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• ıüdenb eri mihver iıleriain Çin mi!letiae mubıue o ye ıi 1ababı Romel mevzllerı Ca bari yet halk parti• 
'-~ııı.._ çoi zkor ve ly gitmc~dina belirtiler var- bııl malarnno beıioci yıl ai değiıtirmeğe ve bir çe- · gen~ ıekrctari B. Mea· 111 

m lnıı:ı dır. 2 AJman tüm ti birbi· dönümü m&aasebetile ~ i · virme harekeU yapmsğı 1
d

1 şe •ket Eıeadal dla 
~ d ( 'I' OQ e lt ti• . 1 b rine yardım ctmeılcne ba- ı:ıatuk irat etmiotfr. Ba nıı· düıüumüı ise e Dil ız saal l3 te Ka ııyak• Halk 
t, ,,aııye ıstı e . •-ı b'ldi . k ç· l'f B . t b '"clce t lı ~ 0ıt ı_ • •ı•mıyecex aranı ı rmıı· ta ta ın ı ere rıt•~ya .l cımu aaı anu ev.. - · · • t ederek b&tla 

~'tlı sıçı: z vıya• ,, . V , ... . . ö evuu zıyue 
•dil,t 1 d hil l~dır. ltalyaalnıa .ktorya lar da ÇıuliJer de ba fıra tına ~ttı~ı içıo ona g. ~ e parti menauplarile hasbi bal 
tQlti 'k . • .e· tlimeai de eakki hıliai kıty lıarp etaıeği b lcl i klt~ırl~u mevzı aımışh. Bun.un 1''0 terde buta1ımuı. HalkeviDİD 

~Çolc b e~ı;e) ~''ı~ b~tmiı yorgı,aluk devrcıi tebarüz ettirdikten «taı'W Yeni ZelaDdaııın bır tüme- te kilihaı tefUt etmit •• 
~l•rı ;~t :ıt;r - ıeçiriyor. "balıuıuı bir do Amerikııu i de bızır balunuyordu. n!iceden mem•aun kalmıı· 

• Y1a1t d rk~çe eş- Tobıuğ( mavunalarla ıcaya•ğı olurH" cliınle·ı ll!İ lagilizlerin eline geçea t 
}'•~çe•;• • ~ ~ıta çakardan ufak ku,vctleı Uive \ t.niılir. e irlerİD çoğu burada aha· ar. Halkevhıd~ •çılmıt o1aD 
•kı, ... • dlDDkar ıri: mıbrverin yevmiye lıaybet· ---o--- auşhr. Mıhver ku•ve:tlerl biırki ve Diktt aerılıiDi ele 

~~ı_ .. en teu d - kt ı d d8 i 11' 
" )azır:. . 1 tiğı bo,lukları dul uamıga (tal yan ı>azı no ıa ar • a ger ziyar t eder. .k hthir ecll-

" ce11m er• ı_..,,.ı::· 1 • El l çekilmiştir.. dtl • td ~ı ae mıyor. • cmeyn leı. eşya •• el iıleri e''' I· 
""-.... 'I '- d harpleri bcıinci ~gaae .. ,. G emı· erı· ----- r&leD bedri zevki •• ," ... tt· u"an • te- b ki '-I nce-

''dit\.j . T . 1 mıpar. Katara ata •• •· TOPÇU tikleri t11' Jtdiı le Y" ..1,; .. 
il • lbız er1m e .ı 'i 'd ,,, 'b · ({ d • d ..iaa• mu ~ l t .. l\ t . d'I rıDıııll mev&ı Oı U5U g'I l• ', a a e ız e dircıi i- ,ayca M ... b 1 t 

llto .. emıa e ı • d. Al 't 1 h l h b • ı "'ııa u 'l• • ~, 'otıfOrJer şeklinde ır. mın ı • yın am ı --o--· U 1 şekkiiT 1erh1i dl'dir fttir. 

'~ •t.ıretle çocak- durıdurulmaıtur. RomD (n.a) - JarnDle Kahire (a.a) - Mcha- H/ ,LKF~\'J GENJŞLETl. 
('t-.. iatifadeyi olde Ruslar çe- d'h lya guete~i. Karııdtı· ıebe 60 kilometr gcniılik 'ı..cl ..:E~ .. 
1 .. ~ tla bir himmet k ı• ,oize gcçta ltalycu botlau- te bir cephe 6zerinde ce- t B .. Memduh ~eYket Ett• 
dit, r. 1

1zamla 'e l ıyor arn bu deni:z:e nakli için reyan etmektedir. Düşmı .l, r',alrcı evvelki gtla lımir 
~I~ iı~•rll Vekilinin Moıkova (o.ı)- Bir çok s6klildiklerini, vıgonlulıı aıa mühimmat kafileıl ı 1-ij!J'dkevlıf 'ıi1ueti HHll&• 

)Q~ı .. ;, d&ılnd&iüntı 90ktalardıa Radar geri çe puçe halinde nakledile- dağı tam isabetle havı ~la. IHaH::evi binHıaıa ilati-
S ki!iyorlar. Almanlar da iler rek orada tekrar kuruldı - uçmuştD' A Eldayadıki y f Y~ ıkiyle -cevıp . Yer• 1~R.I SANLI Jemek için in11n hınca· duğanu bütOn buııları 4 gn1lar devam ediyor. .1 ~ediği ımevzuababiı edil-

'ı\t 1_ makta biç tereddüt etmi- gü1>de b ıarılarak bu bot T f•~ebbÜS m1idt~· Memn .. aniyeptlel~•btr ~ lltik&t miyorlar. laa1n kaybıcıa tan6 Ruı filosuaa taar, ez -~ ıa ıgımıza gore ar ı 1rt• 
ftff k t bal:madan hücum ediyorlu. ettiğini yazıyor. Jo gı•ıı•zle'ıd oel .. s~~rete~i Hatkevi~f• 
' & ıy8 ÔlenJeria yerlerine ye ni • e tevıu IÇID bnıaya ba~ı dl 

....... .___ ietlriyorlar. Timoçenko kuv --·-o--- K:abire ( •·• ) - Efalc .. veler yapılmHını mlinaılp 
•-ı' ('·•) M vetleri merkezde aepd edı Ateş ve du- .:neya mohareb ~•iade Al- görmü1t1ır. 
~- h be 7 1511~ yor. Oda oradan biium di ı11•nlı1r logil!U '~•flerıaa ka • GENEL SEKRETER Ô• 
·~'ittf~ ~i er ço yor. Vaziyet Rutin lçia M&D h ttı dar :gelmitltıır, 6f>O teh.f•.t DEMIŞTE: 
t,~'"'ff•lı ' ltaar· m6ıkül görüa6yor. ---•-- ıereı.ek 19 ıııco Alman '.tl"- B. Memduh Şnket E· 

' ~ ~ o ma • dusuu 11 muıııqıp olao bu ıea al dün alrıam Hat 17 \ı ll lcarıı bu- --•-- Moıkova (a.e) - Baiün ;ıutalaı · el k oltlr4ıarak teılim d Ôd • h L ._ 

t,111 b' e• 1 1 • H • emııe are.et etm •• '~ d ır taar- 1r genera menat ma Omata gvre t olmuırurdır. r.·~ıebblla laıi- tir. Buına Ôdemlıte tet• 
a L 'ilidir T bl" ler ordularına en sür tle izlere ae"..Jıftir k'k t b 

1 
._ d 

.._ 11,ı_ • e ı· b• •• • . . • ~ · ı • ta u unacalı( ay ette 
.... ~, L"İdir. Romel ve ır suvarı hareket emranı Yererek mty H y k . ' 

~ dan okamığa bı•lamı•hr. aya e 8DJ) Tareye de ağrıyatakhr. •1•nımamak· • d•J • ,, • -·- ---
I esır e 1 mış Moıkovadan Leaingda lu- 1 • • ' Al 1 

.. : hrı•u.ba in& --- - dar olaa bat bir Y•D•r dağ mall'ıa 1 ımış. man arın 
· ~ 3 t .. ,. i b 8 11 ( ) Al halini almııtır. Ba ateı battı Loal.ır~ (a.a) - Alna · Jtı•rafı 
''- lidcletı· "

1 
ya • er a, •·~ - man duman ve aılevlerle uzaaup listik nıkerl mühleHına 

--~ tt 11 ı bacum •eri botları SıvHtopolua ı ş .d. gÖıte :Mısır cepheıiade bu. --o--
'tı,,1,1 •eıın lagi· gal edildiii ı&a limandeu rı ıyor.--o-- glinklı durumdaa daha i 1 L~adra (a.a) - Mıa1rda 
·~... .. r~ılerini kaçaıağa çahıan iki Sovy~ t • ve metin ise de her hald Almaa kıtaları daha kaY• 
tı,d, '''•d• •o;Q deniz~lh avcı ıcmiıioi ba- Atlatımz h•Jalle lıpılm ğadm gelmer. vetli bir çarpıım•l ile lrar-

~ t,~lft~ !'Pdmııtır. tumıılardı. Bo remilerde •• b k D ıılaımaktadarlar. El•lem111ı ~:·'~k.~rı,de ıikre mırettebattan b ok• birk•ç mu 8 8 &Si llt~>Z 8 p an aldıl&larını iddia eden Al-
'- '- ib lllQJıffaki- yükıek ıubayla yükıek Sov Buu• (a.a) - Düa Bur· 1-ondra (•. ) - Rome maular bugüa barHıaı al· ''t' ~•ttir. yet memurları da vardı. ııda beı bölgenin iıtirakile lin Elalemoyui çevirmek madakluını itiraf ediyor. 
~ a:ı •& de bnp Bunlar eıir edilmiotir. Su · atlatiım müsabakaları y - içi D y ptığı sbahji, ogal Almaolar bu cephede 

t t• •de.. ıonra baylar naıında bir.reıseral, pılmııhr. Zonguldık biri ci. ttiği biklm tepeler clio· ıaıuzlaktan, ııcaktıa pek 
•rroı yapıl· bir komis . r ve bir krav - Yurca ikia.ci Te Kocaeli d 111 çıkınca akim lr•lmıt· maıtarıp olduklarıaı Hkla· 

ı~r ıfivariıi de •ardır. llçl1oc ıeJmlıtir. tır. mıJorlar, 
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' 1 ııııroıuuor)Harp gemisi Ha iclge ve lnhl- ı 
Vd yakıldı sar vekilleri ıstan. 11 ~ p8 8 Sidoey, (a.a) - T•yya b ld 

e kusu recilcrimiıia .... receıi u a 
,e~ Lae ve Salamauraya Y•P Aokarıı (a.a) - Hari·, 

ı 1'-İ bldara. !akında . ~ir Japon. ciye ve gümrlik ye lnh sar• 
l•ilk defa dı•e ı•mlıı ale•ler ıçıade bua· Jar •ekilleri bagUa latan 
~~111ek içia bir kılmııtır · ula hareket etmişler ve 

'-Mt oıtar Der 0 yandı istaayoad• mea:.a.ıa,, vckı-r;;.fdl b'ld" 'ld' .. r':" .. ı d•• ' arı ı- 1 letler erkiaa tarafında c 
'' ,yet büklmeti s~ı.a~al, - BugOa sa-
~kad• larilizle· at on ıkıde Sımıunda tü- uğurlınmı~l•rdır. 

~fı~kleri devekaıu tün fııbrikHı l<ar111ındakl 
,tt• .uıbıuı çiftliği depodan çıkan yangın de-
, ~b•' •derek ce· poyu alevler içıade bırak
ıtt d• böyle bir mııtır. Maddi zararın m6· 
~:cada retirme• bim olClağu bildiriliyo:. 

f • 
,111işt1r.. ---o 

~·~frik•da.ki çift- Kar fırtına ı 
e .30 bın deve 

ı•:·,Umektedir. Riyo de Janerio (ı.a) -
1 

tlylerl ihraç Brezily•nın ceaup doğoıun 
•ebilll para temin da ıiddetli bir kar farhnaSJ 
- f , biikilm sürmektedir. 1900 
~ol~ A rık~ ile yılandan beri bu mevıimde 

1,,bıae,f yıdaıl •b~- ilk olarak h1raret dcrece!İ 
,-b•01 d~y ~-1 

dar aıfırın •itana dfişmiişlür. 
Şim IJe a:a H 

~ı)•flD b.,İ~İade ızmir askerlik '0• 
obi Amuık•da V 

, '':, ,e Rıı, de L• bBslndın 
11111da devekutu 

fi teıi• edilmiştir. Huıuıi islerinde Uıt 
1 deve koılat1 Kalfa, Çarak, Amele, lıçi 
• bıyvanat bah· kullanan iı sahipleri (Tüc

Siva~topo 
tılan 

Çelikler 
Bera, (a.a)-Alman Ge

aeral Sultse dün Berlinde 

Sivastopolun zaptı h kkın
da şunları öylemiştir: 

.. -Kaleye topçumuz 50 

bin, tayy re kartı koya: a 

topl rımıı 88 milimetrelik 

80,000 bin mermi atmııhr. 
Ağır çaptaki topların ve 

toolarc11 bomba tan ştu 
lnluın kollaaılmasına rağ 

aıeo bir çok Rus mevzileri 

:1ar11lnumııtır. Bunları zapt 
etmek içi dinamit kull 11-

_.. leamektedir. c.,, Bakkal, Lokontacı, 
b•' y- ü n 8 B h m k gerekmiştir." 

1 
hayvan .... ut DCu, ağ a çe ve ıü 

' d• 1 
y r. b. l . ~f Ç&akü diıl ru H ıp erı • · · · · · · .) 

l•'·,eaede va1tti yanlarında boluoduklan 
ıt yumurtlamak- adamların nilfaı c6zdanlr.ı.
. ~ıluhrH her y~- randa 942 ihtiyat yoklama· 
bİf hayvan yetı- ıı ve aıkerlik durumu ol· 

mayanlan hizmetlerinde is· 
.,,ekuıaaua, yu- tihdam etmeleri ve ıubeye 
çıktıktan bir se· göaderüp durumlarını tes

' teyJeri ahamak· bit ettirmeleri lizımd1r. 
~ıt ea nefis tüy- Bu gibi Hkeri hizmet• 

f• li içın erkek de· ltsriae olanlar aıkeri mah
•d6ıt ıene tüy· kemelere verilecektir. 
de bırakılm•hdır 

a her sene Böyle aıkerlik hizmetle· 
•00' • • 1 b tlY ahamaktadır. nnı yapmayan ara z ıt 
biikümeti deve· kuvvetlerİliİa umumi koat

~tioİD memlekete rolundaa evvel ıobeye göo 
1 ,aridat temin derilmeleri .. keodi menf111t 

~r bel• p etmiştir. lan iktiıasınd dar. 

--o--
üveş kaDa· 
lına mayo 

döküldü 
Bertin, (•.•) - Afmp, n 

11vaş t yyarelcri dün gece 
Süveyı kanalına maya dök 
müş ve kanalın dolay! rıaı 
tesirli bir şekilde bombı • 
lamışhr. 

ızmir Askerlik Şu 
besi den: 

---- 6 T ... maıu.z IS42 

Kahramanlar an•ildopedi•i: 

Tük T r·hinin 
Ölmez Yiğitleri 

7- Yazan : Gönil Emre 

AKSAK · TIMÜR 

Hiç bir savaıta genllmtuen benzer. 
sız bir Türk kumandanıdır .. • l 

Bu HY&f, Timiirüa so:ı çarp şmuı olda Attmıt 
yaşını çokhn şmış b.ıluoaa Tiirkiıtın pıdi{öahı, 
ı~fer alanlarındaki işıoia soaı erdiiiai beniz 
kabul etmiyordu. 

Ocun ibtiyar gözleri, lııyalinifJ göderdiji yolua 
ark ıındao giderek doğuda, çok unklarda, ata· 
laırıoıu yüz yıllarc at koşturdukları, kıhç 1alla· 
dıkları (Çin) loprakl rın la idi . 

Oaan TOrkliiğü tem ıı eden azmi, Çin toprak· 
luınıo bir kerre daha Türk atlıları 6nüade bo · 
yun egdirccelt kadar I; odretli bulunuyordu .• 

Bu azimle 1704 le büyük bır ordu ile doğaJ• 
ilerledi. Omuzlarıada y !hniş yı'ut yiik6a6 teııyaa 
Timür hın, kH bir ati orduıunun baıında gidi
yordu. 

Mevsim kııtı .. Gelm kte ol a bahar .;. yız 
gürileıiade, Türki&iğü y eoi ::u.feıler bekliyordu. 

Fa"at, bir buçuk asır öoce, Ceogiz Kaah ,,fer 
bış1eı da göçür rek Çini istilidau buıtaran talih, 
bu ıtfer yiae o memlel<de yer oldu. Dilımaa ıı· 
nmaa vımldığı zaman, ihtiyar T mDr birden bire 
hublandı. 

Çok g~çmcden bu ı ştiı ve ycni1memiş olaa 
Türk b k nı gözlerini bayıt• kapadı .. 
Akıak Timür, Türkistaoıa ıon b&y&k çocuia· 

dur. Kahra"D ua olduğu kadar zekil~nı da kal
lanm sıcı bilen yama11 bir kumarıdtndı. 

Tmriblerde benzerine 11z rHtlaınn bu koca ba
kanı, ebedi ,efi:n;z At türk, kendiıi gibi hiç bir 
s v•şt yeni:mediği için· bütün Türk kumandaa
lorı içinde en çok Akı k Timürll bf ğenirdi. 

Bir gün kendilerine şöyle bir ıuat ıormuı · 
lardı : 

- Timür sizin ycriniz:Je olaa\'dı, Du!Dlapıaan 

kiZ OH' mıydı? 

Tevazuu hiç bir vakit elden bırakmıyan Tlrk· 
lerin ötmez at ıı: 

- Buna bilmem am:na, ben onun yerinde ol· 
saydım, yıphkluıoı bı ı remazdım!.. 

Cev&bını vermiştir .. 
Akuk Timür, i~t böyle bir adamdı ... 

- De••mı var -

yaoanların 
nazarına 

dikkat 

Zabıt kuvvetleri tua· 
fındaa y k 1 h D r5 khl&r, 
yoklama kaçaklnı, ba 
yalarla şimdiye kadar n -
telerde ve kimlerin yanııı· emasında i 
dm çalıştıkları tesbit edih - .~--------------------...::. 

11maadan beıi bazı sahtekirların zamanın 
~·' iıtifade ederek gazozu yapılmasında kul· 

0 tuıu •eya asit tartarik yeriae aait okı • .-:i ıebirli bir maddeyi Httıklan ve batta 

• 00 toıu etikedi altında mü,terilere verdiL
li"o-ıf olup her tarafta bu gibi zehirli madde 

11ıaauŞ ve yapanlar bakkıada takibata gir i 

~·· 
,pıPlarıa halk sıhhatine ıon derece nrar 

1,ddeyi almamığa dikkat etmeleri ve satın 
~1110 11 toıu ve buna be az er asitlori al mı d. n 

doklara yerlerdeki hUkümet veya belediye· 
•,,tuvarluında tahlil ettirmedtn kullanmala
o ıuour. Bu gibi müe .. eselerin bu tahlille i 
0

1111 tarı içia icap eden talimat verilmiştir. 
f'P , 1it ile kazoz yapanlar hakkında ceu 

" ti '9' 6DCÜ maddesine göre takibat yap\lnuğı 
ddefe göre suçları t.bakuk edenlerin Oç se 

1'~ I' 
1119

ye kadar b.ıpis ile ceı ~ landırılactğı 

cok ve bunları çıhşhranlcr : Tosun Daşa !:. 
bu uıi ve resmi hizmete : r l 
alanı., Hkeri cez kanu· : : ı 
auna göre cezıalandırıımak f Jtın Y ı)dız ı! 1 

üzere Afyon aakeıi m h· 

kemesinesevkedileceklertir ~ Ve Selaheddin Eyyubİ :i 1~ Baoua içia yanınd biımt • C ( 

tinde, b ğında, hrlHınde, : 8 O Z A. S L A N) ı 1 
bahçesinde işçi ıkulllanan· ~ .;:r.::~::'..PJ~'ı:.r~::;on~;:__,.~.-::a~~~~nıııii_,~..; ! 
lar işçilerinden 942 •ihtiyr t ı 
yoklamasırn yaptırnııy luı : 
askerlik şubesine göado· 
aıeleri kendi menfA1ıtlcti ı • iktizasındandır. 942 ibtiyit : 
yokl maaıoı yı phrmıy ol • :• 
ııa mubalık l.ı: .. kerli le : 
ilioiği vardır. Al"k dul no t 

em asında 
Bu hafta ihi zeogin proğram 

1-logiliıce ı6zl6 

Londr Uy muyor 
2- Fra o!f;lzca söılD 

UMARBAZ 
ona göre tedbir ittih z < t· ı Matineler: L. uyumuyor: 3,30-6,30-9,30 
meleri ebemiyetle ilin olu· ! Kumarbaz: 4,50-7,50 
aor. : Cumartf!Iİ, Pazar 12,.30da b•ılar 

Tel. : 
36'16 ı • 

: ~ 
ı 
ı 

i 1 • • 
ı 
ı 
: 
ı 
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ŞEHiR 

Muamele Taş kömürü Sunı , 
r,p,r..: •• ,.ı..ıı; .... 1 •• 11:~::;.=-0, •• ,. . Vergisi fiyatları fahri 

~z.•1 iluaaM ye,
8
1edrdde ıımı7.ıa Mııarde muıaffera• Muamele •erıiıi k•••· Taı klmlrl dahili fi1at 3260 .. 

1ep u aıua m et bl ouaua 21 iaci madclHl•e larıaıa taazlmi içi• milll ko cHti•ce [9• Jala 
~J ... J&bill ii tibi böyle ~.:.d: ıa~~~:e!ler!:!:!!ı:~ ı2re bazı mımullttan 1a· ranma kaauaaa 27 iacl ma• iltifade .~il 
•Ültler veıt mi ai~ ;abuk Mısır topraldarıaın batı:. pılacık teazlllt liıteıinin E deıine lıtiaadea ıiraat baa fal»rllıaları.'' 
ı,ı v···· .. ~· ·~ ~· midir ... IOfüae .. lılikliliae ri•· , •• ı. .... IODDH 42 ••m• kHıadeld fo•lardın iki mll lanhada •••• 

erem.der ıçıa •• ıyı yeti temla ederler. ra ile Koıfe Kopı&ll ili•• JOD liraaı• Eretll k&m~r lr:araı iıtllaı~'t 
•• r•at J•rl Jr ıaoatoryom· M'h M d . . . • lıletme ml11Haeıia• Yetiı· meleriae i 
1 

. ı Yer ıııra üıman ıi ı t lit b ti lda.. ' 
., •• ••reme m6ıtcıd olarak detil, M111r toprak· e ı mıı ve eazı aıı e mHI He1eti V ekilece ka· • _,""t 
elular lçla 6e f prewaat.Jr- lın•da 1 ıı· 1 • k lr y&zde '8 olarak tesbit edil rarlaıtırılmııtır. ••a .tıklifl il 
1••ut11r. ı . • ra akg dııi elrı o•ma miıtir. Yine ayai llıteaia ---o-- wılnlece ıs. ... _, 

GI 
..ı B •ÇID g1rme te r er. .,... 

••ı ..,.yaıı: azı •e· F /1 ıraboaaa 8 namaraın • A k ı• k 
n.ıu. lcl• çok teıirli ve --o--- .. katlanarak blllslllea y&a s er 1 Yanı11M 
... ••·.11 ~ır t•••·• .... t~·ı· Hırzıslık 1pu1ııeri" uıv •• ıuamaı •e Dersi • t• 

"· • ., •• Jll menım· l b' 1 tlltli ., . de ~ 
leriade doktorlarıa taniye da ıı~r ar Al' a .. 7·~~ıa tenıallt dereceıi ylzde 76 Yükeek okallarla liae •• ea 
... cd.l L•ıd ı·ı .ııa a ça ııın ı og u aıa olarak tayin edllmiıtlr. orta okullarda •• muadil- Ali oihı il 

-. I••• e ••rem ı t • Kaytaa depodan bir dealr ' 
ria •••il daiıesiade açık çala çalclıtıadaa yakılaa· --0

--- leriıde a1kerllk der1l oka• adıada lairt. te.._~ 
,. •• , .,., ••• tutmak çok mıştır. Bir cinayet ta• sab•, ıtretme•ı ... ••at katud ........ ~ ~ 
fald:dlr. • § Azizler ıokeğı•d• 33 Beyıadırda fırıacı To· b•t•• 150 karat lcret •e· lımi•de t.lrı.t .... 

ı•• ı~•ış olmadı~ı sayılı evde otaraa S&lea• pal Maıtafa ile itfaiye er• rilmeıi Maarif Yeklletiace lçiade bir '-
J•••• •• i rüaeı ışı• maa öjla Mahmut Hlae· • • kararlıtbrılmııbr. ılndermelı .'-' ••H• aletlerde• istifade . -ı A- f, ler1adea Abdi oıla Necdet, - • - •ıt 

1 
11n og u ıaıan maıadaa lıa•r• ettikleri lımıU otlu maıtar . 

• ••• ,. bir ade~ ekmek çıldıiındaD H b ki ooıandırı•ııı• ---. Sılaba yemek· Veremli· •- ı aHaı ıçı a karaıad1tD U 1 
· yaaa aamu. BIQlk leria Jirecıkleri her cihet· § K k d 8 b yaralayarak lldlrmltlerdir. Al11ncak 1515 ıokakta 

1 
arııya • a ar &• ~ 

•rdea tam çokcı •e baı· aiye 1.,kaiında lbrabim lrııı Her iki ıuçla da tı•kif edil 7 ••J•b e•de otaraa Hıdır Bac • 
• kol•r :olmı• liıımdır. Malldyeaia evine ıirea Rı· mittir. kızı Hatice Kon• 111 bir d S ~la 

11

''"'-

Slt, JOprt, et, - )Uına . t•, fat oilu Ahmet bir mant() ---o--- tılaı •it m11ş cır.dıaiyle •, a 't, ne•• • b ' 1 L l t i d aa c•D•••• •·· 
• • ••• mer•a, tereya- 1 rlmlelı, 1 kaıket, 3 lira s 1 para a maa 

1 
em ıae e ......... """ 

I• ınaı 11.••cm lrolı1 •e kuv· p1ra çelclıöıadan akala•· OSJB yar• ıörılerek 1akalaamııtır. ıç•~ .ba,'aa.,'lt ~ ••t •enci yemekler her t ._ Y d • • • ____ _ edılmıtbr. 
st•kl ,ı,acılder araııcda mıı§'\. ım gezıntısı ' 1 • § 
... 111 olmamah •e yiyect k 'f ıdayetz b~aında ma- lzmir halke•İ HIJ•' yar ara lllı Karaau,, 
sa 1 ..1 aı ataracı ekı Y avaııa d k · • .t. ~ k •••arı aa mıatazam dii1..Lı d y L v ım om.ten rarafındaa Keçicilerde . kolta ça ıızlDo•uacl, 
eı..afachr •• DID •• ••0 0 1111 • d' d hi b' L · hbak K h t f d b' tertip e ılea •apıar ıeıla· Eylp orta a ç ır aeuıp Cemal baı•· 

Haıta t L • 0 ıa ara •• aa ar • " lk 1 d ,. b ld b 1 k ..... maa ızaı& uır . . bın eye i ıece yapılmıı om• •a• • e ıar oı • •• bı ak bal 
,,.,,.. clablli.de fa11l ı· top riimlekhk popha çalı- laciralh pllj ıniaoıaada ik11ıle hamil balaadatu bı · ~ . • •• ,,~ 
••• r••d• dlıt beı defa a~rak Hayim v .. efe eatıl- baıırlaaan eileDceleria de ~·tıle O•maa otla t Niyazi echlmııtlr. 
, .. ık J•melidir. i~~~ı ba,bedr ah~mıı •e her inzimımiyle ba ıeziati çok ç ilan ıol b6irliaden ha· ..!:ı.--0 

K 
L lalr ., f ld , al SllÇ D a Jlaalaamaıtar. f f l k f ' ıs ee ._,,, •ı•• •• J•I• • eh- • . güzel olmuıtur. ı ıarette yara ıyara ırar gU ... 

.Ur. § Muınr Kemıletha cad- etmit ve tahkikata bıı'aa "' 
Hatta••• balanduğa ·lesinde S 11yıh dükkladan --•-- mıthr. yalnı-. 

lklimf~d· ılumıniyeti V•r· bir top ıömıeklik poplin Bir kaza ş o .. 
clar. Yılı11k cımlak Hl't ç_aldıiı ıiklyet edilmeıl • hacı Ali D beı n, 

b 
Kuıadasında Selçuk aa lkiçeımelik mek yemeyip 

r&ırarlara muüı ot1:1ayın iizerıae y.1pılan ta kikattı biyeaiade kurçılamakta o!· caddesinde Muıhfa oila mek cildi .. ' 
J•JI• ve a,ık toıuı yerler- Y ako otla Koben oldia duia çifte1iae attı aldıran Cemalia çocaiale kavı• d . el ıa 
tle hava deiiıtirmek le de an laşılar k yakalaomııhr. Halil Yılmıı, karıı tarafıa· eden Cetur ismindeki ço CD a zın •lilc 
cok f.ide ıö . "ler. § Kı mer.lhnda Mehmet da oturaa Oç yaııada Bed cağa kızın Cemal Ceaara 

6
ile •.ktam 

' E•inde iıtırabıt dmu: oğlu Sami ve Hüseyi11 otla riye iımiode bir kııcıtııı bir tokat vurmak ıuretile ıekerh •it İ~ 
il olmayaa ve monta· Metin 11ım çocuklar Veli aiu aurdte yaralamııtır. yere di>şiıiip alaadaa btt 

• 
1 

.hayat i ''çÜ'ea ve iyi kızı Fıkriycnir. cobinde bu Yaralı kız ıebrimiz mem ıiiade i'ç r derecede ya· • BAA8LM-fi •ı •ı.t· - b ~ ı U• , .... , •••• ııyacagı •Dlı.şılaa ıuaan çanı h11nı y•akuici· leket b11taue1lne retiril· ral.:.dığındıa hıkkında h YlZL ,. 
-ı•t J." ••••lo•ı•omunda .ik ıurct•le çıidıklannden mittir. kikola batlaaılmıtbr. il 1 
•it aıp ~t~ liz.moır. yaka.anmı ştır. • SANATKAıt 
u••ı - (••0 mda bir .~.~af- D-KKAT' Devlet Demıryolları Hay- GENÇ VEA 

_ ,.m LJyku 11h. L· 1 • d S g • •BU A 
ap''.u.i yiy•cc.~ıu lzmirio yeiioe temi• aroaşa atış aomısyo- Bııtıtlr dıluken dıger bava 9,. ucuılu" cileııce d • . . il 

wıaq ııw,göıiiı iç ne yeri lıınetpaıa ba'v•rı•d• nun an. içtimai '•ela 
-ı .-ı'tan 'i (pııö .. Ç~NKA YA" aile bahçe• Muhammen bedeli 16975 lira ola• mabtelif ebatta Yazan: V 
----- ·-~iıi yapılır sidir. 3650 metre beıli liıtik tranamiı1oa bayatı yalnız muk Ayrıca 1 

(D.tDd 001 •• ola'l lak Mü!}terilerimizdeu gör· tezi kauçuğu idue tarafaadan temi• edilmek llıere 17 
81.L$1ft11S\ı B "'lakoyap miif olduğumuz rağbette• tem:nuz 942 cuma gliali Hat 16 da Haydarpaıada Gar f 111 Gaı..ı 

-~u hava ceauet •larak bu kere Hl binuı dabihndeki komiıyo11 tarafından lupalı zarf y U N ... 

1 S
husız .,. varyete kıııml•rtmızda ~Haliyle 11tıa ahn•caktır. Akıllar 8.._' 
Hiıum bü1ük ve yeai tebeddlllt Ba iıe iİrmek iıtl1ealeria 1~7 1 lir• .• _ 13 k~raılak Jıte M~laa:' 
r tek- yaptlmııtır. naY"kkat temiaat, kaauoaa tı1ıa ettııı ve11kalarla M il"• 

• Sayıa halkımızın bir kere teklifferiai muhtevi zarflarını ayai g&n uat oa bet• 8 il 
ge•meleriai taHiJ• edniz. kadar komisyon reiıliae vermeleri lizımdar.. ı Tıra 

,_ lleırabıtamız ber keteye Ba ite ait ıartaameler komiıyoadaa para11z olarak FEVKALADt 
el•lrltll •• acüzdar. dafıtalmaktadır. 30-2-S-8 3640 
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ı U' iabiurfar idaresince mooopolize u ra e:öre Hint is im B• nadolu a 

Rus hatları önünde rı hükümet radgo h~l ı m•ı.Şo~efb ve hıtta daha ehven fiyatlı ---------: 9J'9t epuı a..:aia ba\.:kıacla i -vaadi umaaınd• 
ı ·raı !6ne du da hep bo tath ümit içic.· -------~iiMi:~~..tt::.~'.~~ 

ı ( N lf ma.ddenid elin u\d hal •e • .. ziyetiı 1 i r<ikleriai g&ıftyoraz. laHD pıhahya yediği 
: !q DA lİr ıeyia biraz da aefiı olmuıoı iıhr. 
ı Yerdiit paraya mı, aldanmtf olmasına ırı1 
ı .&flnDr. Çaylarıa fiyatı fiyat, fakat 1ıefa1et 

ı ı {nl8ı& Yar •. 
! D •iu koluılarıaa da tuadiif ediliyor. Biaaeıı· 
• • iabi1ar ıekli bir saat e•vel tatbik edilmek, 
ı ____ ctrbeat aatııta olan çıylat ııkı bir kontrol albnı 
J ~k ıaretiyJe düzealii'e ko·nulmafıdar .. 

~falkıo Sesi Hakkın Sesidir 

• • I Moıkotr•ı eritnen Aiinanlar, ıstıyor ar ,ı kıyılar•n.d• ,_ 

'

• d hQ Bombay (a.a)- Cianeh devam edıyor· .~ kitle ha ın B il cum gıutecilcre d miştir ki : ketiminde Al~ 

dl Ö 
Şimdiye kadar lrıgilte- kiirt&lmüf ~1 tı e g r renin harp gayretlerit e ıeri çekllmitt1

'· \; 

Moıkova (a.a) - Bıt· engel olmak iıtemedik. Fa- 100 Alman t•• 
hca Alm•D gnyretleri şimdi kat Blrleş\k Amerlkının Hkatlın.mııtır·_.. 
Kurak cepheıiaiD merke· hz7iki ile lniiltere bizi Moıko••· oa N'. 
ıine yönelti1mit bulanayoı. memnun etmeyecek bir h al Nolıanıt• 120 ;,J. '' 
Almanlar esaı tank kav· ıekli k•bul ederse bunu &lll 98 y6ılerce 
•etleriyle 48 saatten beri y&ı milyoa müslüman Hint· mıılardır. 1' 
bir şehri almak için şiddet- li aıla affetmlyecektir. Ve Moıkova- dO 
le dövüımektedirler. Kütle harpte lngiltereyi dHtek- man tauıaıa ,,1 ' 
halinde tanklarla iluliye::ı lemek kendi menfaatimiz Timaçenko ~t•• 

Kaplıca ve darı fiatleri Almanlar topç11 menzilimiz icabı olduğanu söyledim. miıtir. ti 
___ o--- içinde şiddetli tahrip ateıi Yeterkl b&yük Britanya Roma - k•bll 

Aakara (e.a) - Ticaret •ekiletiaden tebliö- edil· altında kalmıılar ve hti- bizim uuthğımız dost eli dliımanın uı:oıot 
• camları bu ıuretle akim t t ları p&ık6• 1 

• i t tir· 0 ıan " ı irı u 
• bırakılmııtır. Şimdi dıha uüşman ~uç•. 

324 ••yılı koordiuaıyoa kararı ile büktımetçe diğer ziyade ihtiyatla hareket Lond-!'0 &da t&r. M• 
lta bahat meyaaında el koaan lnphça ve darının top· etmektedirler. Evveli tay· Rom• -

1
,,P 

rak mahıalleri oriıinc me. ıiabıildea mubayaa fiyatla11 yare ve topçu ateşiyle ba· tığımız bDcutD d 
•ı•i•dald ıekilde tesbit edilmiıtir: 1.,ı.nm•d•n mevzilerinden Suikast ,m, tcyyare•ı 1t 

1 - Y ebaacı aaddeıi yüz de 3 olaa kı plıçanıo ve ıiperleriad~n çıkmamak- Loadra, (•.•) _ DeyU Kahire -: ~ 
lriloıu 10 kuraıtar. tadarlar. Yüzlere~ Alman Telgraf ı•zeteıirıe göre işçi ki Rom~ehadi~ı 

2 - Yabıacı maddesi yüz de 3 olan lıo.n darının k k ı 'dd tlı · k G d yapmak ııte » taa ı ve ıta an şı e ı partisı e1 i reisi rinva . ._ lı• 
ldloıa 1 :i karaıtar. lair hucum la ve 50· 70 tank· Avam Kamara~ınd reç bar ketı akı:_. ~ 

3 - Ba fiyatlar 1942 Y1 1 mabsül&oe aittir. hk kütlelerle hareket et· vakte kadar devım eden . Stobolm .
1 

o1' 

4 - Diğer aevi ve kalite anların Hy•tlan toprak mekte bunlar müdafaamız bir müZ1kereden ıoara evi lkı baçu~ aıı ~ıt·' 
mahı&lleri opiıince mubııayea olt•nan bubcbatta tatbik önüade eridikç~ yerine di· ne giderken meçhul bir banca işçı v~r , 
e clifen tarzda tayin olQ:ıur. ter gruplar sevkedilmelt- ıabsıa bıçıkla suikasdine milyond_a eıırEr,ı•-' f 

---0-- tedir. uğramıştır. Mister Grinvud Kabıre- f/JO. . 
Bu ıuretle hdluımııın uyanık davnarak ıaik11t barebelerinde ~ 

M.lli Korunma Kanununa 
Muhalif hareket ••. 

iSaüae k dar gelmi olın çinin darbesinden keadiıiai eıiri ıh•m ıtır~,~ 
Alman kuvvetleri püş\t6r- kurtarmıı, 1adece elinden Nile kadar ıÇ ~· • 
tülmüş. Fakat Almanlar h•fişçe yaralaamışhr. bol pliuı aki':- ,, 

lkiç•şmelik caddcıi 614 n. yılı dükkinda bakkal 1eniden ihtiyatları harp --o--- Moıkov• ııtli . 
KlmiJ o;ru Mehcıet Faı uk Ôımeriç kiloıunu ~6 ku- bathDa ıürmüşler ve sut· y v l f1&İ mılliye ft y• 
rafa icap eden toı. şekeri 98 kul"uıa sattı§'ı iddia ve lcıca ıürca çetia bir mu- agmur a • Londrcdın bur• 

ı'kiyet edilmesi üıerioe ı:ıçlu yakal•auak h•klnada barebeden ıonra hatları- tında kanlı tir. Pracw _ E•IJlt' 
me~ hut ıaç uph ta11ızim edil misti . mııda gedik açılmuına vekili Alm•ol•' ~~ 
-- meydan verilmemek üzere harD 10 seae bap• 111• 

'twmı· .. Ye ı: Askerıı·k Şu aıkerlerimiıe geriye çekiJ-ll~:. a l"J1 • Londra (a.a) - Royte· mlştir. f' 
mek emri ~erilmııtir. V · bt _,,,,. 

b e~',Jnden •. fİD buıoıi muhabiri bildi· AflO OD Jıİ 
:. ---0 --- riyor: lün Amerik•d•,ıı lf 

1 - 339 doğumlu ve bu JlarJa muımeltyo tibi era· 8 t Kele~ia böJgeılnde ön aio öntinG alıP 
ba ilk Ve IOD yokl m lar1 Ş ğıdı ya21fı taribferde a an ve sa• emli bir muhuebc oluyor. birler ahamıftlt·.~ 
bmir rerli aıkorlik ubetı i n de ya p ı l&c.., dı r . k ne• Almanlar tanklar ve pike lerin 507 oıO '~,ıl 

2 - 339 doğumlu v buııl rl muameleye tibi er•· 8 8D8D ~ tayyarelerle destekledikleri edilmiıtir. C•• ııı' 
b• \'~ evvelki seneden C • tcıtİ C!ICyu kal•nfaflD •Şa• mi er piyadelerle şiddetli hücum 49 kİŞİ yakal~fl 

jıc!a y zt ıüalerde nüfus cüzd nleriyle şubeye müra· • . lı.rda balonayorlar .. Bu bB- aada tla 1200 1,,. 
caatla he.. iki y~ klemılQ •1,11 yı ?hrm lı.ra lSzımdır. Bulın ( .a) - Şımıl camUuda 11ğnak halinde bapıine alıalJJlf 
Yo:ılema1ını .,-~ptı rruıvuılnr bıkkındn kl•auuun ceza burnu ile Lpiçberg arasın· bir yıi'mur altındı devam .V. 
la&~IQ'.ifui t• ·\ iJ~ cdilecc lrtir. d& d-~t<ıaDID bir gemi ~ka· ediyor.. yapılın çarplf:tf 

3 - \fcıktr p taiebtlc: i ia "'"erlil. m~clininde b 110• file1ine deaizaltılarlmız ve ---o--- cesinde, gaıet• 
rı g· r: bolun ca ;ı yrıca il a ed.ilec:ektir. ıavaş uça luırnız devamlı taak ve 40 toP ıı; 
lzmir :J'erl-tıı kö;le. i 7. 7 942 den 11 7 ~42 ye kadar ısarette hucum etmişlerdir. 22 t&D k 40 Yeni Zel•11d',,1 
Bac• ~•h"ye \~ " 13 7-942 deo 15 7-942 24 bin ton hacminde 4 va· yanlara kartı 1 __ 
BOrnoTıı " ,, 16 7-94'? den 18 7 942 : p~r batırılmıştır. top alındı fakıyetler k•';" 
Kar;ıyıku " " 20 7 94~ den 23· 7-942 .. P.uifikte Londr•, (Radyo) 8,15- düımaaın tele ,,,, 
D tilrmer.der"' r abiye Vaıington (•.•) - Ame· Garbi çöldeki çarpışmalır kim buaka>ltl•' ,-ı 
• • lr&ylerf 24-7 942 dea 26 7 .942 ., rikaya ait küçük bir gemi Elalemeynin cenup ve gar· lerimiı dU1111•" ' ' 
CjamaovHı ıı ah.iy ve j lie panama vapuru pati· bında dün yeniden bııla 400 metreye lı' 
klyleri 27·7 942 clee 29 7 -942 ,. ; fikte betuılmıshr. mııhr. Düşmanla yakından mıtlardır. 

Milli_ ivauvo biletlerinizi aıdet ) d•• ah Çorakkapı Pall er eı~ 
as 1a1nf• O)IDDt Telef~~· 


