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13 ı ~~CI VfL No.4626 (Har gil~ çıkar hı ) TBAASINDA RASILMISTIR 
1 "' • .,,.,Yat Miidiirü oe Ba,mah11rriri: Sırrı Sanlı) (Senelilr T,5 6 aylık 4 lil'a) (Sayıaı 100 para) 

ıınız çırtçıuıı S O N A--- I K A G • c.ik, eör-
16r, balkın dök, hayran 

~~·ı de kolau olduk 
,tırıuor \Ruslar Volga Almanlar düş Rumelin ızmirimiıin var1akrau bi-
ı;· o kkın iftibu ve gurur duy 
~to~Yeai Ticaret kanalını man hattının Taarruz dukJan kıymetli tüccarlara 
' • Uı, çlftçlaln · • mızdaa fabrikatör bıy Sa-
~ı; elrmek mel• kaoat'mışlar eerısinde Neticesi dı k Gürtünca ve ıeriki bay 
~\tf dtrelı; arkadaş Şaagbay (a.a)- ltimath 

1 
Berlin (a.•)- Almanlar ! Kıblre (ı •) _ Salı Mehmet Düş&nürila Gazi· 

~llb ~ ik•z etmiı bir kaya•i• . göre Raılu 1 düşman hatları ieriılade günü Ro~el · .Elhameleyo ler caddesindeki cam ve 
' ~tın b~thya• Don nehrin\ Volgaya b ğ- 1 bücam ederek demiryolhi- 1 kuşı taarr41 zd • bulunmuş- şişe fabıikHıDı gidip g6r
' raı'~':•tı, bak lıyaa kaaah Almanlar gıç- rlDI kesmiıler vo yotlaH 1 taır. Bu taarruzları Avuıt· dük ve lz~iri.n eD bllytk 

~''' &ae •h• mezdea evvel kıpatmışlar- lufilik bombaları atmışlar· 1 r lyıııhfar karşılamıı Al· ve şedid bu ıbtiyacıaa c•· 
llbtab::r~iştir. Ba dır. dır. Hava kuvvetleri kara m ı nlarıa kamyoal~rdaki n p veren ba mHll mi· 

"1 l•ı:n i1atlarıaa Bir milyoclak Roı kav- kuvvetlerine yudım edereL t aklerJa mücezbez kav· euesemizi~ yapbiı itleri 
'~iftçı b· yap .ima~ veti batüa teçhizatiyle mli· on tank tahrip elmiı ve 8 rntlorioe hücum etmiı Al o6yük bir bıyrn.ltlılt g6r-

••ıııa •aıay~ eli•- clıfaaya baıır bulunuyor. tayyare düş6ımüılerdir.. m 0 tan klan dumaa Hla· clük. Y • loız 35000 liraya 
11 lllühım bir 8 S \' 5 ı· d ~ I l •trbe t . ata ın ta ınsrn a ge· --•-- u ortalığa kınrtmıt bu n~ c aa muazzam •• ıoa 

d 1 aatı1ma11 ı ktl B h l rı.d . · t cı w ıa tem la etti il 'ttı ' rıd . ~ cc r. D ıe r a mu •• Alma olar ta >k lar topçu ateşımızde Jll em o g 
tılıy0, 's- meH.lesı faHına reneral Rukof me t brip edilmiştir. Almanlar b)yda ve İ•t bıll ıar'ab. 

~il · oyle kı kil d ı · · C . ._ 1- '- Jit ve edenbD )' •t Qı b mur e 1 mittir• enuota mtnyt tarlasından bır illi· p~a ÇOll: a 
1~Qıi be~ ~ulleria1 in --o-- auadan girmif ise de püı· tıiç buluamadıtı böylo bir 
'Q' l••ı, orta ar G d Berlin (a a)- Do§'a ce· ,_~ :ıl .. umanda, müc1tiı ve mi· 
lllt~6~1erde y6zde ay: a neler b d f k ~urtu müıtur. "11~11 nu un a Alman mütte ı o-- - tcfebbiıleıio ne kadar ilim 

• Q~ lalete Htmağa d• ? kı tala ı inkişaf hareketle· • d• ve ftıa Hhaaında da kud· 
'~lbı,c'~tır. Bu satıı· yor ri d bulıı muı, mühim )enİze ID I· ret, zeki ve iotidatlaruu 
t '•ta k ·~ıllı ora ama- Roma ( a.a ) - Jura•l mevzileri işgal etmişler ve ca 1 • göıtermektedir. Fabrika· 
-~-.ı,1 'I 9 e yapılarak d'ltalya muharriri Geyda, düşmanı arkadan vurarall 1 1 en yeni töıleria zıyaretçıleri kabul 
ı' •• •re 2'Örc beHp Raı cephesindeki Alman mu\'asalelerioi kesmiı, mu-

1

: 1 •ı •e oalara izahat vermek 
-. içı1116•tahıiller ba taarruza abltblandan deha va11lbıı grupları lmba et gemı er buıaıunda göıterdillleri De· 

~· fi,~ borçlaadsrı· geaiı ve mübimdir, .dedik· n ektedirler. Dü~mao tutu Loadra (Radyo 13.30) - ıaket aynca takdire llyık· 
t ~ıa ,1 fl~et bu su• ten sonra Almanların sol o mıyor. • G :çez ay içiade Amerika tır. 
~''k~~tıa~ zahire ile hrefında Ruı kuvvetlerini -•-- " r gaı vapuru ve ıilep Gıyyur ve fedakir mi• 
•)6k ile,.~ ve mu· arkadan vurabilmeleri ve Al k 1.1! arak 790 bin toııluk gecıl euiıle ria verılen ıipariıle· 

'-tl., ltbırlerin ia· ehemm·ıvetlı' malzeme bıra'· man arar- y ı deniıe 1 dirmiıtir. k k 
"' ı • ri yetiıtirebilme için i ia · !tr 'll~b•c:al&tu. mıları, ba kolları Volıaya aahlD8 hücum --ö-:-: ci bir ocajın dıha hış111na 

lll~t ıuJ borçla· Jliiı 1 1000 } 18 l 1 • . . • i 
'' 10 • i kadar ve Vofganın ıoluaa Londra (Radyo) 13,30- U oaı ımaıı ım11ım•z. .•ç D 

~' nra ıaıeı . bi • ft h 
\ !•11ıin edilecek atabilmeleri ibtimalindea Roılar Ruı Ct!phuindeki 1 yeaı r sevıaç ve 1 1 ar 

ı..:tiaa~'•tiade 1r .. ıaa b haediyor. A lmaa k rargihına ani bir ı tayyare veaileai olacaktır. Yorul· 
""ıaıa~ •ıtmakta ser- ---0 --- hücum yapar k erklnıhup Moakova (a.a) - Vol- mak b!lme~ ... hlp ve mi· 

t•lttır u• de t d n.bitlerİDİ eıir almıtbr. k ,fta l•arrDZ pek tiddetJi• t şebbulerlDl CSıy&rekteD 
t\t I-•. • • 10 IS 80 8 --•- \ d ı r. Düşman bir kaç gBa ta"dir ve tebrik ederiz. 

~ ~ttılımı- isyan hazır.. Tahrı·bat ö Ü bu kmıı ve 18 tayya- Srrn Sanlı 
dii •. ve resi dn,mo,tnr. Amerikan 

t~ı ~un- lı ları yangın - ----
-~ı er1 ee.ı a. <•.a) - Hindi•· eerııa < •• >- s ..... , tooB·n liralık kara kuvvet-
h~,= ...... Ankaradan tandakl durum burada ••· t yyuelerimiı düa buz de· kredi (erİ Mısırda 
Nı :ıandikkati celbadiyor. Hint nid bölıeıiade yaptıklau 

'11 •ı: f hGlriiaıetlain milletinin iıyan baıırhkları baskınlarda ha~g•• lar ve Ordu (a.a) - Ziraat Londra, (a.a~ - Mı:•~ 
~"l,~1~~ 0 lduiu ka- planı tamamlaamııhr. K•rajlar tahrip edip yan· bankası Fıaduc müstahsil cephesinde her ıkl taraf 

.'dtcelt •ınıfı da - --0--- gınlu çıkarn. ıılardır. Avcı· lcrine 100 bin ;;lirehk bir vüşe devam ediyor. Ame· 
~'tiıı kararların· ) lanmız iki Ruı uçağı dü· kredi verilmealae karar rillanın hava kuvvetleri ka 
'"'ta-.._ boaün illD Rus ar feda- fÜrm6ılerdir. v .: rmiıtir. du kara kuvvetlerinin do 

~. t 'ld .. •ltt•dır. ---o _ _ bu harplere iıtirak ettikleri 

I~ •·~~~ını!z~ ıöre karlık IÜzU• y•• k• laı&D Ordu• h•beri alınıyor. 
tll,lld' bulh eko- ur ıye yo- • ---o--
bit ~ren bııhca munu sun hedefı 

,''· P.tuİicuulc dab~ b•ı• 1 luyla yardım Loadra <•·•I - Alman Mısır çeu-
~--i~tlc 916

9 ~::::• 1 IyOr ar Londra, (~.a~ -logılteıe orduıuaoa ba yıl hedefi besinde 
S '"" al11111 rnabt rf Londra, (a.a) - Ruıya- 1eçe11 ay Turkıyo yoluy a Kızılordoya imb• ve z•feri 
~~ , 1111dı daha ı~kı dan alının haberler dura· Yunan adalarına bin ton t ~ mia etmf'ktir. Burada . Londra, 8 ,15 (Radyo)-
~ı, 'd 'llleli fayda- mun vahametini giılemiyor buğday gönderilmesini tek .<• pılacnk st ratiji bambaı· Mıbver tankları Sıla günl 
t~~li t'celt ibealdi Jar. Ruı milleti zafer için Uf dmi;ıtir. Bu teklıfe ltal kadır. Bunun içia yeni bir Telayııın cenubunda taar· 

t.'~lıi için ha- ltüyük fedaklr!ıllara kat- 1a bc-nüı nıa ıaıtermemiı harp ıekli icat etmek Ji- ruzda bulundaklnını Ro7ter 
t l11atıt1r. Jınmık Jüsamuou bili1er. tir. umdu. bildbiyer. 
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194 ve d ha ev\eıkı I .. ·· A k • A bası •nneı, m•b•u·e >·•ğlu to- Ik t ze zum n araya gı- ra ··ı 
,huml rıo h ııco satılmakta absulü c kler ve altında.~ 

e beıt ·olmuı için teabıt y ,,or-
edilea şut mucibioce ça- 1 Senenin ilk çelcirdeluiz d•I kl b ( Tirenin ' 191CI 
\ aU r d(,lldur1ılup ınllbü ... Sultaniye" yaı iiıilm m h· l e e U U• de oturan 1'~,J 

ŞE 

d 1 · ki qg· ıu OsmaD A •• f~DOliCIİDe dcYam edilmek IU}Ü dün ÜÇ yer en zmıre naca ar fr 
•• ,.ibi pfııı ıcbze mcyv lar tcıdar. getirilmiı ve meyncdarda ne arabaıiyl• k•' 
pitlrilıe b le o ı rı , ig· keo T aciı ler tarafından meJJ yaziyette ıider ) Suı m Ye ıyçiçegı ı . ıahş& çık rılmışhr. h d f 
•ll•y•a kimsr J rın hrnı ki•· 811 fiıfim b•nlarda kilosu le kete ithal edilen ve it a kaıt• araba • "' 

L t ı tışı üzer'nde latanbul tacir • · O ar• rı ar•11a:aa u yu .aur r 30 • 35 kuruqt•n 
8 

tıldıg· ı lit birlikleri mevzauna ımp aman • 
jireceğiaden bu gi.>ilerin lerlyle lzmir tccir 'eri bir Y tevzie tibi olan malların kaimış ve bıt• • 
atız iarhdJ., b fısmal rı d anlaşma yapm k üzeredir- bılde dükkialuda pera· d - t h 1 ki t 

,. '-•nd- olarak 100 kuruşı ıgı ma azar ı ara ve e• m&ıttlr . . •fimklindür. ler. latan bal tccir terinden ...... " ziatı yapılınc ya kadar re- ---~ 
Heatlz ıebı:e •e meyv• mü kkcp bir heyetin y • kadar verilmiıtir. Buna mu çen müddet ıaıfıada tacir B k tlll 

yemeyen ve ıu içmiy u me· kında bu maksatla lzmire kıbH Balçovadan~ getirilen lerİD mali durumu çok ıılu IÇB ı-. 
me çocuk) ranba bile ulu- gelmesi beklenmektedir. üzlimler m•haUe aral111Dda ıık bir hale geldiği ve za· Borno•adı 86 
ca• r6riilmüıtür. Bu gibi Son g6alerde borsada prakende olaHk 50 karuşı ,., ett~klerl ileriye ıiblil- 13 No.da AbdOf ... 
ıocaklara ıolacan yumar- ıaHm üzerine pekaz Htrş ıablmıştır. mektedır. • zi Cabar ve G6P" 
ta11 balaıık f'llerdec vey•· yapılmaktadır. Bu bir miıli fiat piy•H Tevzle tibı mallar uzu•. 60 No da· otorot 
laat piı yerlerde emekle· dd d J d b ki 1 I~ 
melerinden geçtiği batır- Eldeki ıu1amluın iyi da bir müvazenetiılik do· d~~. det etp_o ar a e enı eğlu Hüaeyi• A ~ 
Jamalıd1r. fiyatlarla dış paıulara •• ğardağundan fiat miir.kabe ıg~a eo uccar~n serma· (erinde birer bıÇd•i 

Solucan yamurtaıı vii· tılıblleccği anlışılmaktadar~ memurluı üıiim sabtlartaı yesı kapalı kaldıgı, yeai te k . ii d e e 
cadda aaııl b&y6r ve nere· ---o--_ kontrole bışI.mış aıdar. şebbüılere girişmelHi im- ra m 18 er , 

kiarız hale geldiöi, bu vaz § Çorakk•P Jerde yerleıir? Bu hafta başıad" Kemıl· • d 
y· ki ki M bk A • t iyetin de bızan itballho lar caddes;a • ıyece er ve içece er 8 Umıye pıışıl ve Urlıdan da lzmire daralmasına sebep teıkil Yusuf Batırın es, 

"~ dlter aebeplerde ağıza Kula menıucat fabrika- aıübim mikt.uda yaı Bıüm k 
presa ıolbcın yumurtaları . . . . ettiği beyan olaDmaktadır. bıçık buluaar• ;11 
defruclıa doğ"ruya mideye ıı uhş şabesindef zla fi· ıetırılecektır. Üzüm rekoJ- Bu buıuıların Ticaret 
Ye oııdaa da İDCe barHk· yatla çulaki utmak IDÇUD· :esi boldur. vekaletine bifdirilmuİ için 1 G tası 
lara kadar gideıler. dau Milli korunma mabke- Yine hafta bııında ÖdeJ yakıDda bir itbılitçı heyeti rz"' stO 

011da öace küçük kurt meıi mOddeiumumiliğince miş mıntaka11adan lımire Ankaraya gidecektir. Tacir Karııyaka 1 
(fart'a) haline ıeçer ve za- tevfik edilmiı olın tezglb· v•ı incır "8ardacılr" ~eti· lerln iıtekJui şu noktalarda ı numaralı evd•,

1 maala b&y&yerek solacaa tar Nuri ile kavu Meb· rileceği de haber ahnmııtır. topJanıyoı: oğla Hllseyio Çıl 1 
olar. Bazıa •olucın lına medln MiJti korunma mab· ---o--- 1 - Tevziat buultldı· tanlı Şeref ıok•lı J 
tıaılinde iken kan den n kemesinde m~bkemeleıi Ko•·mu••r ı•şlerı• rınıa ıüratle yapılmHı. je9de oturaD ti~• 
Ya11taıı1le vücudun mubte· bitmhtir Her iki surlunaa 2 - Tevzie tibi olan A K 

89
1•' lif J 'd' 1 7 • • • ne araca . azgv arın• gı ıp ver e- - - dd ti b · 1 -o- meddeleria bırnk mevzuan b 

1 
d au b•' ı. 

'

erek ciddi araz husule u.çer ay mu. e e - ıpıı e· k 1 k b dd aıı u un a. ' 
Üz 1 V d h . . . k dan çı an ara u ma e· k b 

1 
a•O retirir. lıte bundan dol yı rane Y , er ıra agır par ali ün Ş ramııın ış· . . 

1 
. b 

1 
d'l • evin açı u o ~ 

t b r d - k b . cezaaıyte ceıalandırıJmıları· ık kömür ihtiyacı ile de lerıo ciev etçe ıt • e l mesı d . . gir•'' 
::..•a ... :,.•;ere yure._, ~t• na ve bir ay müddetıe bu 9 yı bun aran tevzii kon· ~n ıçerıye ,,not 
av , ... ~ • , ve aaraçıı;u . . meşıol ol nuşlur. Diğer ta· trol altında ve ıüntle ta- nın ırzına tı ~·' 
ribi aıurlara giderek rnü- sabş 1ube11nın kap blma- raftan be 1 ediye do kışlak cirler tarafından yapılma- istediğinden Y't• 
ilim araı!ar ve haalıhkJar 91 n hükmün gazete ile ili· odun kömürü ıtokları ha- gının temini.. hakkında hhkik• 
yapın ıoluc•a vakaları ta· onııa mafrazaya apınma urlanması huınsuoda f y --•-- mışhr. _/ 
babette görülmüştür. sebebini gösteren yafta dılı bir şekilde el üdler 80 e· 1 -o j 

Soluc•nlarıa b•zcn itce yapııtiralmuına ve "ide ID ÇUVa tlJ 
batşıkludı11 yumak V'e llii · od .ka çulakilerin m6sade- Y pmıktadır. kömiirü ffak8 6'l 
me halinde toplanırlu ba- resine kırar verilmiş mab Kışhk kok getİrİIİyor Al18rıcıkt• 14 •' 
jır11ı1iı ve hemen ımeliysıt 'dimlar cez evine gönderil temin etmek istiyeııler be- Dün ithılitçılu bitlık· 20 11yıh evde o·tt&Ji~ 
yapılmadıfrı takdirde inranı mictı'r. yanDQme dağıtma birlikle· b t ... 

öl ı_ leri umumi kitiplığiae Is- met olğu Mu ı .. 

afdüıalik~1;:~ioir~ar- t U" zer,·ndeo27_0_1ira ~i:~er. b~~~·.:t~~ .::i~ee~:- kcnderund11n gelen bir teJg- ler Alsancak otob~ 
l rafta, lzmir bi lıldcri emri· karşıllnda MabOl~t' 

D•kk bim mikdcırda kok Lömüıü ne lskeoderuada 80 bin e• 
1 a -l,· k 'd bir şıbıı dövı:P • 

L b 1 d" 1 getirılccektir. JI puh e bia çun] bulunduğu, bun· lı P U UI (~n llBDC ı ı hidiuyi öaıe1111 ... Bu 11a1ıuı mpıtıaa.a il gt)ecek kok kömÜt eri Z }crın aldırılmHI içia 8 VA• den zabıta ıJlf"f 
fJ ""' U K lttaobul - Beledıye za mirin bir yıllık ihtiyacının 200 t .. mia edilrnesi lüzumu k .... deo 

k d ba ret ettıgıo o uuunuz bıtaaı_ SOD hıfta içinde ytiı e etuzana cevap Vere• bıldiriJcniştir. 
t k t 1 cektir. Müteakip partilerde Bu 80 bia çuval lzmire mışbr. 

G il d , . 212 yap ıgı 11 ı araş ırma mr .. -
az er ca ~eıı - .,uceaiade 9 dilenci yaka· ıhtiyaç tamı men kapatılı· getirilince büyük bir ihti- • BASMAl'!~ı~I~ 

214- 216 - 218 aum r lı la mı, hı alardua birİ•İ• caktır. yaç korıılaamıı olacoktır. "'1111 ALI UL • rC 
depovnzdli yapmış olduğu üstbnde 27J lira çıkmııhr • ffÇ~ 
••ı fenni teıkuatıa ve çors -D... -- T 1 i Izmir u tuluş Cam ve i YAZLIK ,BA .. 
kohyhl&h her cinst n ve ı • ı • : SANATKAR ~~O~ 
... , b ,yda ve istenilen eb- lzmirin ye.,ıine temiz : Şışe Fa brik ası ı GENÇ VE AR~jt' 
atta ıobılık odun aatııı b v& vt1 ucuzluk eğleDce : SAD K Gu•• RTUNCA : •BU A1'.,. ~ 
yapı.mrkl beraber her ıı~vi yni tıD'lelpao bulvarında : ı p ı• 1'r 
DJabem ·'1 iaşaiye buluaar. ·çANKA YA" aile bahçe- : v E ı eçe 1 4) 
Mle11esemiı kırık c:am, pı· sidi '· :. •• •• • • .ı• Dram Komedi.:. 
ça~ra, bn· "', karşuo, tunç, Müştcrilcr'ruizden göı· MEHMET DUŞUN R P. 
clemir çok ıutsait şeraitle müş oliuğumuz ıağbettt'D : u : Yeni Galan 'I o' 
ml~•Y•• yap ·'D~ist&dır. O ce•aret alarak bu kere aıaı tMemlektt ın11yiinde büyük bir eser olan f•brikamazı T ı IC 'i ~ 
clun almak ieh ,e~ler ve el- 'e varyete kuıml. rımızda ı her türlü moderu teknikle tekamül ederek büyllk : xk~ı!:a Gbayret f?, 
lerind~ l u g·li ına! bolu· büytk \•e yeni tcbcıddnlU ı ibtiyıçlmra cevap vermeğe b~şlamı~br. : yete ve Ako'~~ 1 
aupta sa illi\~ iıl y ııler tica yapılmıştır. • s· . K b 1 Ed·ı· : s A A 1) 
retbu:s~mize "Diiru: t ete• Sayın b llnmııuı bir k "" f IPBrJŞ 8 U 1 lr : Telepatiıt ~f 
ler. 1 eJ .fon 3237 T fgrwf Jelmel :ini t niye ederiz. : Lıimbu, 1 mb şişesi, SüıRhi, K vaaoz çay ve •u ıı EMiN A 1/.9 

S 8
t ık G-rtuncı Meşrub tımız her ueyc : bardağı ve bilumum züc~ ciye... 2 Sabaeaıiıd"" 

lzn1ir 1 eıv·rl§li ve ucOzdur. f ADRES: lzmir Gızil r caddeıi No.212 Telefon3732: ===::::==::=:::--~ 



J~~~~~~~~~~~~~~-(ffALKIH l~~J~~~·~~~~~~~~~~~~16Temm~ l~ 

LAH VE ı ıo,ooôFakireı 
ICUMAABAZ GOnde bir övOn 
'------~~~~E~ FAZIL uemek ıernacek 

- 3 - l.taobul - Ôoünıüzd~ i 
• artık bir Ve iıte ıimdi, ceuı:u ba· •ı ~ oıc vsimi r: d , f . kir ve 

01•aauyac•t· ııcd•, ç1reye ea mabt•ç ki~seıiı. b~lka ııcak yemek 
11_...,•k yemla anıa ceheaaemiade yanıyor, verılmHı ıçtn K.szılay ve 
:-... ita Jaaıyor. Ne y•pıa da lrar ~ idu Hinin faaliyete 

talıa? geçtiğini yazmıştık. Aıha· 
BlrdeD içini mlthiı:· bir neler teıfıi hakkında Kızıl· 

1t1 .. r1111 k . vehim dondardu. HalHı~aıa ay lıtaabul m&menilliği 
~"IJor. •., ~~ç kısı •an kumar oyaadıiı· t~ ıf1adaa tHdik edilmit 
~lltı iıtıml aı nerede• aıı lamııtı da o tır · K 

1 1 
b 

1 
b .... 

1 •- • d b" ızı ay stan u utun a im da.ılıasıa a lr daha ,_ hl 1 • d i k'ı 
L•b ••za ve na ye erın e t laoı•a ve oyaamamaaıaı tenuı et b k . 

h.t L ı. i ti y •- 1 ""L . uça ay ıonra f.ahyete 
•"'••• ıayle m ş . o.ıa earar ı :aır k 1 b b 

1 L t 1 k • i , ... · . . .ı geçece o an u •ı ane er 
all a ı "erm ı ıgı ıçıare i . . d"d h I ki 

1 L • 1 ÇID ıım 1 en H:Jr 1 ar• ,laaldsaadaa •lla raıptea ... er mi gel- b 1 "'•la,1118 fede meıti? 8• dBayada lrim.e aıKaoi ~lıthr. b I .. 
11!!1. • •-f d lb b f il ay 8f ıae er IÇID v laıldll Al· aia • mH en a er a a• . . 
~ .. m•dıtı atler. neler vaı ı ibtıyacı ka•ıılıyacak mık· 
l. ••recer· A •- tarda odan mübayaa ede· 
~.. - f•Hı•ar-
~ lr dalla bilmek Ozere belediye va· 

1 "• kefa- Hırzıııı• sıtuiyle oduncularla temHa 
111• ettljim 1 geçmittir. 
Piti eder. Borao•a Biiyftk aatak Aıhıneleria teaiaiade 16· 
llıarıı a8· 21 1ayıh dlikkinda aşçı ıu 'Dlu olıa keıan§ ve buna 

..... •e bir Hatan otla M11.taf• ve •Y mümHil etyaların timini 
''•kat ıiS. ai d&kklnda çıhşır Ali içi11 yakı ada Kızılay ma· 

tl•e d&ı&· otlu mallıfa Ôıtibk oila d t oi ttşya imalcilerinin itti 
,._._••balla- dlldılalarıada balaaduk· ra kile bir toplantı yıpıla 

101111111 • bir aarada Ali Oımaa oilu C> k~ır. 
'-a · t••· Asmi Akrlad&z tarafıadıa Aıhaaeler için yen• bina 
~ ••aı iıte· tliklılada çıkmeçe içiade edUemiy,cetiadeD, .. ki ima 

tl•riml •a· lnlanan bi, ağır iıçi ile relerle medreseler ve Kızıl 
:

111
• Bir iki biiyllk karaeleriai çtla- •ya aid binalardan iıtifad " 

' 
118 

,. rak a;ır iıçi karae1ini 5 olunacaktır. Bu gibi imaret 
.t, "'12•Çt• liraya blyllı karnelerden ı ve medreselerde icap eden 

la Allah• bir •dediai de 2 liraya tamirat yapılacıktir. 
., ı&ı8 Htlltı ıiklyet edilmeai Bz•· I lıtaabulda ilk bımlede 

111
• •re· rlae ıuçla yakalanır k öğ 'eoleri 10 bin fuk~raya 

.-. hakluada tah' ikata baıla· güade bir övün yemek ve· 
~ '' lıa· •ılmııtır. 
~ :•lı laay. § Alıaacıkt• Akdeniz rilecektir. Bu miktar ted-
i 'iı ı. · Y•· apartmaaıada kap11cu Ah· ricen 30 bin kiş i ye kadar 

, 111•lılıal· mat kızı 60 yaııada Emine çıkarılacalur. 
L ~••lrlp apartmanda bulaaaa yor --•--
111'-lcua t 

~ '"- t t .a. d6ıtme muıambalarındaa Dövmek 
, •••lhai 6 Ura deieriade bir adedi· 

Kahramanlar ansiAlopedi•i: 

Tür Tarihinin 
•• 
Olmez Yiğitleri 

Ya.aan : Cönil Emr• -14 -

Fatih Sultan Mehmet 

--------------------
Aiır tonlar, 1453 ıuba
tında ,,Edirne" den Bizans 

•• • .,, v •••• 

uzerıne agır agır yu~u-

meğe basladı •• 
---o---

Bir aralık imparatorlugua hizmetinde balan•• 
(Oryan) adlı bir Macar, Su tan Mebmedi• 1aaıaa 
K"eldi. Ve ı.taabulua duvarlarını yıkacak kadrette 
büyük toplar döktü. 

Bu toplana ea büyüğü Edirde yapıldı. 
Bu topu 60 ile yilı öküz çeker. •iuhtı 708 

toa olup 1200 okkalık güll ııleri bin metreye 119-
dar atardı. 

Üçü büyük ve diğerleri 'ıüçük olmak ihere or
duda 130 top mevcutta . 

Su!tau M-ebmet, ıehria pllnlarıaı b&cam batla· 
rani çizmiş, Oamanh ordugahı olacak yeıleri r•ı
miş, teyia etmiı, top bataryalarının yerleıecefl 
yerleri göltermiıtl. 

Ağır topla•, 1453 ıah•\ında •Edirae,.den Bh 
zans &zerine ağır ağır yü rümege baıladı. 

Fatih Mehmet, obiını .. Eiri kıpı,. kar111ında· . 
i{i tepeye ~ urdu. 

S.ağ ceaıbtı yüz bio, sol cenahta elli bl• aı
lur ba!uauyor "Zıınoı,. pııa G •lata tepelerhai 
tutuyordu. 

Deniıdea de (Balta oğla Sal. yaıaa) heJ ka· 
mıada11ada doaaaCJa geliyorda. 

Büyflk top kullaaıldığı zaman m&bendia Oıyam 
da öldürdü . 

Rumlar, zincir germlıl erdi. Oımaafa gemileri 
bi r gecede Dolmababçedea kızaklara ~ekilerek 
H•liçte Balat ve Ayvaauray öaliae indirildi. 
· Muhuara çok çetin oldu. Ve ba it tam 53 gla 
devam etti. Fakat en ıoauada Topkapı ve Efri 
kapı üzerinden yapılan biicum ma•affakıyetle 
aetict 1 adi. 

'" • •ar? ai çalarak ıötlrdBiil bir Al1accata 1420 ıokıkta 
•ı t&, her aırada görillerek yakalan- 78 sayıla evde oturan M h· 

"tııı. .... lllilr mıı •• bokkında meılıut mat oğlu Hıfzı •• M•lımet Elhamra Sinemasında ı 
'•• ıon· ıaç zaptı •arakuı yapıl· kızı Hediye Bulınık, Halit . ı 

k S J'b b ı k B b • Hugün 3 ııhuo filim birden ı ftc:' mııtır. ızı ı ı a u •nı ı çe- : ı 

..... 
11 

... § Karanti._a 131 ıokak ter ıokak 117 sayılı evde ~ 1 - Allahın Cenneti ı 
::•uı? 27 aayıh evde oturur Ha· otgran Ali oğlu Adil ve : Muıiki- S. Kaynak M. S ıı bıhattin Yırataalar ı 

• ) 
1~Dcle ••• lıaıı 56 yaılanada H.uip kızı Bahtiyar Öıg · M ıinirNurettin Feriha Tevfik-Hazım · Maammer· H Piıki• 

dı •111ı•t1e Emine Tfimerln evinde ça lerıi dövdilkleriadea yıka • 2 L ) ff d• ı 
t.i_"" !111

1ttl htın HHan otla Mehmet lıamıılardar. : • Ore Ve 8r 1 S 
ı ~ı ''1•rı- Bolaca e•d• kimaeaia ol· lvönil cıddeai 624 aayı· : Hıydutlar •Hıında Türkçe s8ıll ı 
..... t11ıı .. 1ıı,1 •• mad•tı bir ıırada 5 lira h evde oturur Adil oğlu :: 3 - Birlecen gönüller ıı it..,, 11•· kıymetinde bir adet L ili· Ö ıcaa ve Huluıi cıoğlu il Y 

..._ •
11111• mi ç•larak Htmak lltediti ban t•i•h ortada hiç bi• : T•bai renkli - Jaaette Mc Doa•ld • Nelsoa Eddi : 

..,,..., bir •ırada g6r61erek yaka- ıebep mevcut olmadığı hal· :Haftanın her gilaiiade ilk auuılarda aalon20karaıtarı 
ti '•1•ıı kalaauak h•kkıada tabld· de Aron oğlu Yusuf alı· Tel. ı 

. d, ~ Ja .. kıta baılaaılmııtar. lofun yilıilae yamrulı vur· f f a yyare Sİnem&SIDda S6461 
~ .... ~••· ---o--- mak ıuretile dövdiiklerin- t 16·7 942 Perıembe ıilaü matiaelerdea itibar•• 1 

&~'-Is :•I S h f k dca suçlular yakalanHak ı 1- FHn· A k •• ı •• ••Oyob••: Cbarleal 
~~ltıf ti Br OS U bıklarıada meıbut ıuç up- : sızca ıCSzlü Ş 10 0 UmUvaneJVeraKoreDI 

ı, • l»g Çorakkıpıda 965 sokak h yıpıJmııtır. ı2- Franıııca D k kJ ı 
.~•dıtı 6 ıayıJı evde oturan Şerif § Al .. acak 1472 ıokak :, azlii ve ınluh O D aza arı : 
"9 hlrÇa otla lbralaim Kaaduracı •• 26 ıayalı evde oturur Meh· : Oyaıyanhr: Mıa Shveaıka J•DİD• Cba ı 

~~ ..... llea All otl11 SBleymaa Leyl•k ınet otlu Muhittin Temiz· ı%3c-.A11arnı•liin·ffay&tlD esr&rllKllhllr Fılmı:ı 
~~ ..... •dl- larboı olarak I ' celeyia ev• Jer Bornava cıdd .. i 98 • • 
l 1"'11aa1ı lalr lerio" ıJderkea bir el ılllb yılr yerde oturur Arif oilu ı Herkesi aliludar eder f "yaaı tavıiyedfr ı 
,, .. ta• •Uı~luıadıa yalnlıam•ılar Malımat Kö1eyi dövd6ila ı Matineler: Don K. ve H. esrarı 3.30-6.30-9.SO ı 

1ıta. d1r, dea yık•lıamııtar. ıAtlırın 6limB5-0de Camarteai, P•ıar 12,30da 1. lu 
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~~~~~;~.~~=lfijoJEOTELGRAFHABERLERt 1A::~:.: 
Birli! k.l.er - - şarıl 
Çok ÇJlii}lıll ve ç~lışmak Almanların Alman Japon tayya- Berlia, (•··, ...... 

lıtiy•a hıl~ •bğıtaıı birlik ı• K 1 tıı1 e • 1arelerl dl• . 1 
leria~ misal ol•cak lir bir· eme 1 Ve UrD8Z 12'1 reSiDID SIFrl teıekkDHer b•~' 
Hila fuliyt!tini göı melsle • i • Moıkova (a.a) - Almaaı •f d•ld meya cepbııi• ' 
•lftebiriz. J.,u Mrl k llülUir 28Jp eri lar 13 t~•muzdı doiru ol· 1 ŞB e 1 1 bulunmaıtur. Si' 
llamle1i bir aataarabdıll'. . Lon_dra, (a.a) - Vor•· f mıyaa. bir tebliğle Raı kı~a Vaınatoa ( a.• ) - Çia Yaııtalana• i" 
•• birlik ha11n iki ımlira Cll aeıdeln muhHe~t ler şid-, ··~ı·• ımha. ederek 30 bın srazeteleriae göre AmuikaD lar y•pılmııtıf"ıı• 
at tinli talsi• etmiştir. O d~le devam edı!or.. Alta 1eıu,. bir mıtralyöz ve tank tayyarecilerinin yere iamek bahsıad•ki 1111' 
ıtalerde müracaat ıedealcd r&o ~vvel alandııı AJmaa- ~ .. :~~ıre aldıklarını yay!1ıf· ıotuada bıraktıkları (O) ti· leriue yapılı• ., 
dlaHyor. lntly11çlar1aı leıbit lar tar.~fıadaa bildiriıea ~· bu y~laalara Al· pinde bir Japoa tayyare1i, ticeaiade bar• 
•• maameleleriai tanzim Voroae11a ıalratu bak~ ıa- bmaalr barn.~ılıgb•." deömekt~_n pilota tayya,eyl yakmak i•kit edi 111ittlt• 

d k • b b J b - 8 1 a 8faa lf 1 1 JOa• • 
etllyor. Bu ıaretle kömür, a ı ı er er eauz tey.it tar. Gerçi 12 • 13 de bfr Yaktı hırikılmadaa Çıa kı· --
pirla~. Y,, pamuklu meaıu· olaamamııtır. Maamafıb muharebe olmuıtar Alman ra kavvetleri tarafıadaa 8 1 d• 41 
•it clajıtmaııaıa baıladıjı A.lman!ar•D barıda llerJe- lar taarruıa geçmi~tir. Fa- oJduiu ıibi ele geçirilmiş· e e l.J 
ltllftlnlerde halkı memnan dllılen aalıııhyor. Nelula kat lblrlİklerimiı diitm•D• tir. Müttefik milletir miite· • • t f 
etmeje cahtetmektedir. reçen Alman lntılarınıa ağar kayıplar verdirerek baıa11ları timdi t•yyareyi 51010 e f,I 

G&nll iller ki blitila bir ~ı~mea mavaa.ala. yolları ve •!inlarını altüst etmitler· htkik ediyorlar. Beledi~• '' d 
tiklerimiz bu tekilde çahş- ırtahatluı re1ılmı~tir. Ban dır. .. --•-- Leb_l.ebicloıl• 
na, ba nazik zamanda hal lat güç durumdadırlar. Ti- 7 bin aıu, 80 top ve 85 SOOO ••ı•• d h Degırmend•i' 
•• kolayhklar icıd ederek •oçeako kuvvetleri nehre taaK feda ettik. Fakat Al- o u a a laönB cadcl:' 
•maılarıaa aldıkları bu vı kadar geriye çekilmeğe mulırıa da katlandıkları Loadra, 8,15 (Radyo)- par~ı ve Et:efll 
taai Yazlfede büyiik baıı· ıorlanmııtar. fe~·~~ılıklar bundan 11 Kızıl Yıldız gazeteıiae göre melinde be,.,, 
nlar ıöıteraJaler Bu navııl1rda AJmıa· :~gl dır. ~uau~la ~eraber SDVyet birlikleri bir keaim d•r eden ıtti' 

' tar güçlikle i~erliyebilıniş maalar ıJtedıklera kadar d M'b k ti . . 1 tetkik eJieıo1 11 HALlll SESi HAKKIN lerdir, Raıhr ıiddetle m6: ma11J uydurauılu. biz on· .:mı 1 
.. :e~ü~~:e b~:ı~~ ı:ri şam d.• fırıD • 

••••-•-S•E•S•l•D•ı• .. dıf .. •da blllaamutludh Jarı Hkl•mıyoruz. ş . . . S P Y lemfştır. ,.•• 
Al 1 b ti d . 24 •ıı t ı·· • e geçumışhr. on çarpış F nl11 

320 kilomet· ... b~;.:::arı 1 :~=m~ •.ç; 1 oma rı lı IBP· mada Almaalar ~~·yel hal lroeı::·. edil•'· 
gene aD1ar lula do!darmals h d 4000 İ lr larnu yarmak ıçıa yıptak relik ce h d tadnhf. 24S hıci Al:naD e e anı 18 lara bir ta .. raıda 5000 ölü 

D e e .ı .. yı imha edilcniıur. 3000 taggare •••mı,ıerdir. 
La•dra (Radyo 8,15)- J t b Jd ---o--

Şimali Fraaıada 320 kilo- s an u a Londra (Rıdyo 8,15) - K 1 F 
••lrelilr bir cephede iki Sıtak D?n eebri muh1rebelerlade ra aruia Volı s. 1 
•oldka yıpıluı hava lıücu· Mıbver tıarrazu d~vım Ültimatom dftn Bacay• ·~fi 
maada 200 den fazla tay- devamda ediyo·: Harp 240 kilo met· ttlif ;şJeri 1~ıı1 
r•relerimiz alç•lda'J uça- I.tanbul - Şebrimiıde relik bir cepbede uzanıyor Berlın, (•.•) - logiltere bu arada ~·.tol 
rak Alman k•mplarnn ve sı~aklar yeniden başlamıı Burada Almanlar 4000 tank Dİ.1 Kral Faruğa ültimllom Din 1 Alo 
••aailluiai bombalamııluı· tn. ve 3ooo :tayyare kullınıl· wudiği haberi ıimniye ka- bocada 5•'

1 
1 

ııl1r. Tara11ut iıtHyeDlu na Her kes .erin yerlere maktadu hr Ruılar Voro- dar aafaıılmamııtır. f akıt ıinde açıç•I -
•yrica bikumln yapılmış· Ye l'teaiz banyolarına git· ney çupı~mılanadı Ruga Atman mahfilleri baaua 1al pı yerini 1

8
' 1ı 

lir. Bir avcı grubumnz dü' mektedir. şehri.~~ . boşaltmııla.rdır. aız bir teklıften ibaret ol KaDJP ~:ı' 
maa toplarını sudurm~ı ve ~ındı~lı sahilinde deni Tebhıın ekıude Ruslar~ Vo- madığı kanaatinde muıır lemiıtir. G 1 

ya~guıl1r çık.,mışhr ze ffl••~D Hayri adı ada ~bir roaeydeL i çarpıımalarda dulu. ta inil yıfıod•, 
· bamrl bobalmuı cesedi bazı yeı leıin bir kaç kerre - • ·-. if ka lm•I ~o 

w __ ,___ deaizd~n çıkarılmııbr. ı 'idi"'· · ı T h•h i t' Da t fi . o ap verı gını ıöy &yor lir. as 1 rabıtlerio 
~ ILll o Si mü· lmha edilen Bir Rus tank birliii ıooo 14-7-942 tarih ve 4624 tir. 

dır ,.Ulfl.ftl gltt• Alman öl~ürmüş ~· ~9 tank nyıh Halkın seıi gazetesi -
•~• 1 1 tanklar tank bhrıp etmııtır. Bir le neıredilea tHhih ilinı · 

Şıhriwizde bulqnmakta LundH, S,lS (Radyo)- kaç ıüa içinde 56 tayyare mııda: (biday.,t) SDtı• ili-
o)aa claiı~ma ofiı umanı o dilşw n t6 v d • y 

-

mid&r mDa\'İai B N . on !8u~ın belerindea g !· ur~ cı r. oroaey e aı yaza!acağı yerde tertip 
Ô . · utel~ın lea hır :>ovyet kumınd•aı teıebbuı Rusludadır. Al· h•tHı (t diyat) ıatı~ iliaı . lı' 
.,::~~dıf,~ııc~·I~~ ;e~ilet.w· b1<1 böJı~edeki fmubarebtlt r kınlar Roı h h6&.om1~rıaa olarak ~yazalmııhr. T11bib _ Ô~em•~, 11 

•ı " uzerınn dı Alma ... Jarıa haldırıaın arıı ıol cena larını hıma· d i lu koylio IJI' 
. •t. H bab An kan ya git · yarısının im ha edildifiLİ ıöy ye için baıka yerden flbti· e er z. Y eaid•i10 ~ 

••t "· lemiıtir. I 1•tlar gttirmektedir. lzmlr ISkBrll" tg. doğardui0 ,, 
Müdür muavinin sıbuv 1 9 f1J 

1 
· . mit kıı• ıl 

imaUtı SitleTİDİ göriiımek zmir inhisarlar Bac mu·· - bas,ndın rereko ' . .l• J_, 
ibere bir blfta aoora te4· ~ r ıar1_~ımlre gelmeoı n:nbte- dürlÜV.Ünden: 339 doğumla~· hanlarla :!:~~r:;~;. 
•• u~r. m11ame leye tabı tuba ilk 

--n--- İdHemizce imal edile11 şaraplardıa şlaıdiJik yalınız ve son yok ıımaları aıkerlik ffalJı' 

Y 1 
sek şuAbın fıçı ile satışına tekrar başlanmıştır. ıubeıiade yapılmaktadır. 

1 a a ,~ı şahit ';'ıçıla ıuabnı müdafaa veriiıi dahil beher litresi 40 Bu doğamlulardaa mek· BugOnk 
Birinci Sulh hukuk ~nruş\llr. teplerde okayınltrın te1cil- lf 

•abtemeşito ı Yuıuş Ta· lzmlr Merl~eıhıde ıarap bedelleri Baş Mlldürliiiü· lerinib•phrmak ve mektebi Şehri.., ıl 
raı İ1UJind11 , ri;:,. yal ... u ye- müz vezcıe1ioe yııhrılarak 1 l4nacık fatu'a mukabilinde terkedenlerin aıkerliklerhıe ı&n •••~ 
re ı~~ndelte bul.ıaduğ•ı Hah·apını :rdaki ıarıp f•bıi~amııdaa verilecektir. kadu ıJıamık &zere ır.ek· doktora r~,
ılp&e..,i huıl ol naş ve Daha faılamaliımat alm •k iltiyenlerid Baş Mildir· teplerindea alacıkları •Hİ· dan ""'"' I' 
bakkıudr: f-ıiibnta bış'anıl· 16iümüı Satıı şıbeıiıııe ruü acıalluı ılin olunur. kalarla aıkertik şabetine edebl1•i'"ıJ 
mııbr. · ' 16,17,18 m&racıatlan illa olur. feraD~;-ı 

Klt••l•d•• almıL. Çorall:kapı Polh llf}i 
•••• ı.ruı. o••ıı f• 


