-:: •ekil veya onun tenıip ede olup olmı dıklarnu etn fh bar de..nir ya111 kutu • ı&r· 
ll1a1ıaı11 ıın'atklrlarıadıa mUteıeklril : : ceii vekil veya imir tar - surette meyda1Ja lsoyaca k mftşlür. lDerbıl anae1ial• 

ttlı TiYATRO ;; fı u~•n bir tahkik memu 0 şekilde y. pılır . ıöyltd iği • '"•u• reımı, ıuı-
~ ' - tııyıo olunur. T bkik t eı rası nda ya.· tuyu kut iği zamaa lçhıdea 

'"•u ile tem•illeri•• ~ııhvor ayrıca : : Aıkcri şıhlllar hakkm- pılacak haciz:~ on hin mark taıtaa bir •er· 
Varyete, Bıl~, M&ıılc • • • h d G K - Sonu vt. t çtkmııhr. ~-•Iİlllllİ••••••ıiiilll•••• da azar ı ene u1m•y , ocır-
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Buğda!: __ geldi R DİOTELG FHABERLE 
Toprak mabıG11eri~ oflıilbeyenmişt~. Bu~~u ıoa r a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~L~.~b~~~d~~(~~~ 

tant•ad•n cenup~ı iliyet1e· çıkanıaçak ekmekler dain.a p ropağanda Sivastooo ı ya a 
ıimiıdea aahn aı. n .. ,.k ıt- •k•tıra .ıutar• undan oımı- M h b 1 • ıı·z 

0
··stu .. nl 

••re aöaderil•a 2100 toc y•c•li• fçio b11 nef .. eti h · i.z Cilveleri u are e erı 
llaiday ~nibıyet getiralmit bulunmıyacaba dalaız boğ- AQknra (R.G) _ Son Sivaıtopol, (a .ı) - Ofl Londra (a.a) -
Ye of11ia lımir ıubeıi fwü- day unundan yapılae1ğı iç· 11·an11nıa biidlrdiiiae göre, kuvvetleri Llbyad• 

fiİDlerde muhuip)er arHID h f da 
dlrlliil tuafıodal! boıalht· ia yine iyi olacaktır. Almanlar bu cephede bü· ilnil mu ı aza 

da propaganda faaliyeti ye· ·u 
m ia baılaamııtır. Bu bui· HUBUBAT MÜ BAYA· aiden baılamııtır. lagiliz cumlanaı arttuyorlar. Dün ediyorlar. lnıı 1 ll 
cl11larla lımir balkının ek· ASI lerle Sovyetler İfgal altında aAçltmılaara,larfakyaetaiRGbıilrar lıteadrai~ !::ıı bily~pa:::: ıl~ ... 
mek ihtiyacı uıuaca bir za. Toprak m~bıul eri of i11 bulunan Avrupa memleket R ...... 
maa için temin edilmiılir. lzal'ir ıaqesi dDndea itba leri halkını kışkırtmığı baı· fıadaa plhk&rtilld61ler. tercllı ediyor. 0 

YALNIZ BUGDAY ren viliyetimiz hububat iı 1 1 d Moıkova (ı.a) - K•z ı Fraa111:lara ıoa bir 
ımış ar ıt . • d b• 

EKMEGI tibınl bölj'elerindeo habu· Berfin udyoıu da dOn Yddız gazetesine. sr6re Sov yapmıı ıae • I• 
lımir hılln buıı an ıoa. bat ıahn almıcr. bıılamış- K h lk bit b b' yet uç•klan Sıv11topofa munffakıyetalılik ----· •- azan a ına a eo ır • Al 

ra m,11r ~veya upa veya tır. Buauo için mütebiıddit k 1 - 1 · t' Al ıiddetle miidafaa ediyorlar lenmltbr. ma• ~ 
L 1 1 , 1 k ço şey er ıoyf emdıı ır i .1 Tank •e uçaklarla destek· danı aıkeri beılellll 
uua arın UD uıy e uııık ek\rlcr faaliyete sevk e.t· mın ar tara ın ın faa "' bl 

~d k di l 1 1 R b' J ~ leaen Atman kuvvetleri hılıinia b&y&k 
1
' C;s ay e mej'i Y .r ine Y•I· miı!.ir. Soğc:!ayJar kilosu 13· 0 m ş o an uı ıe ır eraa· k 

11 
d do 

Dtz bujday ekm ği yi) e- 13,5 ve 14 kuruştan 11tın de serbest ticaretin baıla· cepheden muvaf f•k olımı· uzar ..'0 dard aa 
cektir. d w .. 1 ld yıcaklarını ınhyarak bü· zur urun a ır. . lrnıc,kbr. ıranı ve mıgua ar açı ı- . . 

Düa ·fmnll!ra veri 'en Of b'lh aını, Almaayaaıa Knaklı· cumlarnn bışka bu kesım-
•- k .,, 1 UH cenup VO • d kt . 1 d 1 

•••~ra e ıtra unlarla ver i· •- . lua doıt oldugw un ili ve et· .en Y_•pm .. • a. ısc er e lstanbU 
J •• il k ki f orta anat,oıu vıliytJtleriaden k tül 1 ıa pııır en e. me r, 1• miıtir yıae puı ur ıyor ar. 
•ancoli güıelhk ve nefase- ful bubm!:»nt satın almıak- , --o--- F • b• ı~ 
t d ı bılk uzu tadar. Iımir b,dkuııb ibtiya· Bars radyoıo da düa • .. eCI ır Ilı> 
:z~;lm:a:.~~1Örmedlii v: ~~: cı friu Jüıttmlu stok, kısa ~lllU bücaml e~mı· iı' ~e N·· ınaııtıreda olenıer htanbul, - &oı': 

dl ... '- kl d t . - ..ı • ı kt; , ı p tfının agı ız erın taı· 1 1 tibt f ci bir kaı• 
Je.ııe ~· u eaıue eri çok Zı\mao ll cmın etal ece r. yikl yüıüaden bir it bııt; ve gara anan ar tar el 1 ~ıııada Se•i11' 

--·-o--- ramadığını ıöyliyerek Mısır Londra (a.a.) _ Baş da 
1 

bir kııcıjıı f•tı• 
Çiftçi mal art bılkıaı kııkırtmık idemiı vekil muavini bin bııı atli kının i>n&adea •: 

Aak .,, - Çifçi mallar111n koruamuı kaı. ununı tir. avam kamerasında beyana· bir kamyoaaa altı:ı 
ga .. " elli litaya kıdı1r ı:uarln & \un.Ja k ~ıunma veı tı r. da iki senede Alman mıf, parçalaaarak 
ihtiyar mecliıleri tuıfıa ~an verileu ka•arlar• mahalli y ) k uçaklHı yllzünden lobilte· Şoför yakalaamııtat· 
ıulh m1 bkemesinde itiraz edHebiiece tiı. 8pl 8C8 rede 43675 kitinin öldüıll 

Maçlar nü 50365 kitinin de ,.yara 
--•-- laaarak hııtabaneye kaldı 

~ ~iniere can kat ı ---o--- !•'d!iını söyle.mittir. -----

Konya ( a) - Üç gündenberi yağma\ta o:ıo )ağ- Cumartesi 1rünü ytpıla· o•• v t ) Berlin TOrk d 
murlıır ekin ' otların büyumUİUe yardım elmİftir, cak olan mÜıabak•llr fUU• gre men e• od111adaD ftbri111il 

Her tar fta çiftçi ve köylü ıeVİ!JÇ içindedir. lardır: rin nakil "•darlara bildirildi 
--•-- Saat 15 te Voleybol, re Akdeniz melDlels 

YA ACAK ZA\'\i'ILARJ Yün Meaıucah Kar~ıyaka İşleri zeytiay•i• iıtillıaııı; 
11.1 11r111ndı, hakem Buim.. lld · r 1111•111 

Sıhhi ve alltvi aebrp1er e verım 1 0 "ol' 
Aa1sa, ı, - Sa aenc'lin marhadft memur mu•laıı· Sıat 16 da Hentbol. aebeple rekolt•J• ~ 

y dolıy11iyle batka yerdt ki · P
1 

aı yapı an ıam arasıudı 1500 rakımdan yük6el: ;ye.rJer· Dt!mir apor - Yüa Menıu· recede deaileb.ht· mektebe nakillerini isteye- 1 lerde memur ve a1Jb•ylara y kıcık z1tmmı verilmesi cali arasında, Hakem Sa· yük zeytin ve S 
. ctk öğ etmenlerin m6racat , 

de kabul edilmiştir. ıt.. şekiileri hakkında mıarif müshbıili lapa•Y;., 
Maliye vekildi neulerde ve kimlere yakacık zam• Pazar gü ü yıpılacık müdürlüğii tarafından bütün memleketlere aas-

mı verileceğini teıblt etmiştir . Bu karar mucibioce Ağ- milıabakalu da şunlardn: bıı öiretmenliklere bir ta· zarar iÖrmDıtilt· d 
rı, Bitliı, Erıaruru, Hakkiri, Vaat Muş, Gümü~bane vİ· Saat 15 le Voleybol.. mim iÖodeıilmiıtir. talanada ıiddetıi ~ 
liyetlerile~Ahlıt, E'eı 'urd, Ardabıo, Aşkale, l>ışk lo, Demirıpor - Gö:r.tep e ara· Vıliyet dııı içia yapıla fevkılida kuru I~ 
Viyadan, Doiu Baynid, Gevart. Göre, Gölpnıar, Ke- ıınd, Hakem izzet.. cak .n•' n ~üracaatla.rı. ~O mıhıule çok z•''~ı 
~ılr, Melu,drd, Mürıd ye, Nnimiye, Ôıalp, Paainler, Saat 16 da Hentbol .. Hazıraa•, vıllyet içı ıçın tir. hpınyaaıa 19 
Bınarbaıı, P•lumut, Pusof, Suıkamış, (Refıbiyt', Tor• Şark lıaıaayi • Karşıyaka oakil istekleri 20 Temmuz yajı mıbıtllla 340, 
tam, Şıvıık, Takman, V .arta ve e YBk1ekova kazaları aruıntla, Hakem Cev.at.. 1942 tnri~ine kadar lubnl tAbmia ediliyor· 

J b 1 '- 1 '- 1 ki ~dıl~cektır. b 1 940 •' " memur arı ve ıu ıy arı Y•"• anacı" ·ıımmı a aca ar S 7 d B k lb t mı su ıe r . aat 1 e, as e o .. N,kil iıteği 11bhi aebep . ıdi' 
•• ba Hm ilk teıriadea m rt SlDU a kad1r yıni 6 ay Altıy . Ahş arasında, Ha- ferden ise iıtidıya memle· aazuan çok •1 ~ 
•eriltcektlr. kem Kemal.. ket buta baeesi 11bbt bey ko~teaia 2?0,000 ~ 

---o---
Giyim ve kumaş ucuzluğu 

Ticaret vekileti rtyim ıurluklıunı kaldırmak için 
bazı tetkikler yap:oıktadır. V ek ilet . elbiıelik kum at · 
laran fitlanaı dı ucuzlataeaktar. Hazır elbiıcle milh fal:.
rlkalırda yapılacaktır. 

Avro adan mal geliyor 
Edirne - S&mubank nımına mübayaatta bulunm•k 

lzere umum m&dür muavini Cabirin reisliği altında 
bir lıtyet Komanyı, Mac ti 1tan ve AlcnaDyaya müh· 
vecciben ıebrhniıden geçmittir. 

Zayi 
etinin bir raporu bağlan· çıra tabmıa olu• 
mık gerektir. Aycı zaman· aanillaa rekolt••1 

da nalril iıteyenltr, harcl· toa olarak kab•1 

2 'd kolordu 2 tc~ yol rah aramıyacaklannı da İı· tedir. 
bölOtüaden 930 sene11nde ti dalarına yazı caklard1r. 
almıı oldnrum terhis tez Bu gibi öğretmtbler, 
keremi ve aiifuıumu kay· tatilde oturacakları yerin 
bettim yenisini çıkaracağ· adrtsiai yazıp mıuif ida· 
ındam cıkilerinin b&kmli reıine bildirecckletdir. Jıti · 
yoktur. dalar, batiiiretı.nealero •e· 

Epref oğla ZQtü Bil var rilect k ve oradan maarif 
lz:nir Gözelyala 27 nci müdürlüğtıae röndcıilıcek· 

ıokak 3/2 hane ti~ 

Altınoif.-' 
Bugllnbmirde laltJ 
fiyatları: .. 1111 

Reı•t - 3~ 
Hamit - 3lj5 
Aziz - 30 s@ 
Hallcah- 30 

Mı·u-. oı·vanno bı·ıet1erıG ---ı· ... • ( Saadıt ) Kl•••lıuien nlı~ı t.. Çoraklrapı Pofüı 
& WJJ ~ l':ı cı PJ 1 ... ~~ ff :'l- !d:ır.h•• O"IJlll 


