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~- ~ ~K ı --

'UııerİD S O N A 'ııışı ve 
~ırışı.. Birinci tüme· Elalemeyn Rus c phes' 
~ -~ nin muvaf.. Temizlendi nerede ? 
ı:ltlarıa111 M11ır f k• t• ı Kahire ( a.a ) - Dün Loadra, (Radyo 8,15)-
~~ &n&ade ıid 8 1 ye 1 8 inci ordu elde tutm11ğa 'ı Ruı tcıwi tehliğinden: 
--~ I bekleailmi• Kahire (a.a) - Royt ı ber devamdır. Elalemyod ı - Breme'in iatilıametiodeld 
'-ta~ ''•nıete afra· cenubi Afrika birinci tü ki ıon muharebelere her I buelcit neticuiode ba ıı 
~~l~t&phe retir- meni Almanlara ehemmi· c'a.ted ittirak edilmiıt r. mcs\.. ü 2 yeder i tabliye et 
.. ıı ... ~t rfbl .. kabal Jttli kayıplar •erdirmittir Son haberlere oöre E alo tek &Utetiyle timal koloc' 

L. .. ""''•ted" • 
"'11e lr lr. • Zelanda cenubt AfrH • neyn ciurı dÜfr:rı .. ıdan t ~ ml'ydana g tirdik. Bugü 
t it •bal Ye ıtl topçul,.rı çölde ilerlerk eı mamen tecrit edilmııtir. A rııanlar 941 yıla ikind 
,.••ı~da Fran· 40 Jıpon tanklı bir kafile ----- f e r udcki yerlerıode ha F 

lta~•Dıı Ye Mih· ye rast gelmitlerdlr. Bu R 1 vi yorlmr. Ala aolar bu y • 
'-ttı,' radyo ,. tanklana birden bire kar ume yara• • }QQ tank: vebın U VH\ • 

' k •h da •ardır. şılarına çıktıklarını görmü' J ? bay kaybetm•tl rdir. Ku 8'1 
la~1~toilrleria• da yaklaşınCliya kadar bekle· ra 80 MJŞ m • cephe ınde Ruslar mubh.~ 
,tı,, l~lea bu. ul miı birdtn bire ateı ıçm1ş Londra (a •) - Kabın: lif mıbılleri İfgal ıtmış
t&at,, •rıı. bınz we ziyadesini tahrip etmiş de teeyyüt etmiyea bir ha lerdir. Son bua hücumla· 
"ı ~ llbelerı eaa• tir.. bere göre Al.11aa kumu· rında d&ımanın 250 hb 
~ lrıeyeli. Çin• -o danı Mareııl Rumel Keçen ı 01 tahrip ettik. 

~ •aa lagiliı •• M•• f •ki cama giinkü muharebelerde ___ 
0 
__ _ 

tt,~bcı •• 11 •• 1 u tte 1 er yaralaamııtar. 
~~ "'•••r maiıo- M --o Erkek kadın 

ı' •onunu gibi emnun b f 
._ ,tt•lll•meleria• Kahire (•.•) - Afıi l ·~ Da a ena hep biriz 

_, 'tl hezimetin moharebui mBttefıkleri ı d 1 d 
~ ı_111~•ba bir çok memcua ede~ek gibi en- UrUm 8 . ~. Vaşirıgt:

0 (•=>- Çi· 

---... , ~lllp•ra.t~r- y~n _ etmektedar. Djımaı ~· karşıla fiı:a bılırız oİD altıncı harp yılana gır· 
'-ıı.ıı ir nevı ıf- buyuk kuan Elalemey111a Y 

•t•iı mubak· ceaubuadadır. Çuakiog(a.a) - Çı b""ş nesı mÜoHebetiyle 8. Ruz 
' knaıacdanı Çan Kay Şt;K ., t Çio millchne bir me 
,,,,' •e•eler &ace R -

1
-o--1-: • tuubia alllncı yılına iİrer· saj göodermiıtir. Euümle 

) '••· •e orada us ar 1 yı k .. n Çin uloıuna bir hı ta demııtir: 
,:,P~bilrııeıl veba • • bede bulundu ve ıunl111 "Amerikan mi leti ıiıi 

' ı,J~iıln dabl- gıtmıyormuş tebarüz ettır i: ıilib arkadaıı ııf..tiyle 
d1,,,

1
1iltf\renin fo- Londra (a.a) Deyli Mt yl "Durum fenadır, daha ıelimlar, milletlerimiı bir 

~h~ı .. •da l>u kadn b•ım•kaleıinde diyor r; i· fea• durumla da karşılaş·, 1 . t' E ,_ ,_ k d b 
""''•ı L· • • k d F ı. t eşınış ır r11e" a ıo <. p 

L.ı l uıçbir tef· .Ruıyadan bu a bıb vabim aıak ım ioı var ar. •• ' . . . . • 
"it ••ıınir d·ı · f b k'- ktı J po . «>arız. Sızın nuıl Ç•lııtıgı -

aı e ı emı· b b 1 1 · t" Romo za er mu • •• r. a :ı 
)•ı- • er er ge mıt ar. · . . . 0111 bütüa dünya biliyor 

''' 
1 ve 81ke.i lin Lib ada ah bfı ıır~da yayı ezmeğı Aaıerlka gıbı .. 

), t'~h. Y ç 1 , o.ı d~ hteriz. Ej'er miitt Sulha kadar bırhkte devam 
-:~- ••lltivle •• arkadaıı Fo~ Bock UD da flıtlerimiı bize yardımcı cdeceiız .• 
"""'·-ı 1 boı darmadıgı anlaıılmıı· 0 urıı 'i ~ ... ••la te· . · ... ----
•i lcı le mıthr. R111 m•nıah Tı· ---c.---

~ r •IH lfJ u A ı• 

'
'"•10 ... moçenkonan,Ohinlekin M. Esham mumı va 1 
'd r,. dedııl k ld -._. , I T 1 . ıırdaki durumaada • ıg 1 • t• 

t ·~·' a~~ıı erı aarllllyor. Almanların Za· vu·· kseıı·yor ge mış ır 
1 , • •uedl te . d'•-ı . R D ( ) V · ~ llt lair la yıat Yer ııa er1ne ve uı• ckar, • •·• - it yr 
•• "' t :ı ıy laran da tiddetll mukave· Londr•, (Rıdyo S, 15)- talimat :almak iiıere rıdu 
•t11a,Lt • Hıtlm met cr6aterdikleriae em in Maaırda duıuınun iyiletm\;.ıi umumi "'ali bu akıam crt.• 
g, 11 edir. b ~ . üzerine Bor uda Mııır ea· • ,.,., s 1 ola lhıız ... " k 

1 
b 

1 
aıiıtir. 

an ı hamı yll 1e meğe aı amış· __._..___ __,_o---
~ f tar. 
- fak Laval siyasi ---o-- Ha ifaks 
~ müzakerelerde Çan·K~y- Şe-
~ı .... ( Pariı, (•.•) :si1aai oıü· ke DIŞ80 
t, -._,, '·•)- ineç zıkercler §için bay Le•ıl Loı:dra, (•.•)- ÇeLoı· 
t~''-tı "~. 1Gre bu l bura1a re'miıtir. fıral ·~- lovakyanıo bur daıki Cum 
"'ç 1

' cleni111l" (tında Ye bariciııdeki nh• burre11i bay Beaeı •ltıttca 
~ dlttıaiıine tor 'l-·i de topJamıı müukeıc "ıldönil mOm&baHbt.ti!~Çan 

' IZlllYaffak J rle bulanma§tur. Boıüa Vi · Kay·Şeke kabramaalak ui· 
. tiye dönm&ıt&r. flDI vermlttif. 

ondada 
Loodra, (a.a) - loa-il 

terenin V ıingtoa b6y6'k 
elçlıi Lord Halıf k• b&lıü 
metiyle t•tit11e etmek &ıe 
re hafta •oııanda tay1are 
ile buraya l'•lmiıtir. 

Başvekil halk 
içinde 
--o--

lstanbul (•.•) - e., •• 
il R~fik Sayd•m dio it· 

leden evvel ve ıoara lıta•• 
oul ıebrıyle kazalarının ilı• 
tıyaçatnı.c btkik ile ajraıtı. 

v ahinı netice 
ler korku_u 

Lobdra (•.•) - Bura· 
J•ki oıüşalıtler doiu cep· 
lıesiadeld 80D durumoa ••· 
tıım neticeler doiurm111 
olim~üo olduğuou şöyll· 

yorlar. 

----
Ruslar çekil
mekte devam 

ediyor 
Moıkova (ı a) - K•le• 

ain Ct!pbeıiade diımaa pi• 
yadeai öyle bir nolıta1a 
ieldi'-'ri kuv•etlerimiıia ba· 
radaa çekilmeıiai icap et· 
tirdi ıki aOade lçyib dit· 
aıan tel f ettik. 

--ım:--

ln2iliz ordusu 
davranıyor 
Beılia (•.•) - Load· 

radaki umumi iatibaa t rl· 
re haberler y&k1elmekte-
8 nci ordu toplaamııtır. 

Vlı11r da Yeaair yer lerdea ele 
ku•ve:tler •laıııtar. 

lld11 ci bir c,. phealala 
kurulma11 teberru& etmiı· 

tir. 
---o---

Lüks 
Yasaktır 

Stol. laolm, (•.•) - Al· 
mınyada it"" mobilya J•• 
pılma11 yaıak edilmittlr. __ .. __ 
Kızlarda 
Girecek 
Ankara - 30 •iuıtoıta 

ltanbulda yapılacak Tllrld
ye atlatiım birincililderiade 
kıı atletlere ait mlaabaka· 
ların da terbiyeıiace ilam• 
gelenler ele tamim olaam .. 
tar . 



Sıhhat oe içtim 'li 
Maavenet velıdleti 
Nepiyatından 

------------
açan SU(IU 

utu du ŞEHi 
~ 

Verem to Adliy ez rcthıa lfiu- • 
0
••tüOC berkOloz. de uç m•:aanı. bitliflte ği z 1 Kömü ıçın .. 

tıı bl: "Je çık rıiu '• J U r tah 1• 8Z r) kJ~· ürabP \ VEREMDEN NA .... lL tond r ! m::ı lın kıp ks- ! .,. l~ 
KORUNULUR? · çaa c muba•ız ja d rma- ed•Jec k Y c p )ı or seÇİ . .J 

lerı fllliJrta k .. l.ldea oa I•,,. 
Y•rda11a ceven herkeı s d ı • Made ve kok kömür& Tütün tiP .. ı beş t hapı m bkuaı oc zam nlu • zam- J rıc•'" 

ke•tllıl•i •e çoluk çocuğu· ti f&D Jaadarma V li Kara de imal edllea ekmekl rin tevzidı içia düa viliyette makıadiy e 011• 
•• •eremtle• Hkıı m lıci r. .\ti Turgut tar .. f'uıadab bir k11mınıa kalite ı bozuk •ali B. Sabri Ô.oeyia reiı· tinin teıebbll• b,I 
Veremli ol imı bi:' : • !idim ğa car~ııı~da ydn· oldoia, ba yllzdcn balkın ıiği it.ada bir toplaob J• muıda ht•• 1 
rafta• tedavi ttiwi.1lır D ci t nmış t r r eezo ~ine ubh ti tchliluıye düşme i pılmı,tır. Belediye reiıi 8. ticaret ır od8', 
ter taraftan çevıeıind. l götü ülmüşUir. muhtemel bulunduğu hak· Reıad Leblebidoğlu ile Eti topla1•h 1•P11'

1
, 

folak çocuğurı ve yurdd - _____ kında konuıulmuş ve e .. bank k6mür 1atıı . ._, teni Bu toplaotı 
ı••• baltalığı bulsşt11ma· • • il mek im ı edilecek bububa· müe11csesi müdüıü 8 . Ha timiıia tüt&• 
mak •aıifeai ile de mrık l· 80 iÇ İ : tın şehir .ve limftc bllkte· luai Koca H rzemia ve ıre~a~en ikit~~ fi 
Uıftlr. K.,a tin Güzely h pr riyoloji müeaacıesince hh· diğer alakadarların bulun· ıtirak odecel •'' 

Vereme tuta:ı.a m • ne lundı1 k lııbahkt u iatifAde 1il edilerek koatroldaa ge· dukl rı bu toplanbda Tem ticud od•''~· 
kadar mümkiiu ise tutul o- eden bı ahi rd•n Ali ça çidlmeden fırınlara ver;ı. muz ıonluında u11h ıu· edilmelerı ıeso 
tarı •aktiac:i teşhi v te- 'll'UŞ oğla H s y nkuici- memesi, bu ıuretle balkın rette tevziat.na baılanıcak veklletiadeo 11

0 
tlawi ettirmek hastalığı - lik suretiyle Meto 0 • ıu Ab ağlığı korunulmaması ci· olan kömür işleri etr fınds ret ve ıaa•!\it· 
rafa yaymemak de u u al ba L ugo iırnindeki ştb· hetiua gidilmeai için teşeb· görüımelerde bulaaulmu' ğibe bildiro>'!

1
,d 

lair bcrçtar. ımı c"biDdeu 783 ktırLş büılerde bofuoulmuı k • tur. Bu buıuata homaaı Bui6D 618' 
Aile iç;ade veremli oJ- parasını ç !dığı görülntk rı.d ~haılmııhr. gereken bütün tedbirler famirc:eki tul 

daiu a:ıl şılan h t nın ya ı cmış ve uçlu h k- _
0
__ k rarlaıtmlmıştır. oda esloouod•t't' 

o•Hı yatağı eşy ı ve k2p· ı ,.d m ~but Sl!Ç zaptı üeaseae yarım tocd11D beyetioin de 1~~11• 
tarı ayrı olm lıdır. KgiJan- 11&Dılrak l!dliyeye ea'im 0:1iiıtma oflsı· ızm•r aşağı kömür utmıyacıkhr !an!!'\cak •• ı• .~ 
drtı mendil, pe kir, ç t ı. tıilmi~tir. Mfj • ' O.ı1ba ı:t miktardaki nbo cek iki mDııı•" 
11.,.k •e sairfl •YD" u § ,... müd"."IOg""u·· ı.., için aemt ı.. yi erine kö terdir. 

" f~lj'I • V p U J .. gf •- cıür verilerek Httmiac k· 
u. ~:::ı:;,jh~·;~ üriik "elesinde N :ıım oğlu Sü· tır. Semt bayilerini bclediy~ 

ve leym•c Zefd, Harsıt oğ D Şehrimizde iken Aydın~ rıyueti Ur. kömür Htış ve Genel 
h.Jiamıaı bar-asi t hürüh Rağ'ıbın pantolonu cebin-· gi~en Ticuct vekil~li da t · n. • lidn. ıu··rı te 

• 1-1- - • • u·ıı mı-erıeıeıı m ur g 1 s k 
O•a&rlDa fük5rmdi t: bo df'D 3 lir deg· e1İode bir gıtma ofoı; UroUm müdürü ı_ d t L•t d '-1 e re 

zi .. i hc~ka ve lc. bl rdaki L-:ol n atia, ycnke.icihM 10 N. nrettın ıuır.n Aydııt· dir. •1~ D. . Ö yanın a eıvı e ecet> er 

1 
ltaljam!ar mhnobu etr .ıf • retiyl çaldıgındıo yaka- d.110 döııaioc~ dağıtma ofisi ---o---- ı Telk1~11· 
y•yılmı~a«:ak tand• liğım laccıışhr. · lı.uılr ıuheıi müdürlüğünü Ödemişe 'f· 
•• abde1aot. çuluula.1ıu -- --o--- karacsk ve faaliyete gdire Orman ldığımıı. c. ff. do• 
•ılrrlmLli •e ilahlar ~ucla 15 cektir. · 8 Melll k I• y retcrı . 'f 
lırcynatılmıladır. IZ8 ı!'e 10- Bugün iış müdürlüğG 80~101 Eıeadal ôdr.111:~,, 

Sayet meadik tükür- l~' d•ı taraiından yıpıl D dığıtma Kema paşa kızasııııo Ku ki13hnı ve ti~, 
•it İfe bu• f•rda .·"o lı "" l . f 1 eır icferı'fd b · f" b d k d t · t' Tire ) u ..... .. .. Y e u yenı o ıı ıu e· ru ere ~öyüode eıt ne e e mış tr. d r 
da ka) ,.!tim hdır. t'duı Aak r , (•.•) - Çocuk ıiae devredilecektir. Bu resi mevkiinde Devlet or- olarak BayıP d• 1 

J 1
- b 1 ·ı· 'i E . K J f' · · k d k" t c'dlill d ıı •• e. e 11 ıameı ve et· ltrg me uıamu geue o ıı b r ço ıeyleri satın manında y agıa çıkmıştı. 8 1 e ,, . 111esı•v rafa to:ı L•fdırm1aualıdır. metke.~indcu bifdirilmiıtir. alacak ve depo edecektir. Dört 1 at iç1ode JSO ç m rek, part~ ~e dl~ 
Kilçiik çocaklarıa rq k- Çr <-uk ~ıirgeme Kuı u Lfizumuod piyasaya çıka· ve 500 kental çalı yandık- görfi.şe~e 

000
e'' 

la b11ılan .,., piıleaeu y ~r· ıuu H.•ziran içinde 15Lnz r rak ~ zımlık vızifeıio gö· tan •onul ıöndüıülmüşlfir. ıchrımıze d 

lerde emekleyip l'ezmeıi.cı g l'liolu: verm ştir. T mmu:ı recekhr. Is ÜDal adında biri i Irza tB" 
me,daa vermcuu .. li vı yere •11 i~iod, de evJenfcek ~e Sümer b nk lımir şub oi nio bu yangın ıcbebiyet Ke ecilerde 

1
, 

dilıea piı ıeylc:ri •ğızl rı· fl Hvlık ten rik cdemiyecek d1: bu ofiı emri e gir cc • verd ği iddie edilmektedir. yat ıod~ 13 ••1~ 
Da ıokmam larrna dik t lforlirııdalu fazla • P rasız tir. lsa tutulmuştur. da RŞÇt Husef ~ 
edılme li oir . Em klcr.ıek i · ipekli kem :- verectktir. • met BürücOı 1-'o' 
h1en çocukiar için yıe.re l\ıkğ mukavde inı tıe lu 339 DOGUMLU• 13 yışıod• o' 
t • b. f '- zıo paı ıız kumaıa ıbtiya L M A llcanı dlikki111d'J 
emız ır Ç&iŞi ıeıcretr AA YOKLA 1" 

~=li~~:.'•rdo em kletilra . :~: •• ~ili~:.: .~:'::t~fl~~:: YA ÇAGAILIYOA ~:~,~~=; h;~:·~::-
Veremlioin od 11 bıva· --- kalaaauk ld''l 

dar olmalı Vt: ıert r6ıgir· Sarboeluk lzmir Yerli Askerlik Şubeıioden: kata bışl•P• ,.-
lara miru2 olmalıdar. Y 1 - 339 doğumlu ve bu larl• wuımeleye tibi era· • BASrA-ı,vl 

-Arkuı 9.,=- K § Y k Mut t o alı tın il ve ıon yoklam ları aşağıda yazılı tarihlerde '111111111111 ALI tJ
1
d 

D •IK 12 ıı yı ı evde otuıuı Ab· h:mit yerli askerlik ıubeaindzı yapıl caktır. JAZLll 811P 
Oıwau Orçioor 2 - 339 dogumlu ve buD!ula muımel@ye tibi era- Aft ~~ 

k Muıbf hu ve evvelıd seneden rteai aeneyc kalanların aşa· SAN ATI< E Af-~j~ 
ğıd yuıh güfllerde nüfuı cüzdsatariyle şubeye müra · ~1 GE.NÇ 8"ı, J\~ş c " 1 her iki yoklcm Jarıaı ysptnm !arı lizııudır. .,, yeri laınr , f \ 

"Ç/,NK~.' 'Aı 

eldir. • • f Müıh: il-. im z en gÖJ .. 
mit olduğumuz rağb tt 
ct1aret aJar•k bu kere n 

: Şrb ımizde tu•ş: dii- % 
ı mtilde olsn (Tıc rt!t, ı 

Piy s , Boıı ) dla ga - : 
•• •aryetc kıaımıua ou:zd t i :z~t ılt.: grıtett:mizi~ e : 
bly&k ve yeni teoe ~do•· t 

: g ~etemiz meniupluı· 
yapı1mıılır. t nı m ddi o n1anc l c 

Sayın h t 1umızın bir • e l b;ç bir 1 .. ıs. s '6İDJ8 ı 
ıelmeleriai tauiye ede , iz. 

11 .. rabatımıı her ktaeye : inu bildiririı. 
ePYlrltli TC uc&zdar. : 

'( ILımas uı y ptırmıy nla:r h k rnda kanuoua ceza Vel•ııı . j 
büınımleri t tbi erli! cektır. Halk k •!Jltd~ 

3 - M kt .. p t lebc!c~iain ık rlik mccliıinde b n· 0~ 1 
~i gün bulooacağı y. ıc ilaa cdileccidir. y • Gol81 
lımir merkez köyle. i 7. 7 942 den 11 7 942 ye kıdar enı u t ~ 
6uc nıahiye v .. 13 7-942 den lS 7·942 • y u N O 1

1
t 

Boruov .. ,, 16 7-942 den 18 i 942 .. Aktll r b•Y(J~ 
Ku~ıy•ks " " 20 7 942 d 23:7.942 ,, yet~ Meşb11' ~ 

?:ti~;,::idere oabiye 24-7-942 den 26 7-942 .. ı MBll~!•J'~ 
Cumaonaı n hiya •e FEVKALJ'OP 
köylerl 27 7-942 dtn 29 7-942 ,, 



---------------(HALKm iSESi) 

~ n Yıldönümü Töreni Biletleri tahrif ede-ı 
>a (•.a) - TDrk orduıuaun Hataya ayak k 2512 ı·ra 

' dlrd&ncll 1ıldünfim6 coş~ua ttu bu atla kut re 1 
.,· iter taraf milli redder ve bayıaklarlaı daı.eıı- çekm it . ı 
, ,, ..... ilk 1lri1l ayıoea tekrar edilmiıtir. v~ıit ıy 
~-tti •e belediye eıklaı •e on bioleı ce hak lshnbul - 1 ıoci ci';a· 

11 hazır baluamuı •e orduy& memlcktiu şiik• r.ez• mab~oneııirıde eot.:H' 
blldlrmlıtlr. ı :ı !:"r n htekirhk dava• 

__ 0 sıoıa doruımaııoı b&şlaruı 

S an tır. 

lltıl&D pamuklar Hidisenio sullura Şem· 
...... Ad '- •cdJio Güzol San'atln if· ana Seyhan ve Tar1uı p•mua aatış 

~·•la amaml heyeti buı&n toplanmışlar. Oku akademi i mimari şubeıin 
-....1ara ı&re bir yıl içinde üç buçak milyon Ji talebedir. lddicya gpre Mili 
............ , ld d·ı 292 sn ı· ._, b' piyengooan 23 NıHn fev• ~ •• e e e ı en ~9 ııa ~ na 111e 

iıtıJ1n11ıaa karar verilmittir. kalirle çekilit biletleriadtD 
----------------- 6 adedini resim kabiyetic• 

' ı. ır Defterdarlı~ından: den istif.de ederek tabıif 
"• 1la etmiı ve bunları ikramiye 

' Muhammen Bedeli ... bet eden biletler baliDe 
a Lira Kr. 
S llta yakarı m. zafar aokak 29 m2. 300 00 

luymvştur. 

a lııpı •e hj r.arnaroh dükl&in 
~ 11

C. •ı•i• m. lile ıokak 14l m2. S 
a'Pı T" bal!&: ıolu.~ındaa 13 t jh ana 
~ 11

"• •t•iı m. cabı aokak; 201 m2. 4 
t'Pı 6 tajlı arı:a. 
1 
•tııyalıta Boıtaah 1809 unca ıertf 

,'~11 1ı. 1356 ada 17 panel 168 m2. 
it ta jla arsa 
•tııyaka bo•t.nı. 1790 ıncı kemal 

~~•lr 1347 ada 3 parsel 86 m2. 16 
tJlı •raa 
, ''l•J•ka Alaybey 1669 uncu Slizan 

1'~•1c 16 ada 10 panel 186 m2. 29-

Soura da Mi li piyango 
idarıine müncut edert k 

84 60 kramiye tutarı olan 2512 
1 r yı bu 1abte biletlerle 

121 00 ç •kmiştir. F.kat az zaman• 
da iş aalııılmıı •e yakayı 

42 OU ele vermiştir. 
Maruf bir ailenin oğ 'a 

ol•a Ş emaeddin mebkemc· 
43 00 mede yapılan ıorguıund~ 

93 00 

ıtlediğt fiild• bir kıat ol• 
mıdığtaı eöylemiştir. 

--o---
~ tıjfa arra 
r:.••Y•ka elayb, y 1681 inci Şehit Ce- 70 00 
._ 1 •okak 26 ada 2 parsel 84 metre 

ihtiyaç beyao 
nanıeleri 

~ "•bbaı 4 ·1 tnjh a11a 
,~ııyaka boıtanh 1809 unca aıeref 64 00 
ll •le 1356 ada 14 parsel 161 m2. 
l tı j lı .,. •. 
~~'la 1595 iaci menemen c.:addesi 235 00 
lı 6 •da 11 panel 235 m2. 297 taj" 

Ankara, -Aldığımız 
lam.ta göre ikti at ~ t kil· 
ıiğince butıı almış olın kö· 
'1JÜr ihtiyaç beyQanamelc· 
ri~dea kifi mikdarda d~n 
lttaobula göaderilcdştir • 
Mı.ıbtehf yerlerde mühim it •tı, 

,,~•11•ka boıtaah 1809 UL. cu ıeref 
ltı ·~ 1355 ada 2 parael 106 m2. 23 

43 20 k~milr stokhıra bulun eh• 

~ı":ı karantina m. K•meriy~ ıokak 
t, •da 10 parael 392.75 m2. ouma· 

•ıa iL ., •• 

il'uudan )'akında her iBtiyl 11 

59 00 kömürünü •olayce alar.ak 
tır. Burada tevzıat baılac:' ı. 

lllha • 'et tı karaatiaa kayaeri ıokak 1757 35 60 
l,' 9 Parıel 178 rn2. aumara11z arsa 

Müzakere edi 
lec k kanu 

layiha arı 
2()~11 1595 iaci menemrn c•ddeıi 2270 CO 
lt·ı •da 15 panel 2270 m2. 275 
l J 1 •tıa A kara, - Mec İaİD ı • 

---7T ... ınmuı 

Kahramanlar arısiklopediai: 
1 !"d'Z>!!!ll 

Tür Ta ihinin 

-8-

Yavuz 

Ölmez Yi~itleri 
Yazan : Gôniil Emre 

Sultan Selim 

6,ölümün Çok erken kıgdıöı kahra
man ve dahi bir askerdi ... " 
Oıman oğullarının ilk on padiıahı, dt ğ rli •• 

kahraman b ı ş ludır. H er biriofo b"Jyük ulaıumusa 
ayr1 ayrı hizmetleri vardır. 

Kimi batının birlrıil< ordoluın ; ezm:'t kimi ••· 
ferleriyle hrıbe yE;nİ ç ğlar •çanv, baıdu~ 1efcrde 
•ey• savaşta ö müş ve b r p!Iİ Türk bay,.i•DI ma· 
vaffakıyct alanl•rınd d.-.lg&laadırmış büıdlmdar• 
lardır. 

Fakat bu birbirinden değerli ot padiı•h lçiade 
bütüc b nedanıa en lubram~o çocuğu, dibi bir 
asker olao Y avuı Sel ı mclır. 

Yavuz, , .. bud"lık bay ııtldaa ber; k ndiDl g&ı· 
termış c;ıe üstüoıuoüoü k bul ettirmıştır .. 

Korka bıımıyen bır k .. be ve çelikt ı: u d•b• u rt 
bır zme m•li"ti.. Ço < savaşçı oiı ruh bi•· 

yordu. 
Taurı, Türklüglia "b:ıkim 'llmaıı., ·usıflaranı 

oaua şıh11nda toplamış gıliydi •. 
Babuı (ikinci Bayc· zıdıo) uyuıuk bueketleriai 

ıon;a erdirmek için O .to:n .enh tahtını ODUl elinde• 
zorlc aldığı vakit, Anadolu kabramaaıoa ka•uı· 
muş demekti. 

Fakat ne yazık ki bu keca kahuımau. ebedi 
Tü k milletioin btşıaAa dokuz yıl kalabildi ·• 

Yavuzu o hı ıh ıabif e'erinı aüıliyen lki blJlk 
savaşı vardır .. 

Buol rdan birinciıioi itana kar,ı yıpmışhr. O 
uman lraada Türk •oyu11daa (Safeviler) padit•h· 
lak ediyordu. Sülalenin kurucusu olan t•ir ve ba
bad1r "Ş ,b lsmail" ıabip buluaduğa Tilrk ordaıa 
ile Iranda küçük bir devlet kurmak istiyorda. 

(Ş i)lıği vHıt• yıparak Aaadoluya da hiklm 
o'ınak istiyo:rdu. 

l kınci B yezit çığır da (Aaadoluda) bir bayii 
t rt ftazr)ar da elde etmişti. 

Y avur, Ştb il maile ilk ihtar mahiyeti de Ana· 
dotuda bulunan kuk bin Şiinin kaf ••iDi •ar· 
durdu. 

Fakat bunuola her ş •y b•lledilıniş olmadı. Ni-
hayet Y avuı Selim lran lizeriae muuum bir or• 
du ile yürüdü .. 

Yol uıun ve sıkıntılar çoktu. 
- Devamı var -

.... 1 204
5 

• 653 üac& cafer tayy., ıokak 388 (JJ 
'-i •da 2 pıuel 970 m2. 911 ve S 
~6 ..... 

~ •• :'' aa. Eaıinbey. ıebit niıım, Sa- 77 75 
'-2 •olcaldar 829 ada 1 pıuel 311 
2 

1
· llQIDaraııı arıa 

tusros toplantısında müın· ı 

kere edilecek mühim k. - • Elhamra Sinemasında : 
naı:ı tiy h·sı aruıc da tc~- -:-------------

1
-~=,=---------;ı 

~İkİ Sanayi ~•DUDUDUn ye· • 1osun aşa • 
rine sreçecek sanayi kanoou : . i 
ıle kl çiik sanatlar kanu u : J , .. :~l lcarantiaa m. ıerbetçiyola 1777 123 ()0 yardır. Bu kanunları tetkik ; · Altın Yıldız ı tg i P•flel 825 m2. No ııı ana 

~:·a 111. Şehit Nazım, dere sokak 
~. •da 2 panel 250 metre murab· 

etmek üzere kurulmuş oh n • 

75 00 mu•akkat eaümenler ~e i Ve Selaheddin Eyyubi i 
:e~~:.ini • tamamlamak ibc i ( B O Z A S L A N) İ tg ''lll•~•sıı ., .. 

'· ~ ... tPt 4 
Dl teaeıı.üb ıokak 827 ada 4 57 00 

~~d:tl 228,75 m2. arsa 
~'ti '~•afa yaııh 17 parça emv•lia peıin para 

,~'1 28 6 942 tarıbiaden itibaren 16 gün 
S,ı hr111aya· konulmuıtur. 14 7-942 taribh. e 

~t.r.' llnü 1aat 14 te ihaleleri •yn ayn 

ı, 
1 >k'"' t Qa~lı•mmen bedelleri 6ıeriaden yüzde 

1 ..._.'t,~tlltıaat akçcıiot mtzayedeye beılamadao 
'" ,_,'••mi mezkfı, dA Milli Emlik mDd6rlü

' idi ••tıt komijyo.::.uııa müracaatla11. 
3636 

___... ~ ~ -~ 

: · emasında ıca. ı 
Alıaacak 1420 aok• k :.: -~:.....::.-=~~~S-=-l-=--~---=-----364_66: 

94 uyıh evde oturur Harı' Bu balta iki J.cDgio pıoğı•m ı 
za oğlu Murat Ali oğ l u ! 1-lna-ıfüce ıö&lii ı 
Adil ve kansı Babtiy•• i Londra Uyumuyor i 
bir aua meselesinden ar ı . 2- Fra1ısızu ı6ılü ı 
larındıa çıkan münazaa noe ı UMARBAZ ı 
ticeıinde yek diğerlerın; t ı 
dövdüklerinden baklarındı ı f.!atineler: L. uyumuyor: 3,30-6.30-9,30 ı 
wt1fhut ıuç zaptı yıpılmıı· : Kumarbaz: 4,S0-7.50 : 
tar. 1 ı Cumarte1i, Paıar 12,30da b•tlar ı 

•• ovm k: 



SAfflFE4 .~~~~~~--~~----------(HALKI SES~l)~~~~~~~~~~~~~~==~:il 
Hasta çocuk .. ara pirinç 
Bir ç cu, he İml yuıyor: 
Dfi kü ( ~w ttl ı) ir.izdı bublu tçıı pi ir.cio il 

yerici tuttugoon y.ız:onkl ço ~ ycrhıd~ bir r .. üta1P oa 

~•lu11maııu o&. Bcıı bu f luiaize ıuaları bildirmek!" 
ıtlrak ediyo1uın: 

lle.aim doJayı iyle h ıt alan an ve al.vali dol yııiyle 
iller tlrll çocuk (mam&) larınd•a m' brum olan çocuk 
lara ekaeflye perb z tav~iye etm k ve pirinç ıuyu vcyı.ı 
•lrl•ı ile l'•dalanmau~ı bildi mek zoıuoda k1ılmı· 
lilllauı fakir •İltler pirinç lipası pirtç ıuyu ta .. siyemiı 
••rt•m•da: 

- Nereden bulalım. 
Dır •• boyaa bükerler. 
Yaıclıjamıa ıibi eczahanelerimiıe beıu onar kilo 

9"rl•c ••1ahad piriaç ana verilıe ve bunlar da bekim 
11ptıleıi1Ja yaahz ba1talar için 1atılH umumaa ve: 
ltılamm klçlk yavrularımızın bbbati içın çok f aydah 
•ır fı l'lıllmiiı olur.) 

Dia ba ıütiJnlarda töylcdiğlmiz bir düıü r. c •yi dea· 
teldiyea bu çocuk bekimioiıı sözl~riai alakalılu• ehem 
ml1etle İfıret edi)'o1uz. (An•doltı) 

ll - ... -..., ' . - - .. 

1316-1338 ve 1339do2um-

Maa if Vekiıı 
- döndü 

Ackara (ı.a) - Maarif 
vekili Hana Ali Yücel 
bogüu şehrimize dönmüş 
ve iıtaıyonda m•arif veki· 
lcti tuafıodao l:arıılanmıı· 

br. __ .. __ 

Şaşılacak 
Haber 

Nevyork (a.a) - Nev-
1ork Taymia gaıetcıi yazı 

yor: 
Dtı:ı husoıi bir kaynak 

tao verilen bir habere gö· 
re mlhver ıencl kurmı Jı 
dün ıabah erkenden çölde 
bir toplantı yapm,ıhr. 

Dahili ye Ba:toplaatada Ohialekiıı 
kuyvd almadan evvel ve 

Sicilleri tetebbüı mihverin elinde 
AakaH, - Dahiliye ve· ıken ıeriye çekilmek huıu· 

kileti y•ptığı hmimde da ıa aör61ülm&ıtür. 
biliye memurlarınıa bütü~ Aıkerl ric 1 bu fikre 
,,ukuahaıu ıicilleriae:iş1en· tauftu görlnmekle bera· 
..nui itizamaau bildirmiıtir. ber politika adamları ba 
-~ naa İtalyan milleil araaıa• 

d 1 J d• ·siyasi bir maiıübiyct 
yabancı ara Ana O.U a ansının bi11i doıaracat• ıçia 1t.ı. 

Raduo bola ... saıarı yanların bu ricali iatemiye 
lu bütün 

laaalr Yabancı Askeır1ik Şubeai B•ıkanhğından: 
c.:ıiiui ileriye ıiiriyor. 

htanbul, .-
Ali adında bir ~ 
ile tuttuğu dl 
ild bin ı,,. ıit 
lu ı tamamea 11 

ra bu ıabah er 
kiuı ateıe ye 

riye ıeıeD po 
dan glrtUmlt 
rak adliyeye t 
mittir.= 

Ali, ıaça•• f 
•• cleı hal tewki 
tur. 

Aliai• 
kindaa çık•• 
ccıiade iki d 

v yanmııtar. 

1-7/7/942Hh günüoclcrı itibaren 339 doğumlu era· Trabluı budt1du - Al· ---o---
h• Ulı ve ıoa yoklam,ları tıubc binaaıada bışlıyıcak · maularıa uas bıımleıi dur· Karantiaad• 
br. Bu yoklama pıztr ıüJleri hariç Hbahleyio 'sait 8 durulmuş a-ibidir. Mubare· Zelzele ıaa mevkii•cl•..aM6 
••• 12 , ••• afledea l>ODr& saat 14 den 18 e kadat beler bunaltıcı bir bav• ve Mcil11 - Gece .... aat~mam Ma•IPr' 

•nam edecekt
1

r. tabası içinde tabammiU&o 24 te tiddetli bir yer ıar· binaaıaıa ••••" 
2 - Hu mükel'ef birlikte şaalan retirecektir. gayri · ıaıtlar dıi r ea:ndt: llnbıı biuedilmiıtir. H11aı ·aeai olarak il .. 
A) Nlfaa c6adaaı, cereyan ediyor, 8 inci la2i- yoktur. ha~luada adH1" 
B) Sıaıb ve vazifeaiai ıöıterir balea çahıtağ• mü· liz ordaaa mudafau vkzi· _ _ ce verilen k•''' 

.. eclea ıJacatı veıika 1, yetili alm şhr. Elalomeyn· Z l • .., ıebrimiz ca111la 
C)S:aıf a71rdıi11da .... olmal(Bzere ihtiıaa Ye D\H• d•"İ tep ~lerdea Amerika· ey ınyagı deiamami ,ıri "" 

lala ek•laadaa meı.aa veya ay.almış olanlar aldıkları şa.· lalar çı karılmııtar. İhtiyacı Bina cif~ .. 
laı4etume Yeya ta1dikaameleriar, S okholm - Norveçte· . . . bipli ar1alard..,. 

C) Geçe 11 aer.:eden llhbi dı•rar.ıt ylzladen erteıi ki haı \lnele r binlerce ya T8ccar ehn~'edlu ze~~ı.n· ile milli elDllls 8ıl 
Ha•1• terk cdildiiioe d. ir upoıt (aOfoı d6zdanıadı ralı ile doludur. yağlarıaın tevzii e m ım ait bazı ,..,, 
... ralaat var1, llıum yoktur.) Londra - lagiliz kam•• bir iştir. lımirde yemekElik baneye il~: .. 

P') Saaat erb.-bndaa olup ta aanatma dair çıhthk· daaı Obinlek Romele üı uytinyağı kalmamıştır. d 1 k I•• 
1 t6DIQ-;,a.nii gösterdi. _Ç&nkü rem·ıt ve Ayvalıktan bir re iıtim i 0 

ddlll ar1 1erlerdea liılacal.:ları boaseıviıleri beltdiyeye tu· •u aa·mukabil a Pr . 
41k ettirdikteo ıoara retlrruelc:ri lhıaıd1r. t ıehblhü ele ala bıldi. buçuk asitli zeytiayatı re tehir içiad• b 

3-Jki ıeae üıt iste ayni aınıha wahnamış ~9 ve Berlia- Alman ve Ro· tirilmeai içia vilayet iıte evini timdikl la 
1Ni11larla muameleye tabi ale'umua doj-u'lllu talebeler men kıt .. ıuı Sivastopolda mldürl6i6 tar11faadan ge· ye emria• t 
iki •••• üst ihte •yni ı11>ıfta kaim dıtıaı ve devam 75 bin eair ılmııiardır. Eıir reken tcıebbiiılerde bular Belediye ba bi 
•••r tale·be olduğa bakknı da okulduı ahaacak ikiıu ıu ara1ında general Mal· uolmuştur. nk yeriade ltif 
..... YHİfra İle fUbeyu ) a:ğaatos 942 dea ] eylll 942 <Of dahi \'HdJr. 417 top, --o--·- de retirecektif• 
tarilaiae kadar m&racaatla tecilıetiui y&ptıracaldardır. 870 mitralyoz,• 87 tank 11• K&VUD geldi tiye vekileti•i• 

4 - Bir mektebi ikmıl cderel: daha yiikaek mek· ,.,, 67 uçök savar topu . k t' oir yaııya ı•r• 
hlM ••••mı içia beniz kayıt ve k1.bul Zilmını olmı- ahnmışhr. Kukığaçtan 11 •• P•~ 1 can meYkiiod• 
••tıaclaa dalla yüluek mlllltc;.be girirıcaye kadar geç ~ · Berlia - Uçaklarımız kavua mahsul& ııetırılm~r ·ıUve edilmek 
•k zu;~aa • zaıfında mükellef;yet dahi balu· 'afkuya kıyılarında bnı tir. Bıanl ...r küç&k olma • ılk• edilcc,k 
aacalt.lnuıdan ilk ve ı :>n yoklamv. frırınıo , icran umanla11 bocıbardıman et beraber p•halı 11bhyor. IİDiD beledi''~ 
i~i• t•lcbeler miıiJu deiil müa: . U~fJcr ıilıl -nitlerdir. ıcıp ecleceati • 
••••eleye tabi tutulacıkJısr temmuz ayı nrfa::dı fubt.• fuklamalan ba müddet içıade yıpılacaktar. Gelmeleri aia acale bi 
J• mlracaatla aakerlıkleriae ln.nır almaları liıımd11. menfaatleri icabıdır. • bazı teltdirl•f 

Akıl takdirde yoklama l<ıçığa •dd .. dılecelderdir. Ay 7 _ Yokl•maları ıerek ıabemizde ve ıerek haraç 
nca bu ribUe, me tepten mezun oldualarna dair iki· ,ııbelerde olmuı ta her ee 1ebebe mebni ııaıfı a1nlma 
.. , alı1a• Ye» ik rctireceklerdir. ı:ıııt o an mlkellefletİD de ıınıf almak ilıere .,aı mid-

5 - Tal ebe olmıya ıı •t• lzmi mulıiti dahiliede ba· Jet zarfında ıubemize milrac•atları Jizımdır. • 
l••a• alelumum yab tcı r-338 ve bunlarla muımcleyt 8 _ lımir dahilinde adres tutmayan m&kellıfler ıte 
tabi dhfuonıa mü'~ellef'erio · ık ve sıo=ı yokl.meıan içi iı:.riç mıntaka lard ikı..met eden mükeUefJeria .yoklama 
7/7/94l ta 'hi ıdı::ı 31· 7 942 ta ribioe kadar geç•cek 24 lar1 şu emi::de yıpı1amıyııcaiındu:1 e!:ıs ıııbelerıae acele 
19ollk bir r:"' Jb?et verilmiıtir. Bu9dan ıonra mihauıt nüracaat1arı li~ımdır. 
edecekler yr flıma luçığı ve :~ın .. 'i sevlt edildikt ı 9 _ Yoklama zamanı geçtikten ıoara mthacaat 
IO•rm balr"Y• lcdd.edılece~tir. Cnab kahnm•m•SJ ıçim ~dealer yokla&! ' kaçığı ve emaali ıevkedildil..ten:;ıonra 
~. m&dd ıtiu r~çirihı emeci menf t•tleri icaudn. oüracaat edenler b kaya vaziyet ae dilıerek mDkell~· 

6 - Ht ne aebı be lll t b!ll olurııa olıun şiındive lu fiveti askeriye kaııur u ıııan muaddel ve çok •in mad 
. . d'' . J 1 1 nö ·ec~lderi ili"J olnnur. •ar yokl.ırualaraaı yıph,mımıı Ye emaah aev"e 1ımı~ -.e "'' e Cf"Zll ~ 

516 dahil 338 ~•'-il doiıı n 1.1 y .u:l ıuı a ka~ a idar1no d 4 

Hı 
lkiceımelils it 

de1i 36S !111'11 ,ı 
•e botta ıeS 
Ômer aJDİ e~ 
yıla Salih oj ~ 
d&s eviDde 
madıtı bir ıP 
ıorhyarak •' 
ğerinde bir 

1 ;ıadan yak•kl' 
6n.,da tab 
(IUfbr. 

Milli oivan20 bil tlerin.zi ( Saıdıt ) Ki .. • •••• •h•ı&.. Çonlr.kapı Pelll 
icar:ı.ı r.1. . iti HaHll TaW. uuıa 

. .;;~ 
Tel..fc• 


