
~ 12 -,A:"";:"G:"':'!US!!'!!'oTO ..... S-w_ 
1942 

,~~~!~~J a ı a . %Dair linci 

~·-ltafrnda 13 iNCI YIL 'lı.4616 (f't,,. cıJt c ı ~,,. c l ttıl CJt!cıtt> -f~L ( j -1 .;E) I \!~fa\~~IND~ f?~SlLMIŞTIR 
(~h· 1 ............................................... .. 

esi 
ıt Nefriyat Mfıdürü ve Ba,muharriri: Sırrı Sanlı) (Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•ı 100 para) 

,'·1Laval bir2I o --ı Milli Şef 
~.~~ksöyledi , S N D A K 1 K Aı ögelere ziga1et ve-

~' t I (ı.a) - Almaayı rocak(Br 
~l~~~ilk Franıızbarp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U U 

~'t'"' p. L•vel badudda Fransanın Almanya ve Pasifik mu-
'1&111 •tea namına 1e 

~'"~:t•ıhr. B. L.val bu Yüzde doksanı müt- logiltere harebeleri 
~t···~ •ti• bir nutuk ıöy tef ı·k taraftarı Londra (12,30 R ,dyo )-:~ •ıcitnle demiştir u··stu·· nde 

.. ~ Şimıli pasifikte Amerika· 
'-11 lllıı11cla b ı bl Loadra "•·•n-Royterin Londra (Radyo 12,30)- lalar Aloisyen adalcrıa hii· 
t ~'''"o D UDan r h b d·-· - F t' .« O l:aia h • 1 • a er ver ısııne gore raa· T •yyartlerimiz Almaayada- cam etmişlerdir. 111,, arp eau aı d k . F 
-.,~t, ~•bı,.ııhldı be1ıle· H ~CI. aç.an bır rusu ki hedeflere hücum etmiş· Geçen cumarte i yapı-
-,.. dir. oat ._ demıştır in : tir Tafıil.it yoktur Biri- lın de!ıİ:ı bombardımanır.· ~, •u areae eına- · ' 

~ ••irlerfa ikt ·1r· Fran1aaıa büzde dok- hnya üzerinde bir:~hyyne da müttefikler Jıponl1rı 
011 'd m arı 1 1 -tt f' 1·I • b '-1' ~ 1 i B&t&a m& kilit- 11nı · m~ e •• erı ea ıyor. ı tahrip edilmiştir. g• fil avlamışlardır. Donat -

\ı.._, ''tılııcnıma r!imen Müttefıkler FrınHya çıka M b 1 b 1 oaya 1Lenaup tayyareler 
~Ilı lr1Jbi111 itfmltla dol cakları zaman elleriodc BÇ u o onun ~a\ıil yakn.lannda patlıyı. D 

~h~~l&tıdır. Alma1tyanı: ü~er tüf~a-k getirm.elidirl~r begannameıerı· i !ci Japon yük gemiıiai la-
'ti'-1 tiyacı •ardır. 1 İ· kı bu gotorecekleu bu lu- tırmıı ilıiıiai de husa1a 
'diı, t orada .'.ç feakleri de ıiliba sarılmık Stokbolm (a.a) - Dün uğratmıştır. 
~-~-~~•kilde çalıtıcakl:~ iıtiyen Fraa112lua veuia· ubab lniçrtaia ~ıimaliı:de --••--
'ıı._,t h 111111 . olduium gibi ler.. meşhur bir loaloa uçmu~-
.. 1,, d '••ııaıa yarat•Jına- 0 - · - tur. Bu balon bir_talum b -
' t • ,, d 1 . . 

·.. r ım edecekler- ç• ı•ı yanname er { neıretmııtu. 
a,,~ ın 1 er ve 8alo11 düıürülmüıtür. 

'\t'\ı '1a•ı ıiıleri harbe -•-'•t, 1•H., Hindistan ,,._ , ben ıizleri H• d• t 
y ·~, ~·.•d, JDrda nafi h Ad e 1 e ın ıs an 

.. , ___ •ırnetler vereceiim. a ıse erı 1 l 
'ıııı,,:1 &ıerinde bir çoiı Çunking, (a.a)- Gaı. SY8D Brl 
~~'t ~~ •

1 
lıarıllıııcağız, tc ler, Hiadiıtln menleaia- Loadra (Radyo 12,30) -

tıt .. ' •rın btpıini. •ı•- dtn hiç bahutmemelıtc- Hindiıta1dan alınan ajın . · 
dirler. Yalaız Taku.,. Tın Jara göre bugün durum fç 

~ ....... ____ gaıete.i (uzak ıa·h için güa evvelisine niıbctle il -

~lllla-bayda bir hliket) bıılığı ılhada kindir. Hiad liderlerinin 
I 1. 6 Hiadiataada başlı yan tt v- tevkifinden beri ea büyük 

• ~~· hastalıg\ofı kiflerdın Vf buau.:a netİCl• WlrJflkh~Jar ÜÇ yerd~ ~e 
~v~,.,q lerindea uıua uzadıya bıbı oilbaua Bombayda ol ınuş-
1~ S,~r:y (•.a) - Bin etmektedir. tur. Taymiı gazetesi diyor 
t,~1a1t, baatlıilıiına tu- Ç • ki: şimdılik karıııklıUar üç 
\ •ııı •ı~b·li&k&met lizım İD SÖZCÜSÜ diitt şehiıdedir. Bu lıarışı. 

• 
1 tertibatı almış d• k• lıklardın korkaıağa lüıum 

~' ıyor 1: yoktor. Kongre ıiyautia 
it f •ı• Çungkiağ, (a.a) - Çio gerek Hindo ve gere~IMilı t n21 iZ ukeri ıözcnın J •pontaıın ıüman veyahut diğer puti-

t
,)Yare Birmınyaya knvvttler gön- lere aafız ol•madığı ıöylc-
• derdiiini Blrmanya ve Si· aebilit. Kounre hueket e ~....... • 6 

iki uçak 
Gemisi 

N, lburm (a a) - Beri e 
limanında demirli iki jıpc n 
tayyare gemisine :;:hyyarc
lerimı :ı ılçıktan bücum:~de 

ek bu :gemileri mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. bun 
!arın bathkları kaoaah bü· 
küm ıürmektedir. 

---o---
Meşhur Jnei
liz uçak devi 

Londra (a.a) - 4 mo· 
töılü yeni uçak gemiıi 8 

toı.lak bomba lafıyor., Bu 
uçı~ hr il lı defa Bardiyaya 
ıkıalırdır. · 

---o---

Ankara - Reisicümbur 
Milli Stf lımet IDöaii, öoü· 
nüzde~; cuma güo6, m•· 
ou.Ja · la Dil Kurultayı üye· 
lerine bir çay ziyıfeti •e· 
recc.klerdir. 1 

icra Vekiller 
heyeti •••• 
Aakara,(ı.a )- Diin icra 

-1elı.illeri heyeti biri ubab· 
leyin Hat 10,30 da bat· 
'leki l ette, diğeride öile
dea ıo .. ra ıaat 17 de 88-
yük Millet mecliıiade~olmak 
üzere iki toplantı yapmıthr. 

Hindistan da 
kareaşalık 
devam ediyor 

Bombay (a.a) - Rumi 
teblığ : 

Hükümet kargaıahklara 
karşı yeni tertibıtıar::aımıı 
ve yeni poliı mflfreuleri 
celbetmişt r. Zabıt• ku•· 
ee\ leri hı llc kütleai üzerine 
attş açılmış açılmıı brş!öll 
ye 19 yaralı :vardır. Dün
"ü nümaişierı:!e on kiti ölB 
ve 30 yaralı vardır. Şim· 
diye kadar yara lılana ade· 
di 2 bini bulmuştur. 

---:::::::::~--

Kazakların 
Mukabil taarruzları ........ ~ 

Moıkova, (8 Rıdyo) -
KaHk kıhluım1z Kaf~ 
ta mukabil harruıla ...... l"'ı~ISJ battı ya'Da çıkardıklannı bildiıi- ı c çınek karauuı vermış, 

~-ıaı,'• (a,1 ) _ (Alman yor. Çinlilerra de 8 koldı n bükilmetia de geçmesi za· 
1~~ii) .·~~•lıiının huıuıi Lingıaana hücum ettiklerini ruri idi. 

~ı. ~kd it .Almam deniz H Şuh nearioi g.!ÇtikJerini Lige)dB sabotajlar 

Britanyanın 
Yeni uçar kalesi mın nflarıaa girdiler 19 
Londra (Radyo 8,15) - tank tahrip ed ~rek eıirler 

Bıitanyanın yeni icat etti· aldılar. Voıoaej cenubunda 
gi L•olshek tayyareıi bak· D b da bitin \ toıııı 11 ~•ı111de yirmi iki ve ıebre 8 b'l~ok ldlomt f. 

' t•tta• lagıliz Cagle re yaklııtık 1arıaı ıöyl'yor, VB uanaınıar 
. ve onun gar ID 

.unda ıu mılamat veriliyor. kıtalanmız tutunmaktadır· .,b ••iıl lbatırmııhr. ---o--- Londra (•.a) - Ser· 

~, 0 nya ha- Petrol kuuuıarı beat Bt lçika ajaa11aa gö: e 
t d v •

1 
• Uyej çevre.iade ıabohj-

\ ~---,. eG~· mış Henüz zaptadllmedi •• lar ulJ'UŞ yangınlar çık mı;. 

8u tayyare 4800 kilometre lır. Burada da 9 tank tab
uçuyor. 8 bomba uçağı h- rip edildi ve 17 iaci tii.ı1e
'''or. 10 mıkiaeli t6fengi ae menıup esir aldılar. 
eardır. Her ıuretle k•ndini Harp e1irleriain ifadesine 

~'-d· IDg, - Japoa· L d a (815 Radyo)- br.JAlmaD!ar .buralu~ak! ınüdafuya kabiliyetlidir. göre Leniagraddakl çete 

~t '•tı, k OD 
1 

' ' magaza ııhıplerındea yırmı 
's11ı .. ._•, . arıı hare Kafku petrol kuyuları be· k ... t k'f t . 1 . f' 

---o-- ınubarebeleriade bir keıim· 

d vıııı; Çt t 'f lflYI ev 1 e mır er . ID l• s t 
'iildir JD amam~.e DÜZ zabtedilmedi. Kı:ıald r lik ıntaka11na da 50 bin ovye mu-

ti, ~u1;.1:P:~~~daı~ Çer keskin dığ!•1 rındın gc- mark ceza vermişi, rdir. harebelerı• 
~ 'belr i . çerek mukabı huruıa M 
J,_.:~t•dir.çıa zamanını ıeçtiler. Don nehri civa· areşal)ığa Loada (Rıdye- 12,30) -

~t::-.. lıabbece hücum rında kanlı muharebeler terf ı· ettirı·ldı· Sır kaç dakika evvtl gelen 
~ - 1 •aırlıklınaı yap yıphlar. Almıalar Kotel Moıkova tebliğine düa gı· 
~ t'-ı'•ra belkide Rus. Nikoftan kuvvet getiriyor· Roma (a.t) - halyan- ce Kleak•y• mıntaka1ında 
"ı."j' 'lll•tik yollaı la bir tar. Voronejde taarruza ge· Juıu şimali Afrika kumaı- Maykol ve Çukek mevki
l" ~. tlbi tatacak ve çen Macu lkıhluı büyük danı Mareşıllığa terfi etti · lerinde çarpıımafar vuku 

'1111ıa r•çecektlr. .tu lıklarla püıkürtüldü. rilmiıtir. bulmuştur. 

de bir Alman üıtteymeni· 
aia kumaadauad•ki bir 
müfrezeden 200 kadar aı
lıeıle Oç tank alınmıştır. 
Vaşington (a.ı)- Ruıya 

bıberlerine göre, Kaıa~lar 
Kafkas cephesinde büyiik 
bir yuaı lık göıtermekte· 
dirler. Tarihi kabramanlak
larını imanla çu pııarak 
iubet etmektedir. 



SAHiFE 2----------- (HALKIN SES:1----------------
Sılahat oe içtimai 
Mrıar1enet vekaleti 
Ne,riyatından 

------
1 AÇIK~ HAVA GÜNEŞ 

IŞIGI B~LIK YAGl 

Öğretmen okullarına 
alınacak parasız ga. 

tılı taıe~e 

SEHiR .. 
B. Mustafa Havacılık Ollencl tHalllll 

~ırme~i .. ;a-;t~;;.-s;ğıam ço· Her yıl -:i~:ğ.u gibi bu Nuri geldi Reisi kBZIRCI 
aldaiı frenıiden yahut her yıl da öğretmen okullarına lktiut vekilcti teftiş Tiirk Hava kurumu ba- 20 30 ı• f 
11182'1 b•ıka bir baıtıhktan parasız tıılebe ahnacaktır. heyeti reisi :bay Muıtafa vıcılık dairesi reiıi bay Os· • ıra B 
~•raamak i';in onların biç Alın•cak talebenin Türk 1 Nuri Ankaradın şehrimize mın Nuri Baykal meıuaen SIOda imİŞ 
:lmH tarafından öpülmesi- olması, hast•hkh olmaması 1 gelmittir. tehrimiıe gelmiıtir. On gü• ş 
1• izia •erilmeme:i: kulla- meıleğe karşı ıevgiıi ka __ .. __ ıonra Ankaraya avdet ede· Karııyakada Halil 

1 
1 

1 · ca 1-Jarı b d k k k t kt · · d cekt'ır. adında bir ihtiyar dil••' - • ar a aşı • · H eunın üzğünlüğü, öğ J d 
talrları kuJba adan evvel retmenHğe iıtidıdı olduğu an arma Borsa haberıırı· •İn nziyeti belediJ• 
ıer tlef111nda iyice temi-ı· bulunduğa okulca teabit K t murlanaıa· nazara dikk•

1 

••melidir. H11ta olan bü- edilıniı olman. birh ci ıınıf OMU 8Dı 35,50-40 ku•uı ar11ıada celbetmtı yapılan iacel• .. 
rlkler ve çocuklar v•ki içln Y•ıı 15 l9, ikinci ınuf J& yrıldı 492 çuval üzüm 11blmış· aeticuiade Hılilln 111-: 
.. ,.irmeclen teda .. ı' dı'I · · 16 2 H tır. arabacı oldnau halde di , ~-T " e me· ıçın · O üçüncü 11nıf için • -•• 
r• ba1lemılıd1r. Tedıvi gör- 17 21 ı' t 1 k lzm'r merkez kın Jan· Yenı· cilij'i daha iyi bal11111r 

f . . - o ması ş r o acı 4 il ı ••r•• rengıh ına baba·ı tır Büt- 1 1. t 1 b . darma• Böl.komutau HiilDÜ Halılia üıeriade 2 ' 
1 . un eme ı ı e enın i 
an dol'acalr cocu~ler ap miiracaatluı kabul edilmi ~etinalp yedi seneden beri Otobüsler Juamuıtur. Halil ifad•• 5 
al 1abut 11k•t olur. Fren· yec kf Mü t d k ıdar e ettiği bu •aılfedea fÜDliik lraıaacınıa 20 .. 6 ıill çoca~ tedavi ıörmezse t 

1 
eb 1 ~· rk•c.•~ e e~~ . ayrılarak htanbulı gitmiı· Belediye seyrüseferlerin lira ara11ada oldutaaa 1 

l.rid ••• Irat kalır. • e eaı • pe ıyı ve ıyı tı'r. • t' f • • i Al ıa ızamıaı emın ıç a • lemiıUr. 
Yılancık çocuöua bııı der< C'!de mezun olmuı veya d 'd 25 t 

6 --o--·- maDya an yenı en o o- B 1 d. se" 
r•bat yilı6 yahut baıka 11nıf1 aeçmit bulu aması ıa·. büı tı'r w t ' bbnı et e e ıye • Kahve geıı·uor m•'•tı·',.e mege e ' u • • • !tir yeri luzanr tiıer ço- zım g~lecektiı. Bulııaduk· 
calıt~ lateı olur. Derinin Jarı okullara miirıcaat ede- Iabiaarlar vekileti fımir Otobüı ihtiyacı aok lcil çımı 1 
ıoca~a tat~n ellerin çocu- cek talebeden okul idare- villyttinia ihtiyacına kifi olduğu cihetle bu haıuıta Belediye Hçimi h•~, 
ıaa ezlerı piı tutulmas ın- geh. ctk derece kalı ve aöa· Ticaret vekaletinin yardı· lıklarıaa de•am edilas•~1 ••n ilerı· a•lı'r. Çocuau sık leri öğretmea okullannda • i d'I . t' d B 1 d d 1 ed•' 

•"' 6 deraıiıtir. Y .laıı bir tica mı ' cı e 1 mıı ır. ir. e e he e tes 1 
1 ı ıılı yıkama'- bı'lbaı•a ba- 5 liselerde 4 orta okuJlar- ÇOCUK HASTANESi ı h b d ·S~ c • .. retb an ede oa bia kilo kab- atı ap iiroıun • .., 

taklarııınıa arasını temi:ı da 2 namzet seçerek ve'- 'ıl- iÇiN "S ·ı lr d ftır...-• ve mevcut olduğu aalıııl· Ye tçı tce " t 
•• kara Uutmak çocuğun liie bildirilecektir. mııtır. loıa edilen çocak hH· hnulaamııtır. d 
lleılerini yıkadılrtın ıonra -o- t h ı'•·· ı· ar-ıl,bı'lmeıi ti • 

D · • t f I · • aneı u a ,. Det terler eylA l ip a. 
iyice kaynatmak çocuğu ff ıger arı tın, ımn için 11hhi te1iıleria Alman- . u ıac•• 
JIJ1ac1kJ1 ba1taların yanına acılık, spor gümrüğünde me9CUt o}dLğU yadın temini de milmkÜD llnda mahalJeıere all bO• 
rcHlhmemek lizımdn. resmi makamlarcı te1bit görülmüştür. ber kea bir ay içiad• 

Çocuia11 burnu ile oy- mecmuası edilen 1,700.000 kilo kıh· Makarna VB saı·ra ları ~tetkik federek ";:., 
••mam111aa burnan içini Hacıhk 4 e •por mecmu veyi muayene etmek üzere adun bulacaktır. Deft• .... 
kaııyıp yara yıpmamıııaa baleo Mersinde bulunan ia· hlkklOdl de adı balunmıyaal•r Atj-Hıaın 316 11y111 çok zen k d•P 
dikkat ed:lmeJidir. Çocug· a hisarlar idareıi muayene racaat)ı adlarını . •1 

gia münderecatiyJe çıkmış b t' · b O· · ıd· • · ö hü } '-1 d' meme verlleceii zımın eyt ınıa u ay ıonunda grenı ıgıae g re - rece. er ar. ' 
llezleri deiiıtirileceği za· tır. Okuyucularımıza tıvsi lzmire gelmui beklenmek- kümet bl11e1i mahsuller DIKK A 
maa ana• ellerini sabunla ye ederiz. tedir. alındıktan ıonra n:ıakarDa '14 Ç•' 
f ---o--- H biıküvi ve em11li hamur llmetpaıa buh•;.rıad• fıi· 
Jİce yıkameladar. Yılancık ububat satışları ı 

t Ll'lr 1 Mu·· s ad ere . • • imalatı hakkındı bir karar kıyı aile babrt1İ ... ,. f ea ı e i bir huhlıktu; 7 

laHta çocukları vakit ge ViUyetimiıin her ye· verilecektir. min ea rüzel, eğleıc• ııtl 
çlrmedea bıştabanelere d•I k ti rinde hububat nhn aha· y ıpılan temHlar esna· en havadar bir s••"' tl•'l 
clOfam evJeıine götürüp e 1 eO &r 8l muı işine devam edilmek· ıındı makarna febri~atör· rahat . yeridir. MBıter --
muayene ve doktora teda Belediye memuılın fı· tedir. Köylüler büyük bir leri memleketimizde mev· miıdea görmiiı olduill~ Jı• 
•I ettirmelidir. unlarda yıpllkları bir kont· i tekle mabıollerini ofis aa- cut 15 makı!n• fabrlka11· rağbetten cesaret alar~ •'' 

rol ne:tic sirıde cehrimı'zı'n b J t ı · t kt nın mecmu ımalita senede tanbuJdan aas ve 91 11 t -Arkası var- v ar ıuna eı ım e me e b' ·ı k'l ld - ·ı•fl t 
mubtel ıf semt fırıolırında v J kt d ı " mı yon 1 0 0 urunu kıdroıuna bu-yük 1 ~ ., ---o--- e parasını a ma a u u. - ı r •• ,,. 

H 
mübü aüı " kaıt ı l e ekmek Bızı yerlerde nakil v•- soyDe~ış ır. f T' yıp1lmışt11. Pıogr1111ılD 

ftmdl• Yo•• •• k ı ı · ıger tan t•n ıcaret . ru a AD arın kartlarını tetkik 11taaı temin edear.edikleri ı kil t' T k h il . zeııgind1r. ( 
M t · ı · b 1 d 40 . . . . ~ve c ı opra ma ıu arı _ P'' 

atebei buıuıiye tah- e mış er ve un r an O ı çın mahıullerını ofı~ de 1 ofisini dı bı kuvvetlendir· Bu kadar büyuk ·-
tataıilit mndüı u- B. Hamdı' üoü müıadere eylemişler- polırıoa t•ıı'I tm kt k w f " tlar• 

1 
f u .. m e e e me için yeni tedbirler rama r.gmen ıya ·t•' • 

Y6:ük tabıi'at muemelitn:ı dir. müş~ ülita uğn mı şl.udır. ~ ilt ıbaz etmektedir. yıp• laıımııhr. Mlt!''
1 f'' 

t6zden gt çirmek üıı.ere Bu dört yüz kut sahip· mizio erkenden gehP ,J1' 
Urlaya rHmiıtir. )erinden yalcız 9 kişi bıı : H k o K ~ temin etmeleriai ta" 

k ı er es raya oşsun •• 
B S b • vuı a • kartlarını istemiş· ederiz. A, 

• 8 11 lerı:iir . :•Kı . şıyıka Boıtanh"NE'ŞE" 2uinoıu htanbuldaı •: ~· 
Kuıt.ı ınnhuebei bu· D iğeıleri vniyetleri ılip· f''1llll1'>üyük fedakiılıklarla gctirmtğe muaffak olJuğ~,.: il BAŞMAHANJO 

al1e tabıil memur vekile b&Ji ol foğuadnn müracaat· ı Varyete heyeti FERRUH ve arkadışlıu hufıadea : '11111111111 ALI ULViNiN ,., 
tiae Bııturak memurla ın- ta bulunmamışlar. ve kut- ı 8 ığıntoı 942 cuaı• güaüodea itibaren her •kşım : YAZLIK BAHÇESOI o~ı ... 
elan Bay Sabri tayin edil- farını almamışlard1r. Bu ı 'yrı ayn numaralar gö•terilecektir. Yebidea ulu cazı t: r 
miıtir._ '"'tlar imha edılecektir. : fıaliyete reçmiştir. Bua11 ilive olar k Türkiye mu- : s ..... NATKAR NUR .şı..,tl 
• : yatızmıciıi EMiN AT ABAY her akşam ictayı nu 1o1t: GENÇ VE ARKAD~ ! KÜf (~~ ~!~N~~~R ~ i :i~:c:~~:ı~•lkımıza bu fıro.tı kıçırmamal••••• l••· f ~~U K~b~it 
Si 1 : yare sı• De d Tel. : Dram komrd• 

ımir belediyesince yeniden tevsi ve tnyin edi - ı y masın a 3&16 ı (3) perd• 
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Hiodistanın lAskerlik et- Buğday 

Z • haşarı·çocuğu l memiş 316 Stoka 
ı ver h .. : i ba.terı ç.ocuıdar 331 dog"" umlU· D&ayaaıa ıa111lai t•• 

y r, bııdeabare tepıameif', m•kıadiyle aı,ık •ita•· 
· ı · b titr l .,, 1 0 fa AY111tra1ya IC.aaa•• Bir· 

a••Z avaz •ı ımaıa • ar çagrı 1 y r leıik Amerika ye ArJ0 Uthl 
lu: 

- A .. ae ıeker iıte· ----- anııacla koafcraaı lı•nda· 
· ' lzmir Aıke1 lık şu'besia- cak Ye JI& •llJ•• t• inli· 

- 3 - rım... dıy ıtoku yapalma11 lçla 
ti..... Ş k • · f 1 den · ~ e er aı1r veruıe, ı • · ı Mahıch lerden muhte· tedbirler alaaacakmıf. 

Zlterta ldklJllİ ı•e YJle bir HJrr• 91• tar atıar. l'f 1 d d Dlayaaıa aa fazla bai-
;-.-..ı.-. H" lal hl B bö ı zamıa ar ı yur umuıa . I llt • .Zelleil•I• lllr ta• bayramı olarda - 1• • ••• ea J ı 1 k k l'k b 1 • day yetiıtarea toprak an••• 

..,. t1.ı.r1.-• llirl ı•ı le ıeker iıtemem, çikoleta ıl' ere •• ~'. 1 ıu ·~ adc. aabipleri olaa ~a dewletleı 
~. · i t 1 ihtiyata ıeçarılea ve 11m I• d S t R k-

-·-···· -.nb •lea••lırla•e• ıetirclilılerl ba ra• 1 •r m... k d b' b. ti araHn • ovye 111J• • 
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~il kaltllel•cl•• ı•lme erkek kadı• ııae ııa•erlr. 1 mi ibUyıt erat 1evke tabi b-gday ılolru 960 mil1oa 
..,. .. toplaaarllr yerler içerler oy· - Hi, hi, hl... Hi, bi, dirler. Baalarıa 11/8/942 klılir toacla. O zam•• , .. 

~ ~ .... ._ bir b1,l1ı lral~ltalık ta '1tua· bl... Hl, bi, lai... 1 Hh ı&nli aıkerlik ıabeaia karıcl•k_I devletler• Rula 
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.... _ .... _ ıea aa1Ua t•L. 1 i ti 1 cektlr ıil we ıtok Brelil1ada lsall--

....._JI• .......... , .. •••••• Mralan• tat••· m a' zotr~m .• 111 lr f a Hl. bi ti lr ı·•- •• faılıllDID ,alnlmaıı .. . _,.. .. O • 1 Li iL- 1 1 tDe ı Yer r, • uı ı ç r ıare • aı er•• 
. • ...... , • ., • • ..ra. aran n- koparıp bir koıe1e fnl•hr. hizmeti ·y•pmamıı 316 ve bl tıralad•• bir ular•• ... .. .,r:::-• llapaı al•ı aeacl1el1r ı•ı • ba•larla - Hi, hi, hl... Hi, hl, 331 dahil doiamla 1ed • iurmaıta. Şimdi.. lıe 100 
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~ tl1or1aa caaım? · aıkeri mahkemelere veri· tar. H•y ıidl dlnJ• la•JI ... 

r ••• lla1ı•••• prm•k lçla YaYaa lb· - llaymaaamai! lıtiyo l ceklerdlr. NiHAYET l\ULDULAR 

1 ........ mlclawimlula•e• beı ı••cl al · ·ram... ı • Ruı ıporcalııı ll•k•" 
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t' 'lr .. araı yııamaııaı iıtemem... bir ikinci cıpbe aplma1111 
• •• ı maymaaama - Gitıia'er. • iıtemfı!er.~ 

lıtiyoıam bea... t - ll&tieat Ye ticaret du· Şlmcliye kadar iklaci 
, .... Wr tarafaa!a ltlrdea Ya•aı lbrabi Ararlar tararlar, ka·nı rumamazaa boıulaıa1ıaı iı· c•pbeyl amele lıt•cli or•• 
- ,. ... nHa ıısel bir Habeı ojlaaı lliıtf. dtldll&ll llıtik mayma. u temem... iıtedi matbaat ıatedl dip· 

....._•:tarak 1••••• ılcla. Ge11Çler etrafıada bir bulup ıetirirler. ~·ı ı - Ot11r1uala~. . . · loma•ı istedi. Fakat Rmlar 
_,"_:._-~ ı.,. maymaaua karaındaln t1ü· - Buıaııaıa •Dııllzısta• kimlerirıı kim'er4ea lıte ... 

~alala COC'IJitl ltlr aorpya tal&tl Ye OD• dlil dker, 8İ118a fÖll• olmallDI iıtemem... ıl llzım 11lecetlai allaaJet 
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1 
derler? Jopoalana ıelme· beJİ açmalara ka••ell• 

- Davul lıterim, da' ul ılai iıtemem... mubtemelclir. 
ld•a •at? iıterim ... Hi, hl, hl. •. Davul - Kalııalar. NÖBET 
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~~· .... a •• ,. lleıerret a\la bakıyor, 1 *** ler... adam yanıadaal ark ..... 
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Gelen h•berler, müttıh Ankara - Alınan ma· 
ıilia b&"ilmete aataceklan laDıla göre lngiliılere ••- Muhte)İf 
maıyyea mikdardaki bubu- tJlıcık olaa dört bin ton 1 1 
batı ıeve seve teslime de- luk bir parti üzümden IOJ- Cephelerde za er er 
••m ettikleri. i göJtermek- ra eski o-ahıul Osümler.be· ------ ----- _ ____ I 
tedir. men tamamen Htılmıı ola- Moskova, (8 Radyo) - Ankara - maarif Ve- Ankara, - Tfcar•t~ 

Hatti bu müaaaebetle cıktar. Kıtaluımız muhtelif cep killiği okullarda eylül im kilimi:ı doktor b•J s~,,ı 
Bayıadırda geçen bir hidi- --0

--- beler<' e tiddetli muharebe· tiba larını tarihlerini tes· Uı yarın lttaD~~la. b~ıtt' 
••den bahsedilmektedir. Tasarruf ler yapmaktadır. Kua kıt pit eımittir. Oıta öiıetmen edece~tir. Vekıhm11 , 

H&kDmete verecej'i mah- alannı1z aiuatoıua onuada okullarıada bütünleme im- baldı iate •e piyaı• ~~ 
ıule ta,, toprak karııtırır· sandıklar düı'.lla ıdan cephane dolu tihaalarıaı• ve talebe nam- iydlerfai tetkik ed•'' 
larken diğer kCSylliler tara- Ankara, _ Devlet fD· otuz araba almışlar ve bir zet. kayıtl~rının bıtlıma --C-- • 
fıadan ıör&len bir köylü rHınca tetkik edilmiı olan mühimmat dapoıunu bna· tarıbi 31 aguıtoıtur. ~Oıta ZaferİmİZIJI 
~ok fena bir muameleye tuarruf 11 ndıkları nizam· laadarmıılardır. Bir tabar okullarda eleme imtihanla- •' 
maraz kalmııtir. namesi vekiller heyetince d&ıma'l aünriılni peritaD rı 10 eyliiUe !inlerde liH Y ıJdÖnÜdl~n,t 

Bu bileye meydan ver· taadik edilmiş ve meriyet, etmişi rdir, KıfkHta hıva· bitiıme imtihanı 8 •yliilde Ankara _ TOrk ~.f 
mlyea köyl&ler: .. Bize bu ıirmiıtir. cılar diiımana ıiddetli bir devlet o1ğaııluk imtibıala rı JO Aj'aıtoı rDnlal •'" 
kadar lylik yapan htikfı Huıuıi idare ve bele· at•ı , çhl.,. Bu hücuma her 24 .ey:ütde baıhyacaktır. tının ea bllyilk döoldl jt' 
mati aldatarak ıeıefimiz)e tliytlerle mili bankalar[ta· ııaıf askerimiz iıtirak etti. Biilün mHlek okulları nda tall olın ° Bışkuoı•• •' 
oyalyonun" diyerek fena rafından knrulıcak tıaar· Uçaklarımızın yarJımiletop· 24 •ğustosta talebe kaydı· meydan moharebeıi "oo/ 
aiyetli hımıehrilerini azar- rd 11adıldarı bu ai11maa· ~umuı 21 tank 12 aabra na ba1lanacık 1 eylglde 22 iaci yıl döı8ml ~lf 
lamııfardır. med~ki h&kümlere tabi'ola· topunu imbı ettiler. 4 ba- de bütünleme imtihanları pınaıda geçen 11Jlırd•,~~ 

--o--- caktu. tarya1ıı11 ateıiai kestirdiler yıpılıcaktır. Derslere baı- dea dahı &sUlm bir f fi 
Sandıklardaki büt&a p1.- ve 8tl0 Almaa öldürdiiler. lama tarihleri orta 011ul li- do kutlamıj'a karar Okulların 

açılm . sı 
Oıta öiretmen okulla

raada btUialeme imtahan· 
lara •• talebe kıydı 31 
Afaatoıtaa itibaren yapıla
caktır. Oıta okullarda ele· 
me imtibınluına 10 ey)ôl
de liıel erde Jiu bitirme im· 
tibıalarına 8 eylu de c ev 
let offunluk imtibaalarıaa 

24 e1liılde bıolınıcıktır. 

BOt&a metlek oluıJI .,ı;. 
•• 24 •iuatolta talebe 
kıydıaa bıılanma11 tıkar· 
rlr eylemittir. Ayni okul· 
larda 1 ey:u lde büt61ıleme 
imtihanları yıpılıcaktar. 

Oıta okullarda liseler· 
ele ticaret liseleriyl ~ öğret· 

men okullarında kız ve er· 
kek (öğretim okurla •ındı 

J••i yıl tedriutıaa 1 ilk 
teırin perıemd ~ gilaü baı
la•acaktır. 

---o--

ra ve ·mallar devlet mıh (--o-- ıe ticaret ~ire~~en. kız ve mittir. ıl 
Hyılmaktadır. o·· k. e'kek teknık ogıetam de Hallrımızın tör••· ~ı~· 

---o--- UD ee Ce l biriaci tetria perıemhe rakleriai kolaylaıtıroı• ,I•' 
lthalaAt ve ı·h- h k olarak tespit edilmfştir. lımlr •e Af1oadaa tıe 

ava 8 iDi --o-- tertip edilmiıtir. •f' 
t • ) • -•- Ht•ndt•St&Od& Aıkeri kltalar Aff' ı.r r8C8 iŞ eri Londra (ı.ı) - Dahili- Iımir izcileri ve ıair 111pı' 

Aa'ura - Haklarında ye ve emniyet nezaretleri· KarıcıkJıkJar killer tarafıad~n 0°7 1,· çok feyler ıöyleaea ithilat aia tebliği: Y aarda bir geçıt reılll 
ve ibr acil birli~ leriain çılıı Diia aece azeı•ıda düı· Londra (Rtdyo 8 15) - l '-t 

• , H' d' b' k yı acıa ar. ,.,. 
ma1anadaa tide ed 1 a ne· maa tayyareleri cenup ve ID ııtanın " ço tehir- A b• k8Y 
ticeıer tetkik edilmekle be· dağu t abilleriai aım•ıı.r v• ıerınde k.,.,,kı.kıar ba, F ecı ır ,,, 
raber ticaret vekili de ya· iki yere bomba atmrt1H· 

/ göstermiıtir. Yeni DeJbi htanbul _ Çıtı le• fi 
unda gideceiı lataobulda dır. H ,1 ., çok azdır. Bir ' belediye mıata~ı11ada yaa- Büyükçekmece araııııd• 
bizı at bu mevzu liıerinde k - ı - b' 'kt d gın ! " çıkmıı bı müılümaa ci bir kaza olmuştur· bil 
tetki~Jerde bulunacaktır. aç 

0 
u vde ır mı ar • poliıin ıebit verilınesi ÜH• K z yı yıpaa 0toıod0,~ı 

yarılı •ar ar 1 • • '• Doktor Behçet Uı Per· · riadeo poliı m6fıezui •hı ıoföı Hüesiaia ldıre•• d•'' 
şembe günü Ankaradıa ---o~-- • açmııtır. H~kfimdia ıokak· Ç.talc.• 54 pllk~ı. ~r·~~fıl~ 
barelu tle cuma güoü lı· lece Jc)erJ luda yıphgı maala)ar yü· Hüaeyıa otobobılı ıle k,ıt' 
tanbula varacak ve tetkik- Y Y . 1 ıüadea ibtililcıluın hare· ta ıüratle gellrkeo, ıı•''' 

An kar•,. - Son 11.ff' ka- ktti gıyri zor laımışhr. Sı- 11na çı1unl MabmutPıhk f' 
lerine baılıyıcakhr. lıhılit rarlarl üıeruıe beledıyelere r t k d ,_. . K•ntarcılarda bakk• ~'' 
•e ihucat birli1deria vazi· terettüp eden vazifcJ :ria . 

1~1 ~ın • ası~ ~·~ ~ıytıa pıa Ahmede çarp111••9,e1J• 
Ytti tetldklerin ıoauada an ı ııçı erın greve 1 ını ın ıç d" • • b' •- etı• • 

kadroya boğulmak11zıu da· t · t• M d K 111nı 1r11ıç m 
lııılıcaktır. e mıı 1'· • 111 ve oa- ) · tir 1" 

---o--- ha kol ıylı~h yıpılabil~ce· 1 ton ıebirlerinde de ayni om~b~et muhteli~ Y'
1
' ı• 

B M Mecll•SI• iini anlatmak üzere Tıca· 1 hadiseler ceryaa ettiti için rindea ajar ve tebhlı=I u•· 
• • ret vekileti mütebbı1111 bir I Hükümet lüıum a-ördükçe rette yaralaamıı, 618 '•tı'' 

Ankara - 80yük Milel memurunu bug6nlerde yola m6daba) ~de butuamaktıdır. de bntaaeye kaldırıldl~,,~ 
Gec leyin Meıliıi, bu cuma günü ÇI~ at1) ıcaktır. ---c.--- Şoför Hi1seyi11 yıkıl•' 

ikinci teırinia birine ka- Muhtelif belediyeleri do· Yeni bir tahki"• baelanmıt~, 
eve ta& U dar •ürecek bir tttil k11arı lışacık olın bu mOtebhu· k tik ' ' 

rr z .... c•ktlr. ili !iyat miydleri Ü•~rin- denizbücumu ızmır as ar 
etmic ----- dekı çalıımaları mıh lıade b 1 dan 

v••• ,.. ·ı· kont.-ol edecek ve teudüf Londra, (8,JS Radyo)- 8S•ft 
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ıaya)ı efde oturan Muhar· Yüzün cildi bız•a ke· lesi için tedbirler ılıcak çıkarak çarpııan lllÜtltfill \le ukeri memurları• 
rem kızı H~ıibBe ._G•t çin pe~ li bir hıl alir. lSürülea hr. kuvvetleri Avuat •• )yattı"rar .foliurmaaa l4zıaıdırj,ı ~I! 
••ine iecdeyıa ıair oğlu biitün kremler fayd11ız lı:a· bında J•pon do.ıaomaaıaa Fit doldurmıy•• 

1
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Mahuudu~ . t~arr~ı ettiii hr. Buaa geceleri yıtarkea --o-- yeni bır hiicum vapmışhr. bir ıub!ye kaydıaı ~.,.~-
lyet etmesı uzerın m•bıl- l b 't li . . Netice malüm deöilıe de mamış aıaıarile b•",' •''''~ 

. yapı ın ıu uı ı ç ıy1 v ı• • F d ld 1111.Y • 
•• gö11de11len memur ••. getir: arşova po ıs mütttfiklerin bedifleri J•· tar. ., o ur or•' 
ıtaıiye HÇI yakıluıp ka- Yüzü yıkayıp kurula- mu·· du·· ru·· ponyadaki uçak meydan· aıkerlıll Şubeıine dl 
akoJa getirildiğinde b•ş dıkhn rıonra avuç içine ları olduğu Vaıiogtonda ıthra ilin olunur. 

1 .l w * ı..t•'' •• inden yaralı oh.ugu tüple Hblaa vazelinden bi- o··ıdu·· ru·· ıdu·· •• if4a edilmiıtır. Soa deniz • • oıOP 
ir&lmlt ve buaua Huibe uz lkoymılı. üz riae bir lıücumurda, Kisfe adaaı Cumıovaaı köy 1ı1tl•'" 
la e•iude mi11fir AB D~· luç damla limon ıılra•ak Moskova, (8 Rıdyo) - hücuma maruz kalmııtır. Silleymın kDiaçkl•:~oı 1ı~ 
irkıraa •e üny uilu Mah kurışhrmalı. ~Sonra bunu Loadrad•a bildirildiğ ine gö Muhrlplerin aleti ve do- yoklama aç• ısltr 
et, Sıdıka v'°' H11ibe ta yüze :ı i rerek cilde iyice re p, lonya cenubunda üç aaamaya mensup tayyare· bıkayalara bilerek 1 )iri•' 
faadan yapıldığı aafşılmış içirtmeli. aBir kaç akıam Po'onyah çete müfrezesi ler 11bil yakıninde bir Jı iinden ve giıle•111:,~,,ı 

• c&mleai yakılarak tah- ıoora ciltte büyük bir farlı kıçt1. V arşova poliı umumi pon yük 2emiıini batırdılar. sebep oldni~~~:~iıtl.!;../ 
ata baılaumıtbr. 2örülüt. müdürü öldürlildü. lkiıi de huara uğradı. mabkemeye~17 1 M•J)-. • b•J f1 • • • ( Slldlt ) Kl9eal11de• ah•ız.. Çoralıdıapı Pellı llerlıeırl 3'1 
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