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9'at Mtıd4rü 11• Baımalaarriri: Sırrı Sanlı) (Senelik 1,5 6 aylık 4 lira) (Sayıaı 100 para) 

'~~ ı•~~~!!ll~~~--~lllll!!~~~~~Dll!!~~~~~---- -- -- Tebrikl r ve 

A 1 1 t şek~ü~ler SON 
'~ IF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ Ank• ra, ( .a) ~ Bıfvektl 

~lite . • ransa pro Almanlar n m ve hariciye vekııeu vekm 
''1lt.a •11ıın ıalahı ' d. Şükrii Saraçoğluya, Ef-

~llltılt, belediye testo ediyor Gevşedi.,.mi fa i rtet eri ga\list&fi başvekili Mehmet 

'ti ciddi bir Vifİ, (a.a) - Genenl Loadra (a.a) - Moıko Çunldng (•.•)-Çin kuv· H ~im hından gelen tebrik 
\J, b"1t bulana· dozoUa aeıdiae iki Ame· va dan bj) iirıldiğine gör~, vt ti eri doğu Çıbonyayı ve te ' gra;ına batvekil bir le· 
•, bllcıauı için rik-n mümüeuilinhı tayin Voroaejin ıimaliadcki va· d iğ r bir şehri almışla d1r. şe <kür telgrafı "göndermek 
t~111 -;.•t mes ediJmealni Vııi hükumeti ıiyet Almanların taarruz· j poıılar burada 500 ölü ısu r~tiyle mukabelede balan 

~ e 'c.ıa daha Amerika aezdia de pro· Juıaı gosteriıken şimdi de bı ·a mışJudır. muştur. 
01° Qıaz ve toıto etmiıtir. Amerika ile Alaıanlar bu mevkide te- 18 d k• Anknra, (ı .e) - Ş6kr8 

-·~···. buıu. FranH ara11oda normil chfüi vaziyete girmişlerdir. aşın a ı ) raçrığlunııa baıvekilet ve 
,,1 •ıdıyJe ya mlaa1abat mevcut iken Bu cephede üçüncü Mıcu ·e çleJ' asker b riciye vekaleti vekitliiinl 

._., '' elde ede ikinci bir Fıanllı Hİ hü· orduıu faaliyette bulun: üıerin -•alması mlinaaebe-
tl, oldatumuı kümelinin tanınması demek maktıdır. Tımoçeuko ordu- V şiagton (•. ) - H r· t , Je Yunan baıveklli B. 

'-•) Ptk yakın olacıiındaa Franıa buku- suann vaziyeti düzelmiş gi- .,iye nazırı konuımalınıoda Çodrt"roı, Aaıerika huiciye 
,._ '•lırını top kana tecuüıle tenir ola- bilir. Fak at henüz buhran ' li v~ l~ yı ı ndaki er· uezır muı.vini 8. Summer 
•t 'JorQı, ' • bild' ·ı · t• b taıiş değildir.. -< • kleıın bıır gOn z ruri as- Vels ve Felemenk hariciye 
f 

••lk· cıaı uı mıı ır. d'I - . . .. 1 . . 
,, ı ay1arda --•-_ fi r e ı ecegıoı ıoy emıştır. ..azın B. Dan Klepten ge• 

'' ~· çılca111 ek-1 --•-- D • it 1 • --0
-- en tebrik telgrafiarınll bıı 

~ .. i,~d., çok •a Mısır ~uha- enıza ı rı- en e ·ye- vekıı ve haric ~yc •ekiteu 
~ fltı ~ıdağuna 1 • ! mücadele vekili Şükr6 Saıaçoı la ta-
• 'tt, ~dır. Oaoa 

1 rebelerl e eki f S z rafıudan ttşekki1r telrraf-
~~ "•ili, battı Londra (•.•)- Romt J n Loondra {a.a) ,- Alman 1 riyle mukabele olunmuı· 

lı.... ••111a d k yaya h çadan yapıl.en son 
~ Dıa a- ovvetleri çuıımba günü tur. 

~-n:'b•r içfa de harekete geçerek Ehle· .Jua bilb111a deni~a ltı f b· Vişi ( ) - B Lav 1 REFiK SAYDAM iÇiN 
• e111 1 d ı . ıın.alanna ve denız ltıl ıa • · A k ( ) B R f'k 

"" ' ._, 1 • . 1 meynıa yeni mevz lerine t \ı . 1 t e· k . rnarf' Şll Romelin il aderi u ra, •.• - • e 1 

,,..,. Ol de ba Jtauruıda bulunmuştur. in· da r-.•• lo unmbuı furb. 'kir ço yt de e tera~ edilen Fna Saydamın vefah dolayıaile 
~· "'llltur .11 bJ b' l'k • caıza talu u a rı alarda L b. t lı · · 1 ı . · ~· z zar ı ır ı lerı ır.ih - f k 181 aemileri b bnd ki not e ıs an l ırıcıye auuıa· 
't 'ide . se eı çı madan batıra) ıı- ,,, . . . d ı t · t t f 
~,-llıet rnınaf· veran al&bildiği tepeden çı· tıı. Bir çoğa da seferd ıh run tetkık ~tmıştır. ~u b " gke'len r.hzıy~ . e gra ~a,• 

t6'- • ., yurd lu rmışlardar.Remtlin şimıl· _ m sele Fransı z ·iimetani şve ı ve arıcıye 'e • 
l, 111 1 uçaklarımızın hucumlanna d .. ü dü ü tü F l t' k'I. ş-k ü s · ı ~· ''• •n unu· de yaptığı bir bOcumda da ~ . . uş o rm ş r. ranı1z c ı ve ı ı u ı • araçoa u 

ı ,._ ... eu ifa ede I ff k 
1 

k b ugramışhr. Denııaltıl rıylc ı amiraline verilen t limatta teşekkür le mukabele etmlı 
1, ~ "•Jati mu 1 muva. a o amıyara . • u yıpılau bu mücadele mühim lll v.iliz knvvetleri ayrıldığı tir. 

fıt1 •tıtaıaJı'- _ ,mavzıler tamemea sekıuncl bir f yda elmuıtur. Bu aıa ıu elte Franılz gemilerinin 
llt " ıoı d I' d df ---o---

• '• 
1 011,1111 me-ıor u e 1~ e r. d~ deaİ~Gltılara zir~ yap~n d , ç_ılfmıları, ~kıi bılde 

.,~•f olJa b -•-- t>u fabrıka da tahrıp edıl· ke dı bıyı aklarıyle isken .. l Türk Petrol 
,,~1.~~·· ~1 •0:: Gizliı ordu miıur. d ~,i~ede kaim '•r•n• bildir G emı·sı· 

ı ıu· 
1 

---c--- mışhr. 

~~ ~'-il•ti 111 y~t, Loadra (a.a) - lngiJiı K d •• •• k d• 
~t-·11,u .. ~·1 b de sa bil deniz kD\'Yetleriala amara a uyu ey- Toruillen 1 

'I ., •·u~ ebedi artmlm111 meselesi gizli tu- Bir sual' a harbı -----
~ ,~t'~ltrdra ıNna tuluyor. Bu mesele ikinci Ankara (a.a) - Haber q' ır. e Budapeıte, (a.a) v l 

L lllıı.iyet il • Cfpbe açıldıiı zaman ifşı agus os ahndıiına göre doğu Ak· 
~' ••ta eı edilecektir. Bu iyeni kuv· Macariıtanın ccoibuodaki deaızde 2000 tonluk hir 

'•ti n ve b•diıeler bakk~oda Macar Londra (•.a) - Tay • 
~.. ı t.ı vetler kıyılarda Mano Vt' • d bi k ı d T " k t 1 i · to 'l "•tıff •- zasetleı kr;,.uarıoda verilen bir sor mı ı yaı ığı r m1ı il e e ur pe ro gem il rpı. 

•~ olaca•-- timalde Almaa vapurların k . . e:ıcüınle diy lt ki: Ruslar leumişhr. Karaya oturan 
a gu tcı ıın de bu h di eler S, karıı yıpılmıı lbuıuıi bir tık toprak haybedemeJ' ıeminia kurtaralmaaına ça• 

1, ""• Son/ı ttşekklildir. b'1kkuıda binlerce Sırbın 
öUüiü, mihıyıl Yoyomiı Rılıl rın ~eçen sene top hoıbyor. ltl --0--- ık k ybetmeleri vakit a· --o---

~ ' ~.. .... f ç nde öleolerin araaında ıcnmak içir.ıdi ba vaktide • • C ,. •l "' ransız filosu buı •• d•ii••• ıikretmiııi.. Çt kİ•m•d• b.ı .. usı .. d ... Ar ıantın um 
' et)edı• mu••tarekeye c-- au gün Timoçenko ordusu hurreı·sı• o••ıdu•• , _ S Ih faal bir bıılı:ie bulunmuotur 

' ı~'·•) - O t dahildenilmİ!iii: U demiştir Dcyliekıpres de Vaıiııgtoa (a.a) - Ha-
• t:oı ' • ~ ~ YakınmJ!lii: ! büyük meydan muharebe- riciye miiıtefarı Sumaer 
~I ıı:. ''•°'•Ynio Londra, 8,15 (Radyo)- '-" sini ağustost ceryan ede· V clı gazettciler toplantı· 

' /\ .._,,lil A 'k b i ' B•rlı0n (a.a) - M drı'd ceğ ini bildirmiştir. n. b i l t "tı,d er zap merı an ar cıye nazm ... •• sında Arjcntin cum urre ı 
~---~ı, ı'" •onra bir ıuale cevaben hkerıde gazetelerinin Berlindeb öğ Bır u azor Dı. Eratin ölüm& blit&a 
'••tı: 

1
' tılniye riyedeki Fransız filosunun rendikl erhıe göre Berlinli v Amerika:) 1 rı, •ilelerl efra· 

•-.~, tt' Y•Phiı Alman mütarekeıin dahil ler harbin yakında b ' teceği hasa V:radı dı . dan birinin ölümü kadar 
\d l,llt 1~1 111&1t1b. olmadığını zira bu donan· kaaİtatind dir. Soa babua Bertia (11.a) - B ... tı Ak m6teesir ettiğini ve batı 

' t~ 11
• tepe· manıa mütaredea evvel in kaflar son zafer bekleniyor. d nizde savaş u-; klarımıı: yarım kürrenin kıymetli 

lllılctadar- ıiliz filoıuyla lskendeıriyeye Bundaa ıonra ıiyaai hadi· bir logiliz ~ruvaıörücü tam bir evlidıuı k•yhettiilal 
ilticı ctt;iiai ı6ylemiıtir. 1tler baıhyıcaktn. iaahelle bıaara uğ'radı. ıöylemlıtir. 



SAHIFE2~~~~~~~~~~~~~~ (HALKIN SESi)---------------
Sıhhat ve ic;timl!i 
Mı aoem t vekc. le!i 
Nepiyatından - ........ --...__-

• • o ı e 
-o-

lzınfre diia vızchğimız d 
Sağlığım z g "bi be en teıbi}e i izcilik Fevkals ' 

: nınd!irü B. B Vildan Aı;lr- arı.. OC&yl 
VBrED bars6' ıe li•tiı1te rheyetindca 8 Veri ıyor yaraladı kazaJJ' "URflAff Burhan Felekten mürekkep 

il il f bir heyet rclmi§tir. Dün akşama kadar 125 Menemen kaza11aıa Sey· Vereil \ 
-4- Bu heyet dn.ı bZUge dağıtma birliği mürac•at rek köy&ade oturan Meh· ., 

Hatta kar çiğere ve baılra111 vali B. Sabri Ôae1 e.dere~ birliklerine alt pi· met oila :Haaaa, bir dam ~evk,81~de ";,,,ı 
•ıfıa yollarına riderek ••· yiu relaliğiade llmir iıtiı•· raaçlerı alaııılardır. Pirinç kavracı aoaunda Hll•eyin •• rat ar aa ti" ._-"!il 
'!lak yaptıfı ve hay:tı teb ro be1etı azaıınıa Ye lböl- daiıtmaıı deYam ediyor Yalçıntaıı bıçakla yarala- ıınıa bir m&ddİ• - -,_ 
bk•J• koyduğu da vardır. ıe batkın vekiliyle bütua Ayııca hHtalar için de dıtı rihf karı11 Zübeyde me91au babıold•~ \ff 

Sol11ranhr kBçük ço· ıpor ajaDlarının iıtirakly le doktor raporiyle iaı• m&· Y alçıataıı da çifte tlfen- m~aelekiiıe1riad• fi 

c•Jdarda h•mma havale yapılın bfr topJıatıda bı· diirJlijladea pirinç VHilİ· fİJle yıralımıt ve tat.al· mı ma am arJD 
aar'• rlbi ibtiliılar yap11- ıır buluamaıtar. yor. Haata çoca~Jar içla muıtur. ticaret Alemiyl• ol 
lar.. Toplantıda beden ter- lımlrde plria~ 11a11 yıpıla· ---o-- ıahıılarıa m•fl

11
1 

Solacaalar qir iki t•ne biyesi ttıkilit iolerl; ba caldar. u r)ada çaldı mııümdur. fi 
:ıirab bir çok ldmıelerde teıkiJiha lımire ait (baıu· ---o--- Ba aradı 1a111i• ~ 

• • ~yDlsl"rde milbim bir ıiyetleri. geaçHk kulGple· Denı•z ge)ı•rken bul tBccarJarıad•• ~· 
lraı roltermiyebilir Hal- . . bir mBddeDberi ··d· 
laalri k&çilk çoc~klarda ''~ıa duru~Jarıİ ~u~Oplerin Y 1 t••tu)du ba meıeJe Orerl• ,}il 
aoJacaa 1ay11: çok oJao ka- ~I lfma V&Z yet erı IDCeder.. arış arı ~ mahiyette f6rlflll 
lailler de •t•iıda ıaydıiı· ınceye tetkik edilmiı, he- Paıar r&aü aababı Kar Urla kızaıının Cıml maktadırlar. G6' 
~m11 mubtelif araz ve teb· yet tea•lr edilmiıtir. He- ııyakada yllıme yarııJarı atik maballe1iadtn Mehmet lıtanbul ticaret f' 

lılreler bat röıeerebilir: yet aıHı da yeai teıkilit 6ileden ıoarı da J•lkea Tanr11e•eria evine bir ıa· oda11nda yapıflll'f 
Baı ~Ö!ımeıi gCSaül bu· için düıua&leaılerl iub et· yarıılan yapılıc•khr. Bu ya bıs girerek bir dikit meki- heyetin Ankır•11 d•' 

laatııı agız sulaaauuı Ju.ı- etmiılerdfr. r11lara ıençlik kul6pleri de 11e1i bıJı seçıada ve 1air al•kadarla doj'rO ,,ı 
lak çıalamaaı 2ece)ed YENi TEŞKiLAT ittirak edeceklerdir. lnymetli efya çalmıştır. Bu ruya temaaa geçcO 
•Y•rkel'J diıleria gıçndama- Spor itleri umucoi k6ı ---o--- iti yaptığı HDılın Necip fık l[Ör61müştii~· I• 
aykuJuz:Juk kıçıa kaııama- - . . Cniıkıraa Uılado n lzmire Baaua üıerao•!l '' 

· t b 1 ._ turçercevHi dahıl ınee ni Ma•o.A. Jd• d ·~ ı · d o ~ 
il ., ~ llZ lll b l&D kabız- lf/C.o. u. ee 1 gt ı rken Uıla jındarmı11 an .;, ımu e ~ 
Jık baıau iıhıl Y&?&Ô lir. zamlanacak 2euçlik kulüp· lımir için 71 ton mazot t rafından otobüste tutul- karadan da 3 ol~' 

Çocukıud araaıra a6- teriyle okullardı kurulan gtl'"''•tı' T .. d b mu•tur. 9 kiıilik bir bıye fi il k eı '"'y r. enune e ış- v • Ç k ,o 
r en ~bız iıbıl ve işteb· k~rulan kulüpler ahenkli ltamıştır. Sıtma mücadeleai - ---- tı~ .. Ay11~a a uo• i 
aıılılr gıbi bıHerde böyü~t bır çalışma haymtaoa lravu- için belediyeye beş ton ve y ld ••ı •• kışılık bıa rruP 
al>ee.tlerieı . milrroıkop)a şı~a )dardar. Maarif Yekile· rilmiştir. o a o muş iıteamiıtir. "''' 
:a.ayene ettukaek ve ıolu- ti yeni spor teşkili tanda p . Tepecikte ıeytinUk ma-} Bu heyet AD 1• 
d D yucr~rtaeı olup oJma· gençlik kuJüpJeriıe Jiyık arasız şeker ballesiade 1105 İnci ıokak- derek hmıılar f 
Bıgı~a anl:\mık 'faydalıdır. oLiuC.u ö . k Yakında lzmırde f ._. ta oturan amele HüıeyiD ve tüccarJ.r ı.rı ı•d,ı ' 

&yuk .. bdeıt~, ıolucaa v • ıerın verme arzu ••" Ç b • 1 bil r murtaJarı oldug~ u aalc•ı1r: suac.ıdtr. yeni bir talimat· bı!_k~ paruıı şeker verile ı'tY akn 8 dün ı~bdab itkıae ıar alnaa mukd•. c••ti' 
., b ce.tır. f me zere evıa tn çı ıp e1aı arını bıl ırt 

ıa veya büyük ab:fcıte name u1rlınma11 da mub· Kız J rmak k .. d T& 1 .-ol f 1 • ı c ao •rın an ge· ccaı u y.. • 
ıolucan çıkana C:oktor.a teme dır. Vefat çerken düıüp ölmüıtür. piyaaa faaliyeti t 
mllr.auat:a teda9i ettirm, k --•-- Ôl&müa kalp ıekte1iaden ı· b' ol o1'

1 

J•z aı 1 • • • meD ' ar r 1 cıır. Zı"ı t:aaf. mu··du·· - zmuıa taaıDaıış bayır vıkı olduğu aalıı ı l~uıbr. kaaaatiacicdirJer· ; 
Solucaıı Haçı ıeyli bo n ""' aevtnleriodea Bey baacı11 Q y --o--..... 

ra~~D~ d~ailea nebata m•d •• geldı· 8. famail KırıkııJınıa mlip· rman an-
Cleı 11 ~111ıres! •>Jın (Saiatoaia FU ttli oJduiu butalıktaa 1 d fzr&t , 
~e aıftr ı ·•ntetik haz11 Zirai iti er ba~kında kurtulamıyarak vefat etti- gJDı8rJ eV&m Jldreımelik 6Sl ~ 
ıl•çludu !A - W. f t a J b d. 'I' .. · . :na umal nrmek uzere An- rın eeu ı • ıber aldık. e ıyor S No. u evde ot•! .. ~ 

Bur.l~~ıa m~ı~darları ya- raya Javd ediJeo viliyet Merhuma ubmet dıJer ve . se İd o"la AbdO'"a 
fi. e ,teiııece.gı~dea ve ba ziraat müdüı j B. Refet kederdideaile1i11e tazi etlt·· SeferibıHr civarındaki y g Mebd'' 
mll1 eler tehırh olduğun- Diker c<>b • • d t rimiıi ıuaa y ormanlarda baıhyan yaagıa Revde oturan ~ ,_ 
• k d ı. .... "·""D•ae av e ey- 111. 1 d cmıiain odu••- ·~ •Hı anca odor receteıi l . . z· M h 1 . ar e•am ediyor. Bu yan- , 1 

ile • lı ,' biJir ve kull l cmıfhr. ın.ıt müdüıü zi· er um ımaıJ Kara- gıaın Kuyucuk tarafı ö len me" ıuretile ıar• r 
v~ı asıl araııra ı1~~b·:j r~a~ •eki l~tinde lzmirin kııla •efahadaa evvel iki- cuiıse de Beylerköytl C~Ya· tiiiaden bakluod• ~· 

•lıa iıta'3aıı k 1 . . ZPDı duru1Lu hakkında iı- ceımtlıkte 30.000 Jiıa kıy- rıadal&i korumu korl&u1ır ıuç zapta' yıpılo>•I 
e 1 en 'Y' t t' l'kr ' & f d k' bü k ( k "' "· Jlmeılue rıığaıea tepluba • 111 ı muıumıt Yermiı me i:l e ı yü mer ez) tur. Yeni köyüı Efençura 

mı)·.11. v oıidt Çt'ca Jardı yazlık ve kışlık ıerriyat kabvehaaeıile demir bı ı ve mad c. Je,de de devam • BAŞMAH~~I~ 
ıol~can dd'1., - amek ve yu• i~lerini izab C)'lemiıtir. eşy~ıını ~emleket huta- ediyor. . Ci,ar köylerd~n '11111111 ALI ULVÇC 
mu.tasını arfj k ı . :.: ımdır. ---o-- aeııae bagışl~mıştır. y6zer kııilık grupJ1ı yan• JAZLll HAH ~ . 

-.~ '<'O oar-- ~ h 1 k v siyeti üzerine Bılço· gının draf.nı kuşatmıılu- vıı' 

D-~ı.-· K···- ~'iaı• 05 U va böyüne defoedilıniştir dır . 8undıa başka aıker SANATKAR ~~O~ 
11 1J K • '-. l . . d Af GENÇ VE AR~ .... 
l'I • , eçecher !amet P·f• AJl.h , bmet cyJ~sia. euıp era ve JI arma mu• Ş~"' 

lımir.ı..ı yeg~ ne eraiı bul 9arı Çnnkaya 1ruiacıu -
1

re7t lşri de yetiştirilmiştir. •

0
. 8~ AKKa··~e 

laava v,. 1cu:"luk cğl.!nc LlUD içkili yerinde Kemal JCI " 
· 1 • 1 d ~=•o•~•ı ı~• ••~•: •••ı•ııı•ı•••••ııııı••ııı .. •.. y ''' 1•11 1r2r. tı,aş J lrn ıva ıuda ug u A nan Tufg• urbo • · ••••• • ••••••• .... • • ~••• •• •••' F · (3) P's ~ ·ç 1 °"",.. A - - .. &Cll ' . ~NKA y ,,," ı ift b bçe- ol< uğu b11 lde o r&.:~• otur-~ u Buz Yazarı: ceıo•' ~o~ 

sıdı ~·. ma~ta: olaa rtıstlcrdL n A 1 erd' 
Muşcer.ifer = ır 1-c1 e~ gör ,tiüs y~ kızı Emin~ Ruh- Wlt ıöri Cihetinde9 çok zengindir yrac• p ~ i' 

miiş o1dug u uz r fI >ettea •.~ ~~1- a b~p. tec ı& \ÜZ ve ı. :: y • G ı ~ p 6 
CHHet i r bu \c e ·e IU 0011duıa valı ı ŞI iy t Üze· :: V ul l~J sler.. enı 8 on 'f o 
•• varyet~ kI ı l r mııda rin rnabılliae g iden dev U Sıhhatını korur Vü ti d k. Mı k U V U N G T 1 fi,,,-., 
biiyGk ve Y ~• t hedtlülit riye polıa m muru 150 " t · artt ' ucu tarıNn ~ ı ". ~IJe· :ı Akıllara hayret df'

1
' 

yapılm t S .. me ı ırır, naya , e, e verıcı .. Alı"' 
ışır. . yıii mt Suluga d tec :: ~ B l R C ~ V HER Dl R ... U yete ve ~ 

Sayıo b llumu~ın bır lr t< rüz ve s ol koluouo c ket bİ :: n :- .& .. .. S A A. V ~ 
relmelcrinı t vsiyu d r iz yırttığından yakılaamıı ve .. a Ü LUD eczane ve depolarda bulunu~.. Telepat•1·t~e~ 

Me b t b '- · " · EMiN A . 
. ı~a • ımız er 11 aeyı bnxkındra meşhut ıuç ZI ph '-ttıııııı:ıı:ıııııııııııııııııııııııııııııııı i•d'' 

•l•lrıtlı ve ucüzdur. yapılrnııtır.. SabnelD 
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l.AH VE Parasız şeke-ı 
ltUMARBAZ ri kimler 

YAZAN: ~ECIP FAZIL alacak ? ..... ____ -------
' _ 4 _ lat.nbul - Geliri •Z 

~ç lus, ODllD mial ederkeD, tabatan içia· opl•a çok ~ocudkl~ t 
1
•ilelere 

«. d•a llmlt deii';J11ınıa luaıle yaa1a•a bar•,•ısl fdeaer b•l'1
1 

1 mlall~• 
... d kik .. ur a er • ., ••• ecırı 

"'- •· • • J•ttırını sa11aetti Ylılncle anlatılmaktad1r. Sılıluye ve• 
da lalerle rlk· renç lnsıa 611 H~lan,!fd•- kA 'eli ba maluatla lataa· 
iı 1ddarım daldarıada kireç renkli bir vıllyeli ııhhiye mldliri1etl 

'-rt,,11 ll11k ola· kolat••taotak kıvınmı. emri•• 45 bin Ura verilmlt 
'il ..... bal- Saıtlerc• IODH, r••ç tir. 

kısı• mesanaa aoa klrek Elleri•• ıJda SO lira 
lalttL Cı· toprak atıl11keD, haata ka- i•çea iç çocukla ailef ele 

~· kalalaabk marbıs birdenbire baıı•ı elleriae ayda 40 lira reçe• 
••ı plJ••· aldı ve bıılı bısn fasaklaı- 4 çıcalda allılerı her ço· 

il sakaa bir ta. Acaba alçla rlcllJor? cak lçla ayda yanmıu 
• Gelıaler Demiald 1emlaia ıalıidln kilo ıeker d•tıtalacaktar. 

• lrırkt k· ele• kıçmalr içia mi? Bu huıpl• ıelur1eria d6ıt 
'>t. ~•la ·~ • Allıhtaa kaçabillr11 aylaiı verilecektir. Te•ziah 
~ re Hk· kaçaıa ela 16rellml Kııday ve direr 11•J•r ce· 

111. ima· -SON- miyetleri vaattHiyle 1•pı· 
lıcıktar. 

Kahveler eil;ii°k-
lnhisarlara • 

1
• Yangınlar 

verı 1 yor SeferibİHllD Kayaca Is 
lıtaabal - lnbi1arlar tepeai ılı Telcik ciYanada 

~İti idareılace tiçaret ofiıiala l.üylik bir yaarıa çılrmıı, 
~ ta,,1 t iyetiaı, eliade b11l11naa kahveleri• U la lraıHınıa Kalburcu ve 
ll111ılltb • devir ahamHına baılıamıı· Solıakhk oımanlari1I• Co· 
d, ~i •ı M b1r an hr. maovauaia Sarıkavak or 
'-~. roıler~ni Bu İf içla ofl~ taHfıadaa m•DIDI ıuayet etmlıtir. 

~ı,.. lca•vıbl . bir laeyet teılrd edihnlıtlr y aagıa rittikçı reaiı· 
't, 

11 lsııın tel Hoy~t Mertiae hareket ede· lemektedir. Ytblerce köyll 
1..ı"tı,, it cekt1r. _ 
~,~ 1 1

•· yıaııaı a6ndtirmek uıere 
~. ••nria- ,..,, yer çahımaktadır. Diia 

'"" •e ba Dövmek ·~ ı•m• 1radar 1•n•• orma• 
~ l.a ••ıda- Al1aocak Hacı Bekir 11 bHı 300 hektarı balmaı 

..... ~-.. Jile 7 •· •okak 47 Hyı;ı evde oha Ye J••r•••• ıöndlrlildlğl 
ıı~t oldukça rur Ali kısı Şadiye kiracı bakluada geç vakte kadar 
t '' ~:1•amıJa• olarak evi • aldıiı Behçet bir beber ahaamamııbr. 

Jlk J•· ojlu Cem•li eve aalmad•i· BiR YANGIN DAHA 
' 11a ..._ ıadaa aralanada çıkaa mi· lzmir · MaDİ•• h11dadaa 
'~t.!•1 me- aısa aeticeaiade lrekdii•· da Sıbaacu •• Yaka lı6y 
~~ ~ 1• y._, rinl dövd&kleriadea yakı· le i arasıada bBylUa: bir or 
~~·•lıta •ar. laaarak mtflaat ıaç ııpb m ı• yaaııaı çıla:mııtar. Yaa 
ln •• ita 1•· J• pılmııtar. ı• ~• ı6a l &rmek Baere k6y 
~··ıı• lüler •• jaııaerma eılori 

'-t ..- 1 ıubaılıdın: röaderilmiıtir. Zerar olduk 
'-le · Ç• ıenittir. l ' 1 Jızı la 1edek ıabaylaııa lıem•• :.-.....1ı...;..~--..... ~---

'dl~~ai taktirde kaDllDllD CellJi blktlm ' ızıır aıkırllr il• 
-.Ctji illa olnar. b I d 

lılmluı Sicil No, 811 il 
t"- Yaaaf Ôıdali 324 2 339 dotamla •e baolarl• 

" '• I. Haklu lnaalı 338 54 muımeleye tabi nota• ills 
'· t" llebmet Rıarl Ge•cıl 332 17 H •o• yoklamalara aıkerUI& 
' · ~il Taı~•• 318·27 ıabııiade 1apdmalıtadır. 

llıbmet Cudi 325-26 811 dotamlul1rdaa mek· 
lırl'lt 32975 teplnde ola:ayaalarıa teacll· 
~•aait Meaıllıeli otla 3532 lerialiJaphrmak ve mektebi 
r i terkıdeDleria aıkerlilıleriaı 
F •r t Ka•alıçaoilu 938 11 lıadar aJıa111ak &zere D'ek· 

•bri Ataoila 330 B-7 
4Ji t• plerinde::a alacaklara •eıi· 
N Nıb•t 0 ila Şe•ket llO OO la:alarla Hkerlik ıabeaiae 
~ 1 '•ttia Elman 508l4 milr•caatlau illa olur. 

Kahramanlar an•ilılopedi•i : 

Türk Tarihinin 
• • 
Olmez Yiğitleri 

-ıs - Y•.zan : G6n6l Emre 

Fatih Sultan Mehmet 

~---~--------------

Bu esnada namaz vakti 
eeldiii için bir müezzine 
ezan okuma.;ıoı emrede
rek Ayasofyada cemaat 

ile namaz kılınmıştır •• 

--o--
Ve Sultam Mebmet lı t •nbula ele ll'Çlrdl. 
811 tarlbten itibarea Su tın Mehmet "F•tilı. 

UDVaDIDI aldı .. 
F•tila Sultaa Mebmet, -yanıaa hl 111 veılrlerlal 

ıe lmeranı •larak Eirilra pıdaa muı.fferea rirdi
tl vakit dotraca AyHof yaya riderela: o blylk 
m•bedia içini reımittir. 

Bu ıırada bir ye11içeriyi kiliıeaia ı&sel taılara•· 
dıa biri a6kmelile meııul glrlacı eliodela:I to· 
puıl:a lıer ifia la:ıfa11aa ~urar•k: 

- Bea ıise m•lca ol•a yığmaya ruhıat vermlt 
idim, miHk İH beaimdir diyerek keadioial me· 
netmiştir, 

Bu eıaada aamas vakti ıeldiii içia bir müeı· 
ziae ezan ola:amHıaı emrederek AyHofyada ce· 
maatle aama& kılaamııtar. Ba namHıD ikiadl ••· 
mazı olduğa ıaaaedilmektedlr . 

Padiııb G.-andiik veya bly&la: amiral deaile• 
ve imparatordan ıoara Rom imparatorlaianaa 
en blyük adamı olan L•.1k.ıyı lıusaruaa ~•iınp 
Utifat et:nit ve imparatorum nerede bulaadai••• 
ıorarla:ea hasara bir kaç zabit rirerek clııarıda 
ild 1eaiçerlala lmpautoru keadileri l ldlrdlklerlal 
b•ber vermiıtir. 

Fatih Saltaa Mehmet, derhal imparatonıa al• 
tının balaamHıaı emretti.. 

- Dıv•mı var -

Elhamra Sinemasında ı 
t 

ı Barla 3 maazaı m filim birden ı 
t9• b• • • T&rlıçe maıild Sadıtaı 
ı ID ırıncı geceun Kaya•k Şarkılara ı 
ı ok11yaalar Mlair Nureddin - Mliıe) yea Seaar ı 

IG••ı k d T&rkçe ı6sll Yara·ı 
ı U meyen 8 IDtaa- Greta GaıboZ 
ı A k •• lariliıce 16111 Y arat•alar: ı 
ı Ş roy&SILeılie Hov•art larrit Berramal 
ısıabirlnci rece 4·9.15 G kadın2· 7.20 A.R&1aı1S.50del 
ı Cumarte1i, pas11. 12 40 da baılar ı 
:Hafta11ıa ber ı&aünde ilk ae•aılarda aaloD20karaıtarl 
~ 

rrayyare sinemasında :~ 1 
t 16·7 942 Perıembe g&aii matinelerde• itib•re• 1 

GÜNÜN ŞAKALARI: t t- Fran-A k ••ı•• ••Oynlv••: Claarıe1ı 
---------- hızc• ıöılü Ş ID 0 UmUvanelVeraKor••I 

l'.t. Galip otla Hayri 215 510 
S •baıet Müair 31842 
~bti Koçak 318-279 
1" •baıet o;. MebmetEmial0611 
S t •ut içer 46013 
~~lib otlu Hatan Vehbi 75 l 
4~ 0 ila Lltfi 27620 

4 d d&ııaai otlu Etı•er .(8066 
il il oflu S.ı : url 44826 
tf -ı.aaut Oıal 936 30 

"•Jla otlu M• bmut 15159 

ŞU ZAMANDA ı2- Franıııca D k kla ı 
YOLCULUK :ıöılii •• ıarlnh OD aza rl : 

Yolca - Biriaci mevlci ı OyaıyaDlar: Mıa Shveaıka Jaaiaa Cba ı 
ile ikiaci ara11ada ae f.,k ı3-Alın••·ffayatın esrarılKtUtır Filmil 
vardu? ı ca ılhlii . ı 

B·r t · Bi 1 1 ı Herkeıi ıJAkıdar eder ı •yaaı tanıyedir ı ı e çı - r ne mev• 
1_ 'd Lt d •- ı Matineler: Doa K. •• H. eararı 3.30-6.30-9.50 ı 
aı e •J•• • araca. ,., . p 2 
buhbillıtınıı. . !AJkıa 6llm1J;~de Camarteı~ azar !. ,30da t.aeı 
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BiR M H 0 . AS LDJ! 
• • 

1 . l'D ışı 

ını ' oyn m a. ~e ~iyo um 
-...-.o----

ım ~ıar "fimu ölüm kararname ini üç 
defa ö~dukt n s ra ba~ına koudu 
Mardla, - Goç a s n , e ·ae giden elm s ve ltın 

elllh Cerdı ' 1.zr Maaıuuıyı ü"eriadeki par• ve alt n
•rıaa tamaaa boğ r '( ö ldüren e ccıediai il tlıyarak 
tlalr laari~lndeki m f r 1 rn götürüp göuı o Mtt di in 
avarkapı malı llesindcu ptiı mt a11miyle maruf Abdi 
yba• 51 yaşnu!a olan katile id m bükmüoüa infaz 

tlilıceii balaer V'3rildiKi :uman bunu ıoğak kanlılıkla 
a:tıiamıı, ö~Dade okoc a ararnuneyi eıioe aıarak üç 

tlefa 6p.nlf ve batına oymı.;ştu:. 
Hasar bala11anıuıa hel&Uü an Abdüşşemt, C Müd

•ııamamiıl Nafiz Sıp acğfoaun ve~iğer zev fırt cllcrıbİ 
lpm&ı ip boynun takılınc ; "elimi yaptım, boyauml• 
.... , •ı çekiyorum,. c:Jiyere ı udalyayı kendi •yağı ile 
Yarap atmıı ve ad let yeri ; ba muşhır. 

Tütün ci l rı in istek
\leri tesbit edildi 

!5 

Ro in sô- skerler, 
üt ma i- ı ö üler 

Voron · 
durulll 
vahidi! darmış 1 Koşunuz! 

Berlin, ( .a)- Duo k LoDdra (ı.a) - Ruı ku- ____ .,..,,..,,, 

ro Rerlia aıkeri mıbfille· maodanı general Rukof, Moıkovn (a.•) dlJ· 
rinde Mııır bıkkında yapı Almanların Tagajeftea Le·' nejde durm vabl01

1
, 

aa konuşmalarda "General alngrada doğru ileriledik- lar burada ıidd•1 
l 

RommeJia daha ne kadar ldriai .Ruılann VİH bundan vemtt ~diyor~ etcı~l 
siikutedeceği sualini diğer haben olmı~ıgıaı, Almaa gaaeteaıae ıor 'ff ~ 
taraf bu ba;ta heaiiz bir kumandanının ııgal altın- Voroaejde mav• • 
şey deaemiyeceği cevabını daki FraaH ve Belçikadaa yorlar, battı çe 
vermittir. getirdiği askeıleıi harbe 3 üacli Macar k~ 

---o--- soktud:JğUDU ıöyledikteD DUD h6cam)arl s; 
R l h fODr• da demiştir ki: dıfaaıı kar111ı•.' 

Omme 8• .. Ruılar, d61maa ilerılı· Almaalaıın aebrl ~-
Ztrl&DJyOr yor. Staliaıradı almak iıU teıebb&ııui de ' 

. yor. Hıkerle, köylüler, ıe· 11111br. 1, . ~t.okh~lm, - B~rlıaden birliler koıaauz, Staliagrad Muharebe , ... , 
b0tldırıldlğıa~ g&re ş•mal Af ce hHini kunetlendiri ı,. bir mahalleıiad• tf 
r1kaya mtibım Hyıda açık P d' Al al•' t 
- d 'I i t• R 1 ---o--- e ıyor. ma il goa erı mı ar. omme a 1 1 d ı 

1 
k• 

tiddetli bir taarruzu bek· Bitlere zafer ar. ıvar arı r Slllıt 
leamcktedir. ılpar yapıyor • ' 11" 

imkinlarJ rebede tayyaleriOI 
fata•bal, - Bu2öa (Dün) mıntıka (ticaret müdür- iyi ekmek İÇİD ve 108 top tabriP 

llilade latanbul, lımir ve Samsuıı 't&tiia tacirlericia, Sidaey (ı.a) - Votlad ---o-/ 
mraat, ticaret ve iubiaarlu vekiletleri mümessiUcrİDİD toolantılar 1eazeteaiae göre eğer Ame· b t 
,_.lrakiyle büyük bir toplatıh yıpılt!lışhr. Toplanhda rika ve Iariltere bu ıırada HubU 8 
.,. Diin vıii~ette b?r top· k 
tltil• imal tikleri üıerinde ııöriştilm&ş, tacirler;a :a- h•tı yapıldı. Unharıa karı birıey yapamazlaua artı F• · tlat• 
tekleri teıl:it edilmiştir. şık olduğu anlıfılm~ş va'l Hitlui m•ilüp etmek im· 1 ya )"""" 

--•-- lzmir bılkına iyi ekml k kinnn koltyca bulamıya· Ankara, (~·· fi 

M AN!fATURA G~LJYOR ~erilmesini ıırtr etmittir. ~ıklardar. Veklleti zahır• tf 
R • ~ ' * keamiıtir. H'ilbub• ,O. 
Ticaret vekilliği mı1nifatura tuhafiye ve dıit r J l A •ermi4'tir. Butd•fblf 

eıya Htııla ıada toptaDcı ve perakendeci menuuı: u veya muula 111' 1 

bir mü&dettea ueri totkik eylemektedir. Bn buauıta Yedek snbau ve askeri memurlara çawdar, arp• -· 
bir prenıip kararı veril:neai mukarrerdir. lımirden Jzmir Askeılik ıubeai başkaalığındıa: kuruıtor. ,ı 
bi b b · h t '- ü A k Istıbıal aıikt• .., r eyet te a ususta ıu a verme~ zere n araya ı _ Em. Lli, müıtafi kayıd numaralı yedek ıubay- .,.. 
ıitmiı ve tema::ta buı r1n1u~tur Heüetia bu akıam iz larla Hkeri memutlu aıağıda yı:ıılı günlerde askerlik kadar olaal~rd~• b' 

1 d - · · • 1 r1a yüa<le vırlll• 1 ..el • re oamuıa lb.ııar 0 una yor. ıubeaine mürauatl c yeni eauata göre kayıdluını yı P· " ı 1ı •" 

Ticuer vekildi dağıtmı işluioc daha ulim bir ce- taracakJardır. tona ~a~•~ ~:s 
r•1•• verecektir. Eie lilayctleri mauıfotura tubıfiye 2 - Bu subay ve memurlardan ibtiHsı olanlar, li· oluı tfıaı, d' 
•ıyaaı kanaviçe kamyon ve o~omubil liıtikleri makara HD bilenler, teciJJi ol•alar, •esikıluını ve Nüfuı cBz· la olaolarıa yOSll 

4 
•• 1aire tev:ıiiain lzmirde U\e liz.leşti ·ilmeai ve idil bir danları da berwber getirece~lordir. berkH biilaülll• • 

ı t•kle tabi tutulması ıatkik c.dı!m~ktedir. Ba buıuıta 3 -· Yaı haddini aıen ıubay ve memurlar gelmi· mecbardur. tflk 
ltlr HH b, zırlaaacaktı yeceklerdir. cıiı hububatı• 

• Yakında memleketimize mühim m'kduda manifotu 4 - işbu temmuz. yoklamasında vekllet emrine ıia •erecektir· 
J u tabafiy<1S ıtfyaıı getiril~cektir. it ılyaya evvelce ya· tevfikan fiı dolduruh cak, .fit doldurmayan ıubay ve m&ddette aıah•' 

1 
ı pılmıı olan tubafıye •e maııi otura <Jİparişterı yerine memurlar biç bir şubeye kaydını y11phrmamıı aızariy· mlyealere ceı.• 
1 retirilmel.:te oJcfuguod nbu tııemJekdh:D takriben iki h bakıJacakJardar.. kardaki fiyat1•"111.-
I milyou liralık eşya b klenmc t dır. Bu eşy Juın ta· 5 - Bu temmuz yoklamuıoda fiı doldurduğuna rilrccktir. faııl• ,r 
• maı:nı vil yet merk •z erioia ufoı kes f ti göı öcaünde alifaı cüıdaaıaa ıubeye yaıdumıyaa ıubay ve mes. •r• do g~çirealerdb' .. ııı 

ı tatdu.tk tevzi tiı>i tutul.nuı d rpiç o!unmak~adır. lan resmi ve huıuıi hizmete al .. ılar •e bilerek Hkla- k • 
yanlH askerlik ceza kanunuauıı hük6mleria• göre ce· lar yıpıhr• fi 

. vo ları satın nlandırılmık üzere aıkeri mahkemelere tevdi edile- lara ahaacık ,lı Dev lıı 

!alma 
tDe l .., ceklerdir. Ve 1076 Hyılı kaonada yaıılı Oç yüz lira ronma mıbkelP 

komisv undan: para ce:ıuıaa çarptmlacakludır. ceklerdir. 
Kurmaylar, p;yadeler, topçulaı, j•ııdarmalı r 17 ve H Ik e 

' Mahar ,en bedeli 16800 lira oha mı·btehf eb'atfa 18 v• 20 7-942, ölçmeler, ılinr l t 21/7/942, nıkliytltr, a .ııİ 81 
7000 kilo .'Hoirit nniadeı levh• ( 3 ızuıt~ı 1942) otolar, ist bkim 22-7-943, muhabere, demiryol, levazım t Alil' 
P1ı1!!uteai giir ı ıoıt (16) d .. Hıydup ış•d• G u binaıı dl 24 7 942 k' eV"' r 

m dahlhodeki ~. L:"~')'OD tarafı d 1n fupıJt :ıu ~ uı~lılr 283 7-942, tabip, ş tabibi, e:ucı ' ımyıger, -' 
cı veteriau, baı p Hnıyi, 25 7·942, mühendis ıobay, han Y a11aki c:o .. ,, 

ıatıu ahaacıkh~. zı .,.,, 
•ı uçucu, deniz, harita, 27 7·942, askni muallim, aıkeıi mı saat · .. , 
Lf Ba i ıJ c :rm"\ ideyenlerin 1260 J;ral.k muvakkat JoJ" 
a • f adli hikim, muamt le M. hesap M. 28 7-942, harita H•lkevi sa ..a t.amirııt, ka 1tlınua tauin ettiai VHikalarl tekti h rioi t•'".ıt 

J' 
6 M b d' · b d · temıil kolu "'" Jı mahtevl zo~I ırıı.ı •)11. gü.a uat ~a btşe kad.ır ııo- memuru, ü llD 11 memuru, mımar, uı o mmo. ımam 

1 
,,P 

miıyotı u.iıtfiğ ue '1eru;oelt:rı l ızınidır. 29 7·942, tayy re makirJisti, telli telıiz makinfd, ışıl· temıil veri e .,af 
I• BL' !şe ait l rtuameler tot11ıyonL n puasız oluık drk, oto mıkioistferi 30· 7-932, tüfekçi, kamıcı, demirci, ıebria t•0111~ 

dajıhltH~ta "ır. 17- '!1-25-29 (4059) manngoı.' f'araç, ııılbant 31-7-942. davet edil111
1 

•• , _M ___ -- • • ( Saadet ) IU"'••lnd• at:.111.. Çorakkapı Pollı •• , •••• illi ?tJİ va-a 2'0 b ·ıı.etleri iZi sr 11". • ' 16~ iter - T Jhl OllDER ,.ı.folfl 


