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N9friyat Miıtlürü •• Ba,malaarriri: Sırrı Sanlı) (Senclilt 7,5 & aylık 4 lira) 

~g~ene~lt~S~O~N~D~A- ~K~I ~K~A~Yeni valimiz 
eterinin işbaşıntla 
lenıeleri Dah;;:~: 1 ........ . 

(Sayıaı 100 para) 

•· bala••• RUSLAR 7 bin ölO 200 tank Amerikan ıımire .u e• maw. •• 
'-' ••kreterl B. t bayati mHelelerl baı ı•la· 
~ ş••ket E1aadal t72 tank, tOOO dan fi t50 uçak 1 Uçakları rimiıde iacetem•i• •• çlı· 

._ 9'llyeH: · koma •ı 1 • t I k mei• koyulmaı kı1m•tl lael~dl1eyl ıiya· fazla ısır' 1 r çok ·~P ırmıı ar \ Tobru ta valimt. 8. Sabri ÔaeJ ... 
1
' '-ıllllHe akıa- 1 ld 1 Stolrbolm (•.•) - Ruı Kahire (a.a) - Ame· Hbılı öaemli vaıifeılae bal 

-....!•!tide parti it· il Z818 a 1 ar mareııh Holıkov kamanda rilıan pilotlara idare1iadeld lamııtır. 
-~ olmaıtar. , Moıkova (a.a) - Korak ııadali t&mealer d&a rece ~ Amerikan açıkları Tohrağa Putl baıkaaıaı, koı•o-

•tlala Şevket ctpbeıiade ve Harlrofua yeniden taaruza g~ çmiıler· bir bücam yapmıılardar bun mataaıaı ve belecliye relllal 
-.,ma.rtt blaaııacta 200 kilometre timallade 25 dir. Almaalar aeırettilsleri lar J•ptıklara bicamda bü- makamlarıada ziyaret 9' 

Cattlıi 8 . Galip Hat faıala111 devam eden teblijde bandın balııetmi· yilk 1••11nlar (çıkarmıılar· •ilayet daire ıeflerlai lsalMI& 
iter Parti reid kanla bir maharebe netice yorlar. dır. etmiıtir. 8

ltael, relı veki· ıiade Raılar bindea fazla Bu mahare~eler ıimd : - --o-- Valimiz kea•luai aiJa• 
~o, •• ve "par- Almr• eıiri almıılar ve 172 ,. kadar emaali g6r61mc· Ru el n için ret edea ıaıetecilere: 
,,. heyeti aıa- taak •• Hİr harp malze· miı dereced ağar .... müt- m e - lzmir balina• ...... 

tarafıadaa mHi iftinam dmiılerdir. lıiıtir. Almanlar arazı ka çekiliyor? miyet ile biamet etm.k 
Tlmoçenka •anttterl aaadı1'1arına dair emareler beaim içi• vazifedir. 9_. 

I• Almanları bir bllcamia mev Yardı . Fakat Timoçt alıo Lıodra (a.a) - Ro1te· ela• mavaffak olar1am, k••· 
~ ••lı, Qleden ıileriaclea lık&rtm&ıtür. da .Alm•a hatlarına ini re göre d&n m •zllerladt a dimi ba~tiyar aa,.caia& 
~ ;illyet idar~ Almaa laatla~ bir çok yu• baskınlarında devam ed l g ~rı atıJaa ~~mel yeni I': laıe lıterıal ve dlju pllı· 

1 e aıaa blı . yor Moıkovaya göre bu d ı l:: açmak ıçın ıerl çelu- malanmııı aıln batarak tlils 
bal••maıtar. lerdea yanlam ve bır mın· ~ b d d Al 1 liyor. RomeJ cephenin 7kım katla tailip edecejlm, .... 

•• • lımfre alt t•k• tahrip edilmlıtir. mu are e e . e m•n ar g riıbdeki toplanma bat li b&ta i i tle b· 
....._ k • d&tmana 7 bın telefat 2CO m a t1am m ye 
. -.a•lar ~bakkıa· Almanlar bu zurla ar ' l <Hines ?ıelmiıtir. Bu bir mire biımtt etmektir ... 
,• balaaaa par· fı11ada ihti1at lravvetlerini , tank ve .ıs~ AJmıa açıJı rıcatb eyia maaenadır. DiJe demeçte .. aln• 

' •teri 1bllallare laarl»e aokmak mecltar o·-·,tahrı k edılmı!~:_- ---•-- maıtar. 
~~ idare lae1eti muşlardır.! e· k .. Hlaal DİJet ve ..... 
·-.' IO•r• da •ı· o Gene sokak ır ruvazor ra1ret •• faally•ti• .. 
t '"••tarla aıaa M M h b I • ~ t •do emia olduiamaa d•ieıll "'911aı1tır. ISlr ISlr• mu a re e er 1 ;;, orpı DUO valimlıe yeai veaifeleri .. • 

_..~ıt ... vaalarla lılarıudır Çuakiai (a.a) - ı< ·- batm&-1 de ıoaıaa baıaralar di'-1•. 
f •clar olmaı· . J•ntia ceplle~iade Jıponlı r Londra, (a.a) _ Bah· --• 
~ ..... ı.ıer bak- Loadra (a.a) - Berhn llcrlemiıtlr. iç Moiolaatin- riye Dezaretiain tebliii : Almanlar Kar 

•laaııhr. Parti rad1oıa Mt1ır M111rhhlarnı- da Siy.tan ıimalinde Ha· Bir ay evvel Akdealıa§e 
..,~llllrdeki ç~- dır ta~amiae riyaret. edi- huşe -ıebıiae varmıılud ı r yapılan muharebede 1 kr~- skta zorluk· 

lı memaaaı- lecıktar. Yollu neır11atta ve ıebre ıirmlılerdiı. So· vaı6r 3 (torpido mobrlbı- d 
~-tbr. balana1or. Loadra bu gibi kak mllhaıebeleri denm aia battıtı e1efle bildirili· lar için e 
~•il Şevket valilitlere aekadar riyaı et ediyor. yor. BerHa (a.a) - Kmıkn 
'~la balllevi•I edildiii miıalleri ile biıir --•-- --•- dopıaada dla ı•bala ltaı• 

'-tlı laalkevl ça- 86yle bir •ııaldea IOD a Emsaıı· ao·· ru·· ı Belçika hyaa tank malaarebeıl .... 
• Ilı eylemeıi ıeatopı blldiiiadea ı•ımu:. -. a&ı baılaaıaç ıaflaa11aua 

'-\ ----- meyen baro Başvekilinin ileriye ıeçmemlıtlr. Baaa•· 
' '•ter ımlrde Mısırda T • • la beraber Karık · laareket· 

laı ıarfaa· • • 8 VSI ye Si leri Libyadalsi Nayt Bric 
' ~'llma, Tire, A • k prO JeSI Loadra (a.a) - Belçll a bareketleriade• dalaa ç.tla 

... ., ba11 lıa• merl 80 Vııinıtoa (a.ı) - Bıy Baıvekill Loa.dra radyoıaa olmaıtar. Almaa or••• 
~· etlecels la- Kuvvetleri RuHelt bugilae kadar em- da Belçikahlara laitabeD barada, mutlaka 1ı.,,. ko1· 
t~lıletlal deıla· aali gör&lmemlt bir llarp oeır.,ttiii ltlr radyo bita m•i• aametmlı ve iyi Lba· 

' l'lca d --o--- projeai imıalamııtır. Ba beıiade Almaalar heıabn • zıılaamıı Ruı kavvetleri1I• 
le d r~t o a- Çaaki•ı, (a.a) Çia ru- J 1 fi lJ ·ı d .. ba •ı çahımalarıaı tav- çarpıımıktadar Şimdi bl• 

)\lat•- • alr lıo· mi ıaıetui NHyoaal . He· pro eda in md •ara arı mı. ıiJe etmiıt&r. tla 1•1retler ~ava Y• lıa· 
-..ıı mahte· L b f yar o ar ar. • 

raltl alı••• aa erlere at t. Mısır cephe- ra lıtlalljl teml•I lcl• 
1 m&bim Amerika• lrawvetle• ---o--- 1arfolunayor. 

~--! ••krateri riaiD Mııara ıelmiı oldui· Bacvekil sinde ııdövüşlBr Berlia (•.•) - . Aıkerl 
--~•ıre tarafın- unu yazmııtır. 'ıl' Kahire (a.a) lngiliıln bir lrayaaktaa bildırildlil· 
\i; l•l.lr pıi· BiR iHTiYAÇ ICABI Y &r landı Elalemeyadeki arkadaa ta •• ılre lagiliafer Elala-

'11•fet veril· Loadra, (a.ı) - lı- Kahire (•.•} - Yeni arraılınaa devam ediyor· mey•de makave~ete pb• 
ti keDderiyeaia tahliyeaiai ko· Zel •da vekili Veyberı bir lar. tıyorlar bana raımea •lla• 

~ti llrıt. l>ele· laylaıtırmak için K•hire ile ıarapael parç11111daa yara Perıemb ., •ab bı: d&ı· ver k~v•etlerl çarı•mM 
~ .. •tklaı, me- 1 Jskenderlye araııada man· Janmııhr. Haıtaaeye aak- manıa yeni bir lalcam içia iBDI &ıle vakti Elaleme,. 

' laaaa •••at 
1 
hum t rn aervisleri ibtl11 ledilmit (Jaraıı telalikell kavvetleriai toplamıfa baı· batbaı ce•ap lnımıa ... 

•1r. f edilmlıtir. daiU•ır. lamııtır. yarmııbr. 



ırE2~~~~~~~~~~~~~~-

Sıhhat ve içtimai 
Mııauenet ve.hileli 
N ef'İyatınJcm 
------

Manifatura 
g ·r·ı ce 

tl ~er 'ülaz Şehrimiz leki afak dar-
. i 1 !ar g 1 rn tlomab göre 

t' 1 
Hastal ğı ftil ol y • e; ~et v k Jeti lst .. nbuf ve • 

larcla d, Ulbrr üli 
1 
eak i- Izn:ır madfaturacı birlik- eye 1 

1••• mlılıet gör ür. luıain teşebbihıle muhte- Uzun senelerden beri 
Huhı~k bıraz d b df memlcklltic!T'aen tmkıi· cemiyet bılindc lzmirdl' f . 

• • b . • • ı· 
ilerlene laa ıta 0 uiııe _ .en 1 ı mılyo liralık a ıy t gösteren manifatu· 
ltalaam rıkarır ve n e ma ıf tura eşyası g~tlril· racıl ı birliii umumi beye· 

• 'I' rasıra . d . 
kan ka11 r dHma ızh meıı e aır muam leyi ~f k .. ti toplanarak yeai idcre 
talar baıtA ç.1hıı.nı ço mıl eylemek üzeredir. Ya- heyetini aeçmlıtir. 

zm h fi- Tü ünciil 
mizAnkat1 ya ı -Türk 

t •h• 1 Ticaret odı•• 
8fl 1 rly11etfnde Aok•r11' 

•ilaayet yal aiY11 d·~ z Bve pıltcak ııip .. rişleriu yüzd• Heyete 88. Tevfik Ser-
.. uşeı. g 85 • - J6 •••lrdo bt1tal - .. 

1 
ıı yua ve pamukla ter, Cazim Bnmea, lhHn yatına Taıili: kurumu öte- leri tetkik ederek-~ 

ıl ltirez d b ıgı: ;y• .l. me- meoıucıta yüzde 1 S şi de Nccipoğla, Raif Ciloıua den beri Jiyık olduğa ebem· leria zararına aı•J"':J 
••ar Ve • ~ gb ç keı•1• ve ipekli meaıacata ait ola- Muıtafe Ceabaa oilu Mii· miyetll vermekte ve azami rilmiyeceğiai vad• 

Memnuniyetle baber al· den Tütünciiler 'fiC 
aldıiımııa göre lımir haf- ICili ile görüımütl~ 
riyatlnı T8rk tarih koroma çen aeaedea kalot• 
&zerine almııtır. Ztten bu fiy-.tları da ıörlf 
ehemmiyetli fAğora blfri- Ticaret Vekili bll 

• remuı •ı a arın• c kt k. ı·- b ' d alra•eti en rok b d . d "· ıp ırc •1 Aaım Darauo· yar ım etmekte idi. y • ka ı ,,. u evar c - ı ·ı . 1 H f · h eDJ 
elu. 8a devirde bHtalar ---il-- - Of UldHÇI mbll er~İr. t'k •.lllJJatd'- ~ldleae git• e ı' 
•••dillerine ny b s Kömüre are ,,,tı rei•liğiae • ç• , ere •g•• en, Y•P•· vergı• 
ı•p tiikiir&k ba kk uıuı B. Tevfik Serter retiril- lacak kazının ridiıine gö· -" 
tlklrmelldirl 0 asına Muhtaçlar mittir. idare beyetladea B. re bofıiyat ubaoı etrafın· Ticaret vekili, ~ 

llıılıram ·:~ tüküril"ü lbua :Necipoileaaa lıtifa daki •• ve aroolarıd iolim· zaaç •erıriıi loyilı• 
mikrop illdlirilcil lliçlo~o Kömür Hlıfı ve daiıt• •tmeıi iizeriae yerioe B. llkı lizım gelmektedir. Bua· uaç vergiıi liylb•" 
temizlemeli hokka ve men- ma hıkluadaki talimatoame Kemal Akpak intihap olun· lardaa Mehmet Tayoiluua bulOnden evvel bl 
•illeri ıodah ıularla kı • vekiller beyetiace hstik muıtar. ait bir ana bu seneki haf- caret odala11aıı 
Mtmalı ve bariçe bulışm!. •dilmiıtir. Tolimatoameye --•-- riyalle lıtimlik edilecektir. ları olıaacaiıaı d• 
ııaa meydaD verilmemeli- iÖte: Bu ar ... aıa iıUmlild ge· mittir. 
•tı. Ba rlbi b11talar çocuk- Büyük sanayi mÜeHHe· Yankısiçlllk: rektiii lımir vekilliğiae Bayra 
laraa J••••• aitmemelı' •e feri ve fabrikalar lıömiir K 1 yazılm111 lheriae, Vekillik· k • ... c~eçi er Fevzipaıa 

lmaeyl öpmemeıiae dik- ıhtiyaçlarıaı birer beyan· bulvarında çukar banda ten müzeler müdürlüiüae Turan f .. 
kat •dilmelidlr. aame ile kömiir ıatrı 9 ., halka te . d'I ._ relen betide, yeoi bıfriyat el,.. 

H t t 
• vıı e ı me.te olan - Toriıtik yol••' 

u aya mümkün ise ev11 müeueaeleriııe bildi- yazmaların tak . . p102ramıada bu iıtimlikiıı· f 
ailedea bir k' . b k 1 rilecaktir. ıımı ıuaıu.- d b" dd 1 k ·ı .rakit Turan yola~•.., 

b d lf& a m• ı da kalabalıktan i11if.de 1 .e 11 ·mı·· e o ara ı ive· ıaıaah 104 bia )lr•r 
•• il yar ımcı ber vıokil --•- - eden y f 1 l ıı ve vı ayetle tcmu edi· •ıyaaaaı ve ellerini temı"• K uıu og u Mebınet t lerek istimi k k teahbide ihale ' • D • t) orL:m z Nur' ... ı M ararının k tatmalıdır. enıze 8 8• t f .,.d 1 og u uı· 81nması bifdlrilmi§tir Bu Karşıya a 

Veremlilerin hepıini ıw • Çtg em ve must f. • . } büyük bir lu1111ı t• 
•aotaaeye vo.yo ıaaaıoryo• miŞ, S00r8 ~!~~ de~d m k ~br~overia vazıfe hallnde bele- mıı olmktır. " 
ma alarak t d . t k ••ı •• yao esıcıh'I nure. d• T S 
••r yerde mil:.~~~ ~:~ı- o muş.. ~· 1• 14 lır pmsını çoldı- ıge zabıta memaru. osun 
•ır. Bu ribi teşkiıat gv Karşıyaka ba yoları· rındd~n .Y•~al1.nmı ve ç•- 08 blÇlk ÇBkm"t yars)I 
mlueoolerio mosrafl rı p•k • giden Mobilyed hm•il ın ·=~4ıdkdıa edilen parası- iv d ~·lıtar. s.aatoryom •e b S• oğlu l;üi•ym D Pelit banyo ··~ • . U~Ufll elde edil· K mu Gaziler coddo- Deilrmeade•• • 

· d mıı muıtı ı d • b" · d k k" - d k 1111
1 

t••9'r ahnamıy.uılara • ıaıınoıun ın denize atlı- • cmın ce ın- ııo e c.l ıçıkçılığı yıpan oyun e arı 1 
leri•de doktorlarının t::. m&k iaterkea deuiz ıığ ·o bal~a~n 7 adet ekmek Hısaa oilu Muıtafa Tef· ya.ralayıp ötdarell 
• t . w. . t .J w d b karnesuude r ld - d k" ··-ı 1 k da k t fıocl•" aıye e tıgı sıhbı tarzdı. '> ougun •D anyo müıtc. "'1 ıgtD aa ur tas; ova a b•yvanıoı arıaı ua bokılır vo tedavi edilirlene ıri torafıadaa otlamaktan kucel r elde •dilerek ouç· hçırmakta iku belediye deL bıçokla yor•••• 

lyll •;neleri mümkündür. merı .. d lmeıi Dıeriae biriııci lu bakkıada mebot suç meaıora Nıci Tümer tua- ağ1r ıurete yar•fl 
Ver m ini deiıldir. Y . kata inip banyonun bua- upll yıpılrnııtır. fıodaa yakalınıp belediye Toıunuıı butab••', 

~ aaa ~· babadon geçmez. zuno atladığıoda yüıü ko § Bayraklı Muradiye tanzifat haoıaa teslim ed ı. lıiı haber aiı•lll'tl' 
eremh anadan doı u Ç~· Yl D ıu üstünde iÖrülmilf, caddeıiade 2 ~ayılı dük- mek üzere gitmekte oldu· 

~.ak db~rbıült ayıılır •c •~g çı ·ı:arıler k doktorca mua- kinda kasıp Ah oilu Meb· ğu bir ıır•da fıruttıua iı- ~ BASMAH~ .ti~ 
• m " ı ıoayA verıfe· . . met y d' ' ı d- · ALI ULVi~ rek emıirılirse 

1 
yene ve tedavııı )'aptmlıp A e ıçocuır unun uk- tıfade ederek bıçak ttşh'r 

mu. verem o. bir şey ola10dığı anlaııla· k.a~ .•çekmeç .. iadea yanke- ettiğinden yokalanmış ve J AZLll BAffG 
Böyle çocu':dara son rak S 1Jeyman Pelıt otomo· aıçıhk •

0
uretife 15 lira pa· haktııada zabıt yapılmıştır.. A NtJ 

z•manluda keşfolunan ,
0 

bille hıııirdeki evirıe gide rHır.nn mer oğlu Ihsan 8 k k ~~~ATK R RK~O 
~·.m •1111 {8.C (;) OD :fÜD rek 0

0

Tiuden memleket hH· lflD tarafındOD çolıadığıa· ıça çe mek .Ç a'ff !"ş•" 
ıçıado tatbik edilir1e ço· tıueııne yı tmış ve hHta- daa ıuçlu yakalanarak Keçicilerde Hanımal 
crıldarı verc:mdez:ı tamamen uedc öldüiu bıb"r ahomış bıkkındı meıbut ıuç zap- Mehmot oğlu lbrabim Tuğ- Kum BaıJ 
korumak kabildir. H tahkikata baılanmıthr. ~ Y•!. 1 ~'!!!!,1 '· = _, lao Sabıkalılardaa Deniş Vodvil (3) P 

V~REM TEDAViSi -Dı• K ~AT! KuşadHı Noter Mu:: oğlu Nuri akçalıya bıçak Yaun : Maba:O"t 
bhnhat Vereme müı vialiğiaden: teşhir ettiğinden ve bak-

taid • ya verem bnşl••rı· ı~miıiu yegine temiz Kuıodası boyıcı oğlu laııade m şbut auç zaplı YAKIN ""' c~ • .ı~ .. ıaa kim•• yoruçu b.v• v• uc••İ•k •il•nce m•h•il••iade mukim ıuc Y•P• 1m•ıtır. A yS~ 
.,., ııler yıpoıamah çılış yeri lıoıetpavı bulvarında cudın Han oğlu Hüaeyio 1 i A k l"k mamal~d·. l\f~~buriyet .... "ÇANKAYA. •ile bahçe· Akıoy 935 t rihli ve Ku zm r s er 1 ıu- Bülbül.le,,, 
il qafı~ I~ re bakmıfıdır ı'dir. şadası Doterliğind D taıtik besı•nden 1 Voremlıhırin tıtireh t za Müşterilerimizden gör li mühtllnü 27 6 942 tari· : Taklitli vod,,,, 
manı•"'• uzun ilim h \"e çok müı olduğnm11z r ğbetten hirıd k ybettiğimd D ge- • Motorlu ~ e motorsuz. y . G 1 n 
11111:nahdu!ar. UyK ıuzluk ceauel a arak bu kere HZ rek bu t ribt c ve g rel:ıe bılumum de ız D kil ;vHı· enı 8 B d ~ 
98 yorlunfak hutahğıb ~• varyet J kı ıml rımızd~ ibbu taribiode ıo r~ mn t farının ıay'm müddeti Y U N G T 1 r .. 
•& zam•nd• terle: meıiac b- fi · 4 1 942 t • - - t • uy ve ycoı tebeddül t kür mübrn!e y zıtmış ve· cumar e11 gunun Akıll ra bayre df 
ıebep l ı.r. yapılmıştır. y zıl c k dan bütün ev- 11: d r uz~hlmıştır. yete Meşhur Olı 

Açık b lVO. Ve .. emıir i Sayın bal kımızın bir kere r k ve seoedahn ve b Dka • Bu mud et z rfıcd [n• Meli ha ,, 
baılı~• ihı iy c.ı açı ve l . gelm leriııı t v iye ederiz muamel tınm mut<ıbeı ol· kıl vaaıtal rını yazdırma·ı f ,,_-. 
mb llavadı.. Ue~r ıb tamu her keseye mıyacağı talebi üzerine kyanlar M. iM .. ,Mflkellelfiydeti FEVgALTAaDr•~• S 

-Ar il v 1 . il - d BDUOU yo Q 1 6 ceza llD l n. "' 
r- e vır~ v ucuz ur. keyfiyet ili olunur. 3854 racakları ilin "lunur. 



Kömür Satış- ı 

4llıam... ları 
\,' ,hbrinıizde, Etıbınk kömOr ııettı •• Rumi ı•zetcde çı •• 

:bir batua- tevzi müe.ne1esi lımir ıu· bazı rı .. t<h• a ko >fdin • on 
'-)e IÖlürülür· besi 1'lmiidürlüğü, yakında karı r'arı b kkınd o kuyu

Çiftçiye 
ardım •• 

, ••bbt imdat ~öm&r tevziatına baılamak cal1.1ımız11 toplu bir fikit 
~):d, lbia çift illere tertibat almaktadır. vermeş i,tsiyorus. Bu karar· 
ttp;.'- ~ıetiımiı· Pek yakında lzmire mühim 'ardan biri ziraa iatibıa.i 
~ 'd•, trende miktarda ıömikok gelecek· •rttırma vışımızda büyük 
~ Çec:11klara tir. ı Bunua kıştan r.vçel ve hayırlı tesiri olacağı 

d&f edilir. halka [nhlmaıı için son muhakkak bu'uaan ziraat 
~·••il •apar· koordinaııyoa dahillnde iletine dairdir. 

•d ~lıra eski· merkezden gönderiltct k Hükilmetimizia bir müd 
i 

1
•

1 •ermek beyannameler bılka dağı· dettenbui çiftçiye dağıhl 
~di de ide- tılacak ve kömüre (ihtiy•cı mak üzere zira•t ilit 'e 

•l öyledir. olanlar, ... bunlara doldurop ilit ve malzemeal yaptır 
) )of1111da va· vereceklerdir. ihtiyaç mik· tırmakta olduğu malumdur. 
0111ıda ;tren· tarı 8 · 10 bin ton tabmiu Hatti bunlardan pullukla 

\, 1ol11nda oto· edilmektedir. rı•n maliyetlerinden ıa~ ı 
~1• rıeliı aı. Havagazı (fabrilraaınd• bile sabim Si karariaştırıl· 

\,:aı~bilir. ama iatib1al edilen kok kömüa ü cnıf bulunuyor. 
1iıı ortasuı.· ihtiyaca yetmemektedir. Yalnız memlekette yap· 

'ci.~lt tabliılye Sanayi mile11eseleria libti· tırılanların ibtiyıca k6fi 
s;de 'din yaya yacı i~in müğim miktarda gefm iyeceği diiıünülert· k 

•talıar.?~ zerodiz ~kömürü gelmııtir. imkia bulunduğa mertebe -
l~~~riliı Cmec· Sakarya npuru' boşalhl· de hariçten de bu gibi alet 

11
111de b6yle maktadır. leria ithollne çalışılmak-tc.· 

~M;ı. bi~lye ZoDguldaktın muataıa· dır. 
~ maa liöm&r getirtilecek ve Bu makaat'a milli ko· 

1 
"AtlantiiiD ihtiyaç sabibleriae talimat- ruam• kanuniyle h&kfımd 

\-. to'Pilleaiyor. aame bükümleri dabiliode emrine verilen ıermayt den 
''•ttebat k•- utılacakhr. Bu ıe11e aarıı• Z•uat vekilliği emrİDe ye· 

~~'' biniyorlar. yi ile11eaeleria kok ve oiden bir milyon 800 bin 
~~'de de, Yu- diğer maden kemüıleri ye• lrahk bir para tahsiı edr-
--- ''•1ork koa- riae, fdaha ziyade linyıt miştir. 
)~ ~•i Mohorivi· k6milril verilecektir. Bunun 
'~ ika yirmi üç için bazı fabrika ·ve atöl· 
'~'· Saucalda- yeJerdeki ocaklarda lüzum .. 
teQıl tı yaralıdır. lu ta~ilat yabıl~caktır. 
~'ıııı doktorunun Buyük toaııda bir va-

t ~ltrindea iki- puruo lzmire kömür getir· 
i~·I Q'Y•ıa Mobu· me iıiae tıhıiı edildiği 

'-'d 1•1•11daki çc· öğr nilmiıtir. 
' ' 1' ge~uken lzmirdc kömür sotıı fi-
~lt t''•laınııbr. atlHi ~s rbeıt bırakıldığı 
~ l)Ji ıu ~ dol- ıçıa bugünlerde yenid' D 

~cı'11Çtalc aaadal biiyük partiler bzJinde odun 
~'dı~1•r dururken ve odan :kömürü gelcce · i 

· S lerJ11in onun· de öğrenilmiştir. 
u. 1•Yaıa Moba· o--

--o--, 

Dövmek 
M z rh b şından oto 

bfis bicmek istiyen Hüs<·· 
yia oğlu Naıım Alpgıa~ı 

otobüıün kalabalık bulun-
mıı11ndan almak istemi ~a 

biletçi llyaı oğlu Reoı t 
Oyw la muğber ola!I Naum 

tokatl Re§adı dövdiiğDr • 
dea ynkalacmışbt. 

ızmır Askorlik şu. 
~, t · ~.d'' tutuyor. Hanege aarruz 
lf ıtıı dalga· Z bıt uvvetleri hra-
~ta için aaa · Ye bBkÇİUB hakaret f,adan , kaıaueo . , k1ı1 ••• 

besinden: 

Kahramanlar an•ilılopediai: 

Türk Tal'ihinin 
Ölmez Yiğitleri 

6- Y a~an : Gönül Emr• 

AKSA TIMÜR 

Hiç bir savaşta genilmtuen benzer. 
sız bir Türk kumandanıdır .. • 1 

iki yanlarına da çali demetleri taktudı. Ayrıcı 
üç diıli çengeller de y ptırdı. 

Y alaız büyük bir kı b ram an deiil, çok akıllı 
bir Türk kahramanı olan Timürüa bu tedbiri de 
b6'klenen son uça verdi. 

iki hraf harekete g ·çtiği zıman, Hiat ordaıa· 
nan daval, boru ve diğtr il-etlMle ç1knrdıklara 
müthiş gürültü 1avaş alı aını tutuyor da. 

Tam bu ıırada Timür haa, mandaların boyan· 
larıaa taktırdığı çıh demetlerinin ateıleametiai 
emretti.. 

ileriye yüriiyen Hint fil!eri, alevler aaçarak 
kendilerine doğru koşc n bu ınandalardan &rlıılp 
te yüz geri edınce, düşman saflarıcda karıııklık~ 
Jar oldu. · 

Şııkınhk ve dehşet içinde k•lın Hintliler bu 
mandaların arkurnda aa kl~amıt bulunan T •mllr 
hın erlerinin, keskin l ılınçlariyle karşılaıtılar. Bu 
alev uçan cınh haklar:a 111ldırdı. Bu ıözil pek 
kahraman askerler, yüz biıılerce b.alta gibi, diit· 
man ormanına salduarıak hepıiai yok ettiler. 

TimDr, son b6yük 11vaıını Aaadolu uıltaaı 
(Yı dmm Bayezit)le yaptı. Türkistan pıdiıalaı 
ttıtı her adımda ialcdığini elde, yıkaa, yıkaa, 

çelikten d ha ıert bir demirdi. 
Anadolu ıull oı ise, Tikyolide biit6a Anupayı 

tepelemiş ve batıyı titretmekte olaa bir Yılduım 
idi .. 

Aııkara savaşında iki düşmaıa değil, karııııaa 

çıkacak yabıncı güç bul mıyan Türk milleti ke•· 
di kendiyle vuruştu. 

Bu &Jtlitbiş çarpıımada iki taraf ta TürkUt. iki 
tar fıa baıııı da da yenilmemiş birer .. Boıkart,. 
vardı. 

Y Yıldırım üstün gelecek, ya Demir ezecekti. 
T lih ikinciıinc güldü. Yani D4mİr Yıldırımı 
eritti. Türkislanıa Aksak padiıabı, Anmdolu ıul· 
tanıDı yendi ve eıir elti. 

Er meydanıad " hiç bir zaman kaçmaya• TGrk 
gururu Yılduımıa tutı.k edilmuiae sebep olmuı· 
tur. Yok1a Yıldırım, böyle bir şeye teanıiil et· 
nydi bayatını kurtar bilirdi. 

- Devamı var -1 •de11 bir ıi· 1-1 k ki b k 
it () Kartıyaka Darakol ıo· yo~ ama ça uı, a ı.-

1ii. olıtor da kak 22 Hyıh evde Keri 'I larıa şimdiye kadar nr. : Elb • d ı 
d •ltflerindea oölu Hayri Korkuç P•şo telerde vo kimlerin yanın· : amra IDem&SID 8 t ''iı • d !_....:.;..:.:..:....:._ _________ --.::=:-----~~: 
''ltik •uyu ile kızı ZehraDID evine ta1r· d. çılıştıkları hıbit e ilt· : 1 osun Raşa .iı ~ ,, lea ıoara ruz ettiği ıikiyet edilme· cek ve bunları çahıtıranl r : 
h .\lfabıngiaa · mesi üzerine bidise yerine buıuıi ve reımi hizmete : 
~ ••b, ıAtlutik giden gece bekçisi R6t10 alanlar ıkori ceza kanu- : ı 
,_;•sık bir .... Fi izöz&no de hakareıte auna göre cezalandırılmak ~ Altın Yıldız ı 

"'•' • ieliyor. Bir buluad"ğund n yakalana· üzere Afvoa askeri mıh· • E b• ı 
f 1 •••tlıdıkları rAk zabıt yapılmıştır· "emesine sevkedileceklerlir t Ve Selaheddin yyu 1 ı 

1 , i ai: ~1cetıedc1eri Bıçak ta'tmak iunua içia yauınd• hiım.. ( B O z A S L A N) ı 
' ~iti . lfta sonra 'l tınde, b ğında, hrlatnndo, ı 

i biti d Ke~ecilerde Nusret oğlu bahruiode işçi kulllanan· - • ~tı.. U1aı11a_ ':şoıcnuk'-' Mastafa Ôıcanın ve At · .,. • d 
·ı: '111: .,. lar işçilerinden 942 ·ibtly t sınemasın a 

'•111, ._ türk caddesinde Muıtafa yoklama 101 y ptırmıy•nları 
"•vuşu- K 

, oğlu Oıman avranın Üze· 11kerlik oubesine gönde•· 
'~-~ç\llt d rinde birer bı~ık bulu ura k aıeleri k udi menfa tleri : 

Bu hafta iki zengin proğıam 
1-logilizce ıözlfi 

"· 'diö; : 
1 

ve- ahnmııtır. k d d 942 lb · t , ) İ ~ cmua ı tiz sın an sr. hyıt ı 
~t 

1
' ll•ı benim oradan da kurtarılarak•ı ğ yoklamasını yapbrmıyanla- : 

''-ı ty •arsa 0 salim baha1tnın yanına ge- rın mubıkkak acıkerlilde : 
-l>t,\ bir ~zıpur- tirilmiş bir ~çocuğa, kara· İlifiği vardır. Alikaıiarluın : 

Londra Uyumuyor 

~--~ .. 
0•~oca At-ıdaki bıayatı ne oluua olıuo ona göre tedbir ittib x d· : Matineler: 

>'>• ~" hır ıaıı- denizlerde ö!ünı ol011y cığ· meleri ebemiyetle ilin ola· : 
2~1ıniı ve ıdır. (Vatac) nur. : Cumartesi, 

2- Fransızca ıözlti 

UMARBAZ 
L. uyumayor: 3,30-6,30-9,30 
\Cumarbaz: 4,50-7,50 

Pazar 12,30da başlar 

1 el. ı 
36-16 ı 
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~~----~~----~--~--~------~(!H!A!L!K!l!N!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~ 
S s· H kk n Sesidir ' ~ 

Piri c·· d .. 2-ıt asıhakkında 
- - -11.m11---

lım're yü'I ton pirinç tahsis edilmiş 60 lO'lU gel- Hindistan na- Vekalet emrediyor, 
mlıtir. G~leı ek kı ıc to da k11zalar verilecektir. Pı· 

riaç hem dasııtn a birlik leri taraftl'dan 'feıri lt cek Ye sıl müda aa sürüncemede k• 
laem hilrum.,tin tf sbit ed eceği fiyat •Üıeriaden serbut k d. ot 
aatalacaktar. Birliklerin pir t! ci ev•elki gibi eY baş•na ed )lecek y&CB IY 
hir kilo dej'iJ o&fus her• bile nüfus bışıaa Terecelde Londra (a.a) _ Hindiı· Ankara, (a.a) - Dahiliye· vekllet;, f 

nal de haıuli sure te öğrt ndik. tan umumi valiliği icra kaaununan kaza idare lııeyetlerlaia çab ı 
laıe mtidürii bu nüfu. aiıbetlai gözetmek ıaretilf" mecUıiade bazı değişiklik· edea bOkOmlerinin çok itiaa edilerek yıl 

blylk bir bak Ye ~daleti muhafaza etmiı olayu. Çüo· yapmııtar. Ba daiiıiklikla· ıi huı .. ıanda bütün vıliliklere yonid•• ,tJ 
ki •••elce 2 aiifaılu bir evde 10 n&fuıla da bep birer rin en ziyade göıe çarpan unmuştur. V ekllet; aeHceleadiriJmeıi k 
lrilo almıılardı iri bununla bakkaniyet6 riıyet edilmiı aoktaaı bıı kumandan ge· yetleriain idaıi, iatitnt vey• kaıai k.:'J 
olmamııb. aeral Vey•elia harp ıuruı olan meselelerin bir aD eYvel bal edil 1 

H 
· nası ıafatiyle meclin gir· ıoa detece dikkat edilmeain•, ba kararl.ı' 

al kın Sesi Hak kın Sesidir meaidir: yeni bitli azalar alDde meauliyetleri görlllecek memurlar•• 
ara11nda bada vardu. Har zalaadnacıiıaı bildirmiıtir. Bilba11a 111

81 

lzmir Defte:rdarlıiından: biye Ye milli müdafaa ha- lllllere ve bunların dul ve yetimleria• i 
riç Hindiı,.aıa müdafaıiy · hır tiiılü itlerin ea kıH zamanda l•'t 

S.hf No. Mahammea Bedeli ıe ilğili iıler Bua' ya Yeril- ve umumiyetle hiç bir ya ttaı iıiaia blk ti 
Lira Kr. mlttiı. dea ılhll11c'emede kalmamaıi l&ıama k• 

YeDi Delli (a.a) - Hin· anmattar. 
403 G8ıtepı tramyay cad. 835 ada7pınel 755 00 diıtan umumi valiıi milli o--

252 m.m. 930 tajh barakah arsaaıa n111f koa1eyla genişletilmesinin de 
haai•e bi11eai Bı·nde ı·ki oisbetin 

404 lkiacl Karaatiaa m. Fethiye ıokak 764 SO 00 Hindfstanın harp} gayretle· 
ada 10 panıl 241 m. m. · 5 eski No. lu ıiai tanzim buıuada daha Aalıara - Hlklmetçe el koaala• 111• •• 
ar1a iyi neticeler vereceğini ıöy- alınmHıaa dair tahakkuk ve tediye e•'' 

405 llriaci Karantia m. fothiye 10, 764 ada 5'l 00 lemiıt ı Müdafaa mecliıi iki niıbetiade damga palu yıpııbrılm••• 
9 parael 256,50 m. m. 3 eıki ao.lu ana uaaıaıa aıkeri idara 1ali· mııbr. 

406 G8ıelyala Şeref ıo. 874 ada 33 par. 294 43 20 hiyeti yoktur. Harbia H'fk -----
• m. m. no. aaı ar11a1.1 7 ı.0 bfıude 210 ,. idareai bıı kumandan 1 b }d f tıfJ' 
laaıiae hiaaeıi general Vevelde kalıyor. St&D U 8 lf , 

407 2 aci Kraatiaa m. V ıyael ıo. 1745 ada 26 00 Fakat bıp!en ıoar11 ~c~i htanbul - Geceleyin Şf'hrimiıde fırld--
6 parael 131,25 m. aı. ao. ıuı araa Japılacak ışlerde meçhlla •• bili devam etmektedir. Ba ylbdea b ~tf ' 

408 2 aci KaaraaHaa m. Ve) sel ıo.1745 ada 27 00 bll1iik aiıbotte meanliyet· dı bazı kayıklar karıı ya Turmuş, iki lı•1' 
5 parıel 13S, 75 m.m. 65 '-ıki no.lu arsa leri olacıktu. Hararet dereceai 18e kular d&ımBtt8'' 

409 2 •ci Kuaatiaa m. Bülbül ıo. 1745 ada 19 00 --•--

13 pınaı 9s m. m. 16 t•jlı arsa 7 81•0 0··ıu·· Casus şebe. lzmir asll 
410 Kaıtıya '< a Alaybey 1662 ııci Meydan ıo. 350 00 

16 ada 4S pıuel 788,SO m. m. 33 hjlı 38 UÇ&k kesi De b8Stftd8ft i 
..... ar1111 i ,,, 

? 1 Huıuıi • 
411 Kartı1aka Alaybey 1699 nca Nadir ıo. 500 00 Moıkova, (a.a) - D&n- yapıyor Kalfa, Çırakı iti 

4S ada 2 pırael 396,50 m.m. 6 tajlı arsa lıl SoYyet tebliii: Kurak P.t· kullanan it •• 
412 Kartıyaka Alaybey 1675 nci Mitbatpışı 150 00 cıpbeıiade lntalaramıı Al· Vaılogtoa (ba.,•) -. d k' car Bakk•I, 

cad. 23 ada 7 parael 98,50 m.m. 86 tıJ0 h man bücumlanaı d- aıma kaaah ö ge1tn e 1 
, 8 i 0d!maa~ Amerikan ordusa karargl· TütBacü, 

1 
• ' 

araa aiar kayıplar Yer 1rerea . . . ·-· rü sabiplerı · 
413 Karııyalıa Alaybey 1694 üncü Sezal ao. 125 00 plhkürtmliıtür .. Bu cephe· hından bıldırıldıgıne göre yıalaraada 

45 ada 34 karael 123 m. m. 3 tajh ana deki ,ke.imlerden birinde cHuıluk .yapmak Ye dli! adamların "~ 
414 Kuııyalıra Boıtaah 1794 iiacli Mektep 120 00 dü Jl biae yakın man denııalblarıaa beazıa randa 942 ibti1 ı 

şmıa yeu ki 1 20 k' . lilı " 
ıo 1347 ada 4 parsel 292 m m 11 "lii · t• verme e ıuç u 111 ya· ıı ve a1ker 1 . . . o Termıı ar. 

8 1 b' b"ıdl 
taJ·ta uaa Al 1 k k h kılanmııtar. ua ar ır ca· mayaalan ı i 

maı ar ara cep e· , . I•' 
415 Baca •ı•iı m. Tahini• ıo. 182 m. m. 400 00 ıinde bir günde 38 açık ıuı 1ebekesı11e menıuptur· b~dam etd~ro' 

16 kıpu J.2 tajh ev kaybetmiıtir. lu: goııderüp rl ,,.,_. 
416 Baca yakara m. Zafer cad. 22 50 m. m. 250 00 MAHKEME KURULDU bit Bettir~b~ı·,,~;ıi 

7 k 7 t ·ı dn.'-k~ H 1 v Va•iaatoa (a.a) - Cum- u i 1 ı apa IJ 1 Ull 8D ırsız 11fta y 
6 l • ) D)•f • 'ıı.. hurreiıi Ruıvelt reçt .. hıf· eııae o a .

1
., 

417 Baca yakau m. iıtuyoa ıo. 20 m. m. 250 001 rı" 
14 k. 10 hj !ı dnkkia Teşebbu••s ta Amerikan toprakların• kemelere "' li~ 

418 180 00 
çıkan •e yakalanan 8 bıl- Böyle aık•',.,a 

Bu.:a yukarı m. Sulh •o. 59,50 mm 30 ,.., 
16 

.
1 

d kk --•- talayıc11ııa mubakemeıi için riDİ yapmı1• ~ 
· tftJ ı ü im • tam salibiyetli bir mabke· · i11 0"' 

419 K••••1aira Donanmacı Kemalpııa cad. 2000 00 Karşıyaka Babrıye •o ı_ t M hk 8 kavTetlerın ,ı 
62 d 3 8 ı_ k 29 1 d t me aurmut ur. a eme lundan e'ff ıı 

a 2 panel 10 ,50 m. m. 23 tajh ı aa Hyı ı ev e o urut temmuzda faaliyete geçt· ro . k•"" 
ba•e. . . Cemal oğlu Ahm~t lım.irli· cektir. deral~e~eri ... d•dt' 

Yakarıda tvsıfı yazılı 17 parça emv•I D peşıa para nin evinin babçeııae rgıren z . ları ıkhıa••• 
ile m6lkiyetleai 24·6 942 tar ihinden itibarenl5 gün Rifat Ahmet Bekçioğlo dı ayı •fi 
m8dciet e ıhırınıy3'1! koaalmuıtur. 9-7-942 tarihine I vara merdiven koymak su- Zıraat bankasından al- AJtıolJI] ,1 
mDsi'dıf pc:rocm e gilaü uat 14 te lbılelerı ayrı ayrı retile ikinci ~kat pencere dıiım 8637 camarah tevdi- Bug&atzmird• •1 

yapılacalırhr. ı sinden içeriye :eirmek iı at cüzdanım ile m6brüm8 fiyatlara: .. ,~ 
TaJ1pl.3rin muha.ı:ıınl"D bıdelleri üzerinden y&ıde tediği sarada mağdurun kaybettim yeniıini çıka· Reıat - 70~ 

yedi buçuf: t 1 minlt akçesi1ıt tıüuyedeye baılamadan 1 t>Lğırma11 üıerine kaçmış racağımdaa eskilerin biik· Ha!Dit: ~9~ 
evvel yatırar k! evmi mezlcurd' Milli Emlak müdDrJü~ ı da d erhal y&kclınarak mü yoktur. Azız ~ 
ii•do mütc.ıte kil sallı l· mi yonun• müracaatları. tahkikata bıılaamııbr. Ahmet Paıah Bayrakla Halkala-


