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(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•• 100 pcıra) 

leaınden --- - _ vamedıyor 
lo1ara su iti .. FübrerBüyüll Fransız tay- Kafkas dağla 
~.;;;-- 0 Elçimizi ka· yaresine hü- rı ya·maçla-
.. az U TEŞEBB b 1 • •ı d •dd ı• 
6t'i2NlllRLILERI EBE- u ettı cum ettı er 'flD a şı et 1 
~I) lllNNETTAR, Berlia (•.ı) - FObrer, Vişi ( •·• .) - Ceıay'r· h b f 
tttf l E KAZIM DiRi- umumi kararrlhıada Al· den bildiriliyor: mu are e er 
~~HUNU ŞAD· m•• ha.iciye nazarı B. Ri· Dört lni•lİz t•)yuui Moıkova, (•.•) - Roy· 

CEKTIR IMDtorp olduia balde yerıi Cneyire 66 kilometre uzak terin busuıi muhabiri bil· 
~•il --o-- Tlrkiye b&yük tlçiıi 8. ta bulunan bir Fraaıız tay· diriyor: Düım•n ordusu 
~~ ~lıla Şıııl IDJU Sıffet Anlrıaı lrıbul et· j yırsina hücum etmişlerdir. KafkH dığlarıDın yamı ç· 
" :. • 'ıptafı testkik· mittir. Blylk ! elçi itimat- Tayyareler deı iz tıyyatui !arındı Ruı orduıuy'a hır-
~ ~•IS ıifıh ıayua namesini vermlılir. üzerinde üçdıkika do'•ohk- be tutuşmuş bulunuyorlar. 
' ı. lıttlr• Dlaıtarıl- --o-- tan ıonra tayyareler ıyrıı· Rus kuvvetleri yeni bathra 
L~ T........ cueya.n a• d• d mışlar ve bu tayyarelerden gelmişlerdir . . 
,."'- ... .., ••• , lzmır ID ıstan a biral dönmüş ve Fıaosı ı St.lioırad cepbetiy'e s lok ,.1ı •• ~.. •• Yenı·den tayy~re•İne •tfş ıçmıştır. Don n~brinin şimıli şarki-
~' ........ etmlıtır. Tayyare buara uğrad ğı ıinde şiddetli mubarebtlu 

~ ~ lıııt ••fta ..... isyanlar bılde &nüne dönmnştür. devam etmektedir. Ruı cüı 
.... ,~.,. kadar çok --o--- itamluı şiddelli muhue be· 

'ita..~' .... ., ftir daramCla Bombıy <.a a) - Hin lere iİrİfmişl .>rdir. Almac· 
iııL..... -~ ~ ... "ı b 111.taad• 1•n•d•• "•z• •· Dünkü hava ıar bu cephede tank, top· 

•• ., •• a 1•a bldlaeleri zabar •t~İf çu ve piyadeden mürekkt p 
~: .. lçllea çek ki- tir. Ceaaptı b111 ıehlrlerle muharebesi kuvvetlerle hücuma gtç· 
~lııı• Plaar •IJD ile Kılkütede karıııkhklar U· Londra, (8,15 Radyo)- mişlenede bazı noktalardı 

"tJt ••••l•rlacle ··- aaııada poliı taıa tutul· Düıman hyyareleri log 1- oebrin kenarıac varmışlar· 
ıı.ı.:...... Uea l:aet•••r•a maıtar. terenin ıimaliade bnı aok· dır. Ruı kuvuetleri muka· 
:~ ._. • ıeara bmu.. Bombayda her fabrika talara yangın bombı ' a ı bil hücuma geçerek gecit· 
~ ~ ı,. ••ilecek IJI phım111na de•' m etmek atmıtHd• iaHacı yauıı feri ve nehir kenarlarını 
'' ıayu onları hem tedir. Kılk&tede bir oto- te öln yo tur. Ceoup t ı Almıoludıa temi:ılemiılcr 
~ "' •• miaaettar •• b&lte bulunan bir ıubay dört mabılle hücum eden dir. Mıamıfib mlitemmim 
... ~llıaaatla tedı•i ve we bir kadın olmık 6zne bir Alman bombardımao mdüaıat gelmemiştir. 
~ •taalı ~tar. 5 kiti yara,aamııtar. tıyyare !İ düıürülmüıtür. Moıkova, (• •) -Karu· 
....... ,. 1 ft Yeni Dılbl (a.a) - Şeb· --o-- ıı odaroda nehri geçen bir 

---o--- , 
lst.nbul- Ticaret •eki 

limiz öğleden ıonra ekmek 
iılcriyle meşial olmuı Ye 

lokanhlna karnniı olirak 
verildiği menuubahı olıa 
ekmeklerin lokı ntalar tara· 
fınd•D ne IUretJe ele ftÇİ · 
riidiğinl alikıdarlardan ıor 

muştur. 

Firıacılar bö)le W.. •• 
ziyetia mevzuu bala.olma
dığını ancık lıarne maka
bilınde ekmek verildiiial 
bildirmiılerdi;, 

Ticuet vekili latahl
da saa•yi ve l ticaret ·.öda
ııaın bulanduğu d•irede 
kitibi umumiden çıltıma 
tarzı h•klundı i11hat al
mııtar. Vekilbilibara ticaret 
anntaka nıüdiirlüğ&nde ya
pılan toplanhy• riyaset et
miı bu aradı İımiri •• lı .. 
tanbul borH beyeflerlai 
llabul etmiı, makarna •e 
piıküvi (fabrilr atörltrİDiD 
müme11illerıle görlıerek iı· 
teklerini dinlemiıtir. 

-- ..... o--·-

~~· '°••o•a ıayn11 lz- rla eski maballelerlade cu· Alcnın birliği karşı sahilde 

~ ....... •J•it ti d.k ma iÜDI •ulrubulnn kargı Evveli karı- yok edılmiıtir. Şiddetli mu· -----' '•11 ltıt:: ı!~ı:h~I: ıahldardı 45 ölfi ve 55 ya· •• h•rebeler Kleskayanıa ce· Anku•, (a.ı) - B. M. 

8. M. Meclisi 
tatil yaob 

't..•ı, · rah vardır. SIDI ÖldÜrmUŞ oup ve cenup doğuıunı Mccliıi dün reiı ••killi Dı. 
sl~ı ' :;.c:k~~r~a·,ı~ A .k--ok--V ti Lizboa, (ı.ı)- öın bu- U:UDHI bir çerçiver.e Maıb~r Kerme11in. luıkan-

1 •rl morı an uv B e luoan Yugoslav acfareti yapılmaktadır. - ıığnid. toplıamııt11 . . 
~ ._ ılfıla •• aefiı ' • kitibi ile kar111 bakluııd a ----- Celsenin ıçılma11nı mi· 

'' ~':. ~:~:::0~~:~ rlıln lnglltereda bu. t~~!~· buı!::,!.:;. K~,1~;1~ :~ Man cis ter ::~:: ;~:il~::ı:ı~:·:.~~~ 
~ ':;~111* .. 1 •m•.•zrmhıurdme IUDBD komutanın ::~~a "b·~~·~::a ~~~~i!!~':~ Kruv1;1zo··10•• ıiğiae 1>aıvekiiia ınbeaı •cç 

,, bile latanbul mebuıu Na· ~ "" Dı ... ıın rahu•a- demeci dürdüğü .. alaıılmııtır. Londra (•.•) - Mır:ciı man MeaemeacioğlUllUD 'ta 
• '• lalrrım edecek- _,._ --:•-- ter luuvnörü batmııtır. yia edildiğine dıir Ri1aıe-

'
ı_ Londra (Rıdyo 8,15) - Sükunet de· Amiralhk daireıirıindei2: ticümhur tezkerui oka•· 
'-tt••a&ı ı Batan Maaciıter kruvazö ü ff •- t d0ılekleri 

' 

, .... _·-·. lalklmetiaiD Dfiltereye reıen Amerika11 • muı. muva •••ye 
.. q k vamedıyor 9400 to~lı.ık ve .194.1 .•e•e· ı•- 1 1 ._ 1 mıthr --~ '• oaaa çok fHl uv•etleri kumutanı verdi· • ••t ıı • •artı ıa · 

\. · kı,. tli b ii demeçt ı .. ı K h. (L d 815 ıinde ioşn edılmışh. 700 Büyük Millet Mecliıiaia ,.,_...__ ı ir azta . • e ıau arı ıoy ~- a ue, oa ra ._. . .. b t 
6 

L 

~._ lL lıtu R d ) C b ) d &l ,. ••I ' murette a ı ve pus ruzaameaine dahil mlaim 'l':•ret ••llilİDİD m · ı yo - 'p e er e ı u· . '1 '• lal- t• •1 1 b .. Biz buraya taarruz içi11 net de•ım etmektedir. la· luk 8 topu ıle 3 tayyare ve müstacel liyihı •• tek-
L ''- -•• ı ı e ıı a d''- 1· d . l . t d·ı ,-, •k11a k • ıel ••• ıamaa ge ıace der· giliı bombardıman tayyı· topu var ır. Hfler tımamıy e ıa ıç e ı -
l "''• b• meselHıa- bal harekete geçecejiz. releri bir Alman ıvcı uça• --o--- miş olduiundaa lzaaı• in-
\.~ . 1.,11 •. içme ıayu Oıclalaramız, receli g&adüı- iıııaı düıürmüşlndir. 2 Alman tibıp dairelerini tetkik •• 
~ • ._ edılıcelı olarH il t•lim ve terbiye ıle tf 

3 
teftiıleriae imkin bu•kmak 

\'- ........ ı,ot,mi• ıal baloamaktadır. Hor 8 hin ya- Denizaltısı üıere ıelecek içtimaı• 2 ncl 
~"·••l•rıta P•JH Amorık .. r••Cİ kendiıino hudi teıriai• birinci gününe I•· 
~"'- tır. •erilen ••ıifeyi bir an ~•· Loııdra (a.a} - Bir .fa· likine dair Trabzon meb-

'a lalı ba •• ma• •el ikmal etmek ve yuva- Ma irid (•.•) - Be1çi· giliı iışe kıf ]esi Maltayı "usu HaHn Sıkı ve Seyh~• 
l .. ~lı1111•t• ma•ıffık ııaa d6amek uıusiyle çar- kadı 'caebi tfbıaıı olan vuıl olmu;tur. Bir Alman 
l .. , '- ·ı · meüusu Hilmi 0Hn tara .. ._..._ bl1t~ t,ir alika pınmaktadıi:' 43 bin yabudiden 38 bir.i denizaltına• İ11• torpı ııa-

Wltıa ı d ı · · B ı b d k t h · d'l · fından yıpılaa teklif tanip 1 ılsJa belaliJoraı. lkiııci cepheye ıeliace; tevkif e i mışhr. urı a' et e ere • rıp e ı mış 
· · " baaua içia birıey ıöylemek umumi biımttlere ıevkedi· ve diğr bir denize ita dı edilerek içtimaı ıon •erll-

&ırrı S..h ıallhlyetlni baiı deiilim.,, leceklerdir. kaybolmuştur. miıtir. 



2~.:.....~~~--~------------;~(H~A~L~K~IN~S~ES~l~l;;-;-;-;-;;;;;-;-;;;-;;;;;;;;;~~-;~~==;;;;; Sıhhat 11e içtimai TIY ATRO TENKiDi -: E .. 
Maa•enet oekdleti ) Ct. E H i R H A B E ~ L - ~ NeıriyatınJan (idea) Kadıo 4W' ~ 
----------

BULAŞMA YOLLARININ 
ÜÇÜNCÜSÜ AGIZ, MiDE 

BAGIRSAKTIR: 
Temsili Zeytinyağı Gomal hakkında Emlik bao~ 

NuRıDôiNGENç .. ve sabun Mahkômiy r-t sı müdür~ 
--

0

--- arkadıtları ( ideal Ka· E ı k E~ ~:JJ Kımfk ha.tahtına tu- d ) ı . i bil ı•- b' fı•yatları karart mı •• Sl"' r • . •• p JHID ., & H ma· k idil i b•J . " tu mamaluı ıçıa çocul&lan ff ki ti t il t . aıı m 
1 

il ...: 
L 1 b b d 1 df •a • ye e emı • mıı-ı ---o--- --•-- Dlkmea. baakay• ~i :.; DH ~me a llD a IÖy e • } df 8 . t' f , t 

9 

.,. 

ifmlz ıibi aıun raman yal· b~rlb r. 
11 •Nıç ılmdadl pGıyea e Son ı&alerde plya1ada EYYelce fazla fiyatla pa· •tler tçia öa&m&ıd• ....... 

. ı a11a ur D eaç" . k 1 b A k "dıc....-...; aız ı&tle beılenmemfh .. 1 . • tt w , t aabua fıyatlanaıa ma u mak aatbiı lçia •ı ••a• ta • araya ıı .,.-
Çocalr altı aylık olunca ~ e ~t~•a r:ra •ı; ·~: • bir ı<bep yolrkea aloblldi· bıplae •e 9000 lira para Ba Meyaade Y1~ 'I 
ıiıtea bıılre memelorı par· 1 ırı • ırı oraret e 

1 •ı · iiae arttırıldriıaı toklpeden cezıaıaı Milli koraama aııb peraliflorlae m•IP., 
takal domatiı ıuyuaa bıı· an:n5ııtarl. ..ı L • T& 1_ belediye iaıe teılıllitı bu· kemealnce mabkim edilen mini huıaıada tet• 1 1 d ene eraen uerı ra · h'- • ı •-anma ı ar. Y11ın açık hı- h d k uan ıebeplerial araıbrmıı· Gomel temyıı ma 11:eme11· yapı aca.t1r. 
•adaa ıllaııte bol bol İl· tle~ıbşa alyaha a ~· pdar- tar. Belediye reiıl 8. Retad nin bozma kararı üzerine --•--lf d a. at•rı ar temıa • ea t• 
t • • etmelidir. ._ 11 , ._ Leblebicloilu Hbua tacir· yapılaa yeni durnıma ae· Emnı•yet ., Kı .. d ••Jmet ııa at.ırımııı •• . . h 
l.tlf dıın l'd~ID~f 11~11

1~a an ba piyeateld rolllndede pek lerioden bir heyeh ~ele· ticeaıade 3 ay oa ılla ıpıe 
a e e ı mıyeceı aı ••· divede kabal ederek fıyıt· •e 150 lira para cez111aa T • •elcı Jl 1 t' " B candan alkıılaaaD Bıy , - . . . ayın la ıuy em f ur. anan " . . _ lar hakkında ıörBımuı, mahküm edılmıthr. 

için çocaldara ründe bir Taceddıaı de., oıyDrektta b 1 • ıı 1 d lımı'r emal1et "..~jlf 
w • b' k dl · artma H ep erı uıer a • o--- .1r lrıb.. k111iı kıdar iyi tebrllr etmeıı ır ı rıı · d 1 1 • • ,. l&i& ı •el ıabı 'iı11• 1pı: 

cinsten balak yağa •ermek nHhk ödeit nydık. uru5 mbaı ur,. bak· t Vergı tahsıla lsmaı l Hakin Aktaf11.~.i Ilı d ( '- b 6 • UllCU ar. u um• çe il V'. ınm ır. ıçı. ava g neı ---o-- b J k ti • ı 1 i bul emniyet midir r•,~,w zfyHı bahir yaiı bıbıine 1 e e sa UD a • z~y DYll lf Ç D t k arttı tf"'. 
bolrrlacolr.) HHtalılr b•ıl•- Manısa J8D· teıbit edılmıı . . olen 85 ku- 1 ço roı~ae .. ı.~.. •• -" 
mıııa yabat baılayıd bıı· ruı fiyat Bzerıadea zeytin· Temmuz ıoaua_• ka~ar tayın edilmtıtlr. .~ 
lımodıfrnı ı&pbe edlyorao darma ko- Y•i• balomodıklarını, bn lami• tleflardulııınra ald Y nlae pallı 

8 
I"" 

çocalrlorı lıi11tob.a<lerdelrl ıebeplo Hbua fiyıtı Dl ye· ıylılr biliye •erıl tıbıil.llı dıblliye • ırlldlrl ;.,.~ 
tlofum bıkraı .. Jeriadekl mutanı niden f;lr mikdar ıım yıp• bıt milyon llroyı ı•çmıı · Nut toyıa olaam .. 

1
.,,..-. 

çotak:kekimleriae :mu•ye· Maal1a. - Maaiıa yif1· mak zarureti karşı11nda tir. Sabıka tahıillti ba iki 8. Faik Nırt 
•• ettirmelidir. yet jıadarma komutaahfı· kaldıklarıDı itldia etmekte· ay içinde rekor deailtcek l:ımirde aeaele.rc• 

Çocuk iıkorp&IU deni- .. yeıboy Cemal T&ı6nkın, dirlor. aiıdettı artoralr ıecıa ·~ meılreı_Iade boı Ilı 
•• bir hHtahk •ar~u. ço· Jarbay Hilıni Aryanda K&· y•• t •• • 1 • aenia ayal ·~larıada tah11· Yaıifuıal yıparık ls•tl' 
>aklorıa koll1'ıado :bocok- tıbyı •illyet jandarma u un ., erı lilıa bir aılıh enelkl yolın fak olmaı .. blf f 
lorıbdı az çok bUyOk ıiı· komalanlıklorına tıyi• edil· G çea Haeki aıobıul- ayal aylarradald hbıllltıa recctlbBal lraı•••~ 
ler olu~- Çocuk kımılda - mitlerdir. den Baua yolu ile Ameri· iki miıli bir fazlılık i&ı · metli bir zebıta • 111 
dılrça .kuçeğı aha0drkça5al· _ -•- kaya 16ad .. erilea 180 bia termittir. DIKK• ~J 
lı hmııleamelr lçıa yorlb· bin balya tulinlin orııoyı ---•--- _.!;) . 
den oyaataldıkca bunlar uiramıdaa tamamea Am<- I k l lımetpaıa bul••'1 -•"' 

çolr a>ı y•por. ÇocuUardo Birçok ko· rikoya .... ı olduiu •e ı .. - Hırsız 1 kayı aile . bobçıol ,.- ~ 
•ier diılor çıkmouo dit • Um ılıadıiı ş ebrimiıdeki Çorolrkıpı Dere ıolr•k aıln en ılirel. e(ıl•\ ı"' 
•lleriade kına .. alor f ıöıli· monıst tev· olikadarlaro ıelea mıl!· 9 aumerada Tobalr Ali oi ... hıHdH bir ··~.;ıı~ 
J&r. Bazen burnuadıa kanh k•f d•ıd• mattan anlaıılmııhr. Ahmet Karaoğlaaaa ta- rahat · yeridir. Ml;,r," 
ıümük felir. Çocuiaa ,ko· 1 e 1 1 l!u HDe aıobıalü tlil6a· bıkhlDHiade çolıımafrh mlıdea fÖrmBI ol .... ~ 
kuııdo •e çiıinde lroa Lizbon, (o.o) -hpnyol lordea ea büytik kıa• ı İf• olıa Mcb:rıet o{ılu Ali bir roğbeltea cHarll • , 
olar. Bu boıtılık inek ı6t& bnduduna yılrıa F11n11ı lenmiştir. lmalltbaaelerde bıltı ••Hl iıtea çıktılı H tonbuUID 111 .. ti'" 
il• beıleaea lbebeUerde t•hirlnlade bir (olr le•kl· iıleme fuliyell aihoyet bal· tebakb1Deaia 1Dıbta•ınıa lrodroıun bByllı ,,,. 
olar;. i~ek ıütü kaynatılır· fa! yıpılmıı~ır. Tabı_ işre mak üzeredir. Ey161 orta· koauldufa yeri bilerek ıe- yap1lmıttar. Pıorrılll' 
fren ı~ıad~kl b .. , ':'.'ıdde- ola~•dor bı~ komDaıat le· aındo, ba aene mahıulü ce orodon ahırı •e hbık- ıenılndlr. ak I_ 
l~r. (rıh mı der l_ ilca i• • le- btşır le d .. " "• Y~1•1 yuı- t&tlin le rl n Boor a yola ile boneye ıiraıiı •e içe ı idea B • kadar bl:~ ;_.ı 
oırryle bozulduıund.,. hu· lırkoa yolıoloadıfı ıçın kar· •••kine bıılıaacoktır. Sevir IS kilo ılkl•tlnde 12 ıdet rom• r•fmıa fıf wllf 
tılık meydoaı inkar. Bu fUD• diıildiii ıöyleniyor. bozulıklorıaa bııhnmııtır. yüz lira deierinde ıiyob yıpolmıaıııtır. ..,., J~ 
dtıddeler lro~!• ıiiıü.ailede ---o-- --•-- delltio deri çolarolr koçta- mlzl

0

n erkeade11.:ı ıo 
••rdır. Fa~atnı.ıuema ıüdil G ilk k mu - d k 1 m tbr temıa etmeler• kaynatıllJ!•Yl; .. olduğu ribl enç uru Sar hocluk flD aaK ya • ~a 1 s 'r . ederiz. , 

. 'ld'· . . . . . d 1c· y § art•Y••• e ımıye ~mzdıdrı, •ı•bıçıa, IÇID e 1 bu .. askını lımdpaıa buharında .. , ıokak 15 .. ,.ı. etdıe lsma· -- BAS .... ~ ~ mı e er azu mamııtrı ve 1 k l k M t f • J ALI ULVll" Si 
yar :ı ta çu uı a • 0 1 u ·ı H kk kı Sıhri enla E çocu;u huhlıktan korur. Kızılay Gnçlik kura• R' b ı rak Halil 1 • 1 1 ' fk BAHG "~ 

l oek o&16adeki koıu yuca mu ba şkoar .. T ekird•i• 
0 
!~= ~=:11•• .. 0ı~ı1hlm kru e•.aia ıçılr ba~un~a •pı• J AZLll ~j,ı 

madd._ı_.r bozul muın diye mebuıa B. Cemil u ıbadın J. ciıe •e Abdulloh otla 11ndea ı~rea Al 1 orl~ Me_b· s ANA TKAR 1'111~~ 
ıllt& çı~ olarak •rrmelr b•· Bocodolrl oıbbal kompını lbrobim Merc1Dı bıkortl mtl Ç•lıkpe•ç• bar çıft GENÇ VE AR1'Alll ., 
tara ıolır. Fok.•~ bayi o ya- ıliımek için ba akıoaı lı .. darp ettlkl ılklyer edil lıkerplnl çddıfııadaa y•lrı· • BU A1'Şj.~ 
pılırıa ı0t6n rçın~eki bir mire itl ccektlr. miı Ye yakalaamııhr. laomııtar. lpe•çı· . -~ 
cek butalılr mıkroploıı ---•-- 1 ı .V..,ı 
çocutun •Bcuduıa ridu d • d 1e1. ; VodYil "3 .. ~ ı.a 
•• çocalr b .ıtol.aır. Ea Jan arma umum !Tayyare sınemasın a 36'16 ı Yona : ~ 
iyiıi beslenme babaiade k dBDI • . · ·b • 9'S~ ıl 
tarif eettiğiruiı gibi ılitli uman f13- 8-942 perıembe ıiiaü matınt lerde~ ıt.• area • YARIN A ldp 
JI t ,_ . ı d k' ·•· ı 1 - Gttzı ilik •• it•esiyle meıbur >daıerlı yıldızı k fall• P ,aznı maa IÇ ,D e ı mı•- lshnbul-jaııduma umum 2-D.1bi t Çocu UI 
ropluı kırmak •e çocui• koıuutonı korgeneral R&ı : BEBE DA~:E_- CENUP KIZI a ·tiıt C· • •3 p•'~ 
g&bd• üç dört kahve kaıı· tu düa ıebrimize relmiıtir. : Va şahane 1 mı. i Vod

9
il İa.,ı 

i• taze meyva ıuyu l•eril· ---o-- i ~~~LEt LftU~~eri Notrdamın kanı Yana~~ 
melidir. Çüok& kadın ıli· p •f ua "

1 
aT · ·· ı k pye1i) AJ k ı 111.~ 

ın.de lb•lmp ı. çoçai• as.ı f buru ~·frR<;N°5;~C11. sÔzLo ça - ı Yanı Galan .,d•'i' 
iıkoıpüt b11tahiıadaa lko· K MARLE OBERON _ MIRl~M HOPKINS-ı y U ·N O T 1 fi ;r) ,~ 
ruyaa m•ddeler tın mey• .orunma i lık JOEL Mc. CREA ızibl &ç dıbl Haolkirın ı o- SOLiST ı..ıı "')' 
•• •uıanda rda•ordır. Ve ".'ıllyet pulf ko~aomo ı miıterek .... ı •erimlerlyle meydan• relen colr me· ı Ve Morot l(oıı.alı,ır1' 
1 .ıe meyva ıuyu ver ilmesi komısy~na, do •. öglede~ ı ralr h hlHf, aile facia11 MATiNELER C. Kııı 2,45- ıltui her akt•lll iC 
Ilı çocaf~ ba h~•!•lıkl1t ıoaro."liy~Ue ~alı B. Sıbrı ı 7.0S, N. hubara 3, SS-8.IS, Alçıklrk S,45-10,0S ı ot etmebteıllı· 
koraırak ıçla lrAfıdır. Ôaey11a reıılfjıade toplan ı CumartHI, Pasar t.25 de Alçakhkla hatlm:r ı . :.i.•i.İİİidll~" 

-ArkHı ,..,_ mııtır. · ıs ' 



....... J -------------(HALKIN ıs!sı]--------------
~ELERINDEN:2 • ·Radyonun K A F K A. S Y A 

G Dila Kafkaıya'aıa coğ kıımında yaıarlar. Kıf 
l···•elek zı·ver Hazırladığı rafi durumundan bahset V• Az11baycanı aııiıya 

V: Yenı·ıı•kler miıtik. Bugüo de, Alman 90,000 kilometre kare 

-6- lar1a bir ~an evvel petro- aiıliğiadedir. 
Yaaaa : Halit Ziya Uıakhril w R•dyo Müdü lü~ü .. 3otuz lüne kavuşmığa çılı!bkla. Nüfuın 2,300,000 ka 

__ ___ rgu .. tos pazar guc unden 11 haber verilen ba Olem· dır. Tabii ve beıeri Ya 

11191.. Mil ı d ' OJ ı İtıbaren rmdyo neııiyatında li bölge üzerinde da h• g~- f.,ı itibariyle bir çok h 
•I ıuul -ırrı ilk l 88 8 Br • ue

1 

bir t.kım yenilikler kazır- aiş melümıt veriyoıuz: siyetJere mali lrolın Kd a k bl Olalı lamaktıdır. : Bu yenilikler K•fkuluıo garp kll· yıAıırbaycanı zama11 za 
lrllCI lllre r I 8 ...... d •• şu._ı ... vardı~: kumı•d• biıb .... çok ya· muhıeuı bir de.ıet bı 

-
1 d 1 - Azız dialeyıcıl er, 

1 
h ı · I l l''lıır il iZi aıır 1 . w w ğmur • ID cenup cep e eı 1 • mıı ve o zıman rr 

I patavataııın yaptıgıaı dog- biiyük [e:-mu larla örtülü- yük bir bayıaduJık ka 
..._ - -Ne alacalı? di1ord•. Nibayd kıh .. de libi olı • r ~ bolayormaıaouz ? • •dlı dil ı Burolorda ormaolu Y• ti göllermiııe de 
.'"""l 'tld.ıı '? Bl d b 1 1 i ı H d bır ıaat koaulıcaktır. r. ' ~ ... - , ' •• ras a aaa • • • ı o ıaa. anın a B k 'k ,- . t d•ki bayat kuvvet ve ka· çok devirierde bazen 1 ._.,.. Li f · · · K i I L a ıaah arı a ur11 , deftt rıaı • r tara • 1az1Ye11111 1ebşar.. it p o aca. sanatk•r Cemal Nıdir hı· biliyeti 

0 
kadar çoktur ki, bazen de O•muılı b&lı 

SoJı.... z1rlayacak. ttemıil ıeldiade bir m&ddet kendi baliat daı lunıın ıoa zamanla ''-•katı oaa aımaı ılreler~Dİ de ltelletmeli, abdest olacaktır. bnıkalın bir taı lıdı bemu da Suıların idare.i alb 
"-' • ••••ı kal•ak aıallerı~ 6ireaıia .• Bereket ver· 2 _ "Kendimizi tanıya· ç•lıhklar otlar ve fid•nlı1ı1 lnlmııtır, Kıfkaa Azarb 
ttl ... .,.lıtı,lı loir tllil•de ılıHI ıltlrmlıler .. O iı lım. odlı inHn robunu• b&y6me;'e boşlar. Bö,le bir caaı Auodola lilrkl1eıiı tlıt ........ OfloDI be• adım, bım •~ılımın J•P••k mabı.lif .te~obOrlerlni n· yeri yoaidea loılo boliLI pek ez pukh olarak A 
Cotıı.. lmlıboı JIPH•flı.. Dofıl mi Abd•llalo, latn J••• hır .. ot d proıı· ııetirmek içia çok uğ••t ıi•eıiyle koauıaa .bolk k 
._, h.i? Elloottı 11niı boftolıklanıı dı •ermı1I anat romı ill•e edlloc~ktir. l B_o mık Uizım ıı•lir. !Bu or· leıiyle doludur. 1•ttfıca aaat doktor Fahn Ecevıt 1 k ._ Az:arbeycaada 8 ·· h 1 k man ar ço zaman ııs:ayırı, 
'" f ._,. kırır •erili••• Abılallıbıı anrıtı•• bi~ . lu ç lırafındH nır •••<• · ıblamar m•ıe, ııürııea, di;. pelrol kayalorı ••r 

A.:.~•rak Yarda. Oaaa okıama tarzı bi51le ıdı. tır. b ·dak ve çitlembik aibi 
1 

e Hnardenizine doir• o 
.._. "f 1 •- z b ib d J .. 3 - Alafraıı~a ve ılaı- • 

"' "'•• •• tverJ a tar tea 6rt JI ıomra ıor- turka zevk tezada ben eo bıtludan mürekkeptir. 0 •. aan Abferon yırımad 
.,,: l•Dldım, •• tlorbal ı .. dim. O beılz oı dlirt ya· bor oilede koıdioi gösler ha yükseklerde çomlarlb•ı· pelral kDyuhriylo doo 
~ .. P•k ı&zol, •çılc lııbeı r111iıdı bir çocuklu .. mektedir. Bn iki ıyrı ol m lor .• Doğuya !doğru iklio dur. Buruı kayaar Hl 
ı.,. • ••ıa, kabYede orada• er•Ja Hiirtir, mlıteri gibi göıOaeo zeJk ara11a · dıba kurak olmıya baıl ., yanar gazlariyla tamamı 
~ 11 "llloılH ıtıf Jıtiıtlrir, çı•ııırık ııibi İ••• •• daki m&ıterelc :noktalaıı "_• or"'.onlar dıbı [dağı•ı~ bir ıl•f yurdudnr. Yor: 
~ ıenjlil ocaia , .. ıealr : belirtmek ve ba iki kot p b r ıtkıl •lır. Şlmıl c~phe· tanda aarıınta eksik olm 

..... -:- if\i zarifi Bir oldraltl .• Hep bol tekerll olacak .. araaındaki mesafeyi kısa it· ıiade Dağiltao'dafbaıı •ıı t· Bivardaki .küçük •d•I 
'· .... '-tt1•k İı ıa, ş.,.ı ıuyuadaa ve ıoiak tara mak maluadiyla öiretici 1" çım. bnıhrı ardıç or çoiu yer altından r•I 
"'••... mahiyette .. muıuki Sıekılle· a.aaluıyfe yer yer lr1ıp'ı· tızyilrlele yükHlerek de 

bit ri" adtyle. yeni bir yarım yüzüae çıkmııtır. Bıküa 
gL • lfpalrlıler •erirdi.. • .. ı ~koamuıtar. Bu ... ı dır. · · · d · cenabundaki deıiz keı -~'• o~a•ak, 1aımılr ljreamfıtl .• Bir•• da cem 6ç kiti arHında bir mu- Tarı~ın ılk evirle~ıo 

•I t,, .. 1•pıcall •aclar hHap biliyorda. n.,.,. Ye tak bnere ıekliade olacık ve den berı Kafkuıya .. dıgl. kayn•ı ku aaa benzer K 
tllllt 1114• L d H ı k t c tvılı' 1• bı'r muıuki ıekilleri bakknıdı rı lk1anlarıa beyahnı ok~a çük bir rıhtı puc111 t rla r çı.ıtıa111er a. • e erra e • . t 

1 
, ı bata d •••rı 1 ' mi11llerle mıliim• t •verme mış, ve bu ,memleket bu tuş uru up a\ı H u un 

O Jama.-ıı '·· • 1 '-t " d' ı k t diz bir aada aleY içla .. dıJtk 11 . ge ça ııacaa ır. ııır .. ıyarı o ıra ınıo 
' Ci 1 Laa ı ad~· L ._. d ? _.1 4 - "Evla aaati" akşam mııtı· Yunan bıırafeleri , kalır: Sürebınlar bölg11i 

tt '• ••, 1• ı ••rre ••••Z •• • er a Je aorua ~ · • --T-i d k tabı'Aı aıılar m l•t . H•tiae alıaıcaktır. cennetten ateıı ça •L · e çı aa ,. 
•a •ık bır ılleıl• ""il"• •Hlılaıırtlı. O ••de lı•h· 5 _ "Yorlton seıl. r. ıo•ın bu doğlordo 'cueya temodiyen yanmaktı ald •lııı~' .. •lmlerloi• defi!, bltBı el•or hallıııı• Htııil oi adıyle ıöyleaen halk lür• çarpıldığıoı anlılırlor •e al ğandao ır•~•leri yerdeD 

•hı. Solukta K•Ç•• dOklclnlardaa: k&lui ıaıti on beı fgilndf' ha yükleri aramağa ,gideı müı renğiade alevler yl 
U.. ..._ CiHlelı, Hre1e?. Bize •ir11a11.. Derler, b le bir yıpıl.ııaklo lkeı batı • Argooot'~mD k~~uıp kol· ıe!iı. Yırım adaaıa ce• 
~,. laatıadaki maballeblci oaa mutlaka ~ya bir tabak da bir yıpılacıkhr dıkları kor vadıyı bu da keoarıapa Baldi ftbri b 
ı:.:allılibi, J•lıııt bir kile ııare yedlrmedH çocafa 6 - Tenililı, berberBk, (lor ousıod• forzedeıl " lunar ki hem lpare merlıi 

•tt-.1ı · iılemezdi.. maroa. roıluk, •ıçılık ve di. : ıi hem de memleketin 
cı •• ı.ie latrkHt•• ıi1ade bati•••• y aYUI ibre hl · rarıoaluk ' gibi . muhtdif Tay ibia muhtelif devir büylilr ıebridir., ı, lt••cliı . mulekler erbabı ıle konuş leriade daimi muhıceretle· Çıkarılaa bam petr 

-a.. 1 olmaıta. Hıtti hır ıl• kabveain geaç malar yapılacaktır. Bu mes k 
1 

d ~ b 
1 

buıuıi borularl• Baku c ...._,i•leriacl bi i . . re maruz • ın ıgını ı 
....., Ba •• r ~·· · . .. , lekler de wuvaffak olabıl dirdiğiz Kafkasyad.a en mü varını getirilerek taıfi '~ •i coç .. o çocıra.. ne kodır '"'I' ııoıterıyor· mık !için nHıl yeliımd • hlm yerlileri Türkler' Çe• - edilir •• yine bora ile K 
"' •11a! Bakılım, baaı ll1ılr nlacak mı?. na11I ilerlemek Uzım ge k 

1 
D w t l I Çe ıadeaiz kenarında' Bata 

u•tal ti . k e1 er, ıııs aa ı ar, 
O t ... · leceği, (terakki ım ialuı 1 c- ül Ab l kadar sevludil r. D&e 

C,.1 da: bir ıaaiye darap dDıüıadiikte• aeara ıl>yl(; anlatılacaktır. çenEer, ~,re etr, k 'I azdı u 
.. iti : 7 _ Radyo senfoni 0 , ve rmenı er et ı e er petrel iıtib11lihaıa ylı 

dokuzu burada elde· edlll 
M .. ' aı, •• daraa, timdi oelir •İze aılahrıml DJve ce· lıeıtrabıı ITlihk beldat~kltl: leTr.ü '·l • A b To 1 k 1 
, .. •ır .• 1 Jjaıa azır ımış e ugu y.. ra er, zer ıycan ,. Memle etia ra• tara 

• •lı •• kabYede h11az dohıtıktaa ıoara yanla- ai parçıları çılıcaktar. feridir ve cenbi Kıfk11yı· çok yağmur ılır. Topra 

..! ~···: . . . . . 8 - "Kimgil aile1f .. 4 DID şuk kısmında, Kahu çok mnabittir. Burada p ~la .._ uaaııda lllr yer veria, bır de ••rıale ıle. ay daha devam edecektir. ya Azerbıycını deail~n rlaç, pamuk, meyve Jeti lıır ••lın 11.,.rl•11•. Kılı•• ı•lıibi oldafamı 
1 

w tirllir. Azerboycaaın tat 
il ••1r .,.,. hir .ı .. fir muameıeai 1.p .. .ı ı Elh s· d su :.1ı1ıı.,. da meıbur v 

"l '
11

11 •• bir iıkemlı çek~rek a-eaçleria araııaa f &mra IDem&SID 8 çoktur. Kür nehrinde balı 
a'"iı,. ı yeni kopya 3 f heoer fılim birden : larlılm .. rclır •. Ba y&zdı 

•sa:· ille defa . vukaa reli1orma1. Geaçleıi beraber t:1Harunreşidin gözdesiTürkçe.·: koa1ervecilik .inkişıf etmiı 
'''••l•r• r6tarea YaYUI lbrablm "••di kabve lir. Azerbaycaaın ipald 

ı~ •ılarıa ırıoııo ıılrmez, bop uHlılırdo, hizmel ı MUSiKi ŞARKILAR l bış örtBlerl •e holılorı d 
0ıı•do kolırmıı. ı SADETTiN KAYNAK- 2- MÜZEYYEN SENAR f eıkidcn beri pelc ı&bre 
~ ''• luttı ııeaçloıin ıllmr .. i•dH biraz illede fKralın Hazinesi (Şerlok Holmes).: kazaomııtır. Kor nehriaı •1•ı111akta oJın dlter iki reaci de yanına ÇI akan Geace çtyı üzeriadı 

•ı .: : Türk~e ıöıl~ d~bşet Demı·r Maske ' 50 bi3 nüfuılu bir ıelall ....., li ı ve beyecaafılmı-3 - : k 
...... , bıraber olıbm da beai dlahyio, llH bil- : (TOrkça ve ınaııı·zce) Bu fılmia~Tür~çe.i yal·: olan Gence, Tür mimari· 

Q •ıt bir maıal a ılatacıiıml demlf... : aız cumartesı. pazar : ıiae ait pek li •)'.metli Her• 
...._ -~ltrdea ltirl•I .. ••bH ocıiııa batırarak: ı 12.15 de ve l ogilizc:esi b r gün 5,45 te R"Öllerilecek : leri ihtiva eder. Civarıadı 

.\t. içi• lolr •orıilı ile bir olıkolıl.. Emri veril ı lir. SEANSLAR DEMiR HARUf'!RREŞIDIN KRA· : batiar •e bıbçeler pı• llıı •• .. ,ıi•a• lcl•d• iç tuı klçlk erikle ıargi· ı LIN Ma~ke ıı&rdesl Ha.•ineıi5.4S 3 45 • 9.15 2 7.45 : ço~tur. Gtıce ıebıi Kıf· 
~~ ••lı•••I ı•ldlllloı •• ,. a Y .... lb•ohim m11a• :cumorteoı, .,Puar ır&nlerı 12• 15 .de be ıh•. ~I~~~~: ! kasy•aıa ıenri• bolur m•• 
.,11••ıı. · ı Haftaaıa er g6aüade ilk aeanılu UCU • denleri bu1unaa bir J:ö1aı· . ı MATINELERIDlR. SALON YiRMi KURUŞTUR. : • 

- Soaa var - -••••••---CIDl----------&;&dir. 



SAHIFE4 • -----------------(HALKlN SESi) ııs At•ıtoı 1-;, 

Dil ku~:ıt:!: !:~l;°aları-RADYOTELGRAFHABERLEB 
An kar• (a a) - Dör· len manff •kiyot ıiılere -

cllacl Dil ku ultayıoıu ka· yeaidea evvelkinden daha 
ı paaıııaı müteakip rebiıi· ııkl çahımak ve ıelecelr 

camhar hmet loöoii top kurultaya dahı ç->k verim· 
laatı Hlonundaki Jocaııa· li çıkm•k borcıınu y&kle· 
baıta b~ıkan Nı.,if vekili mektedir. Ana dlvaları· 
Haaaa Ati. Yücel olduğu mııdan biri olaa dil meae 
laalde yeaı i'eael merkezı . • 
L 1 b t' . k b 1 b leaıal kurultay tıılere eD' a .ara a eye ıaı a u u . • 

1 
B d 

Jarmualer •e keadıleriae aet e.mıı o ayor. aau a 
fa beyaaatta bulıınmuıl ,,. göı ö ı8nde tutu•k ana 
dar: gör,, çıhtıcıiımızdaa emi· 

" - Seciminizi tebrik aim.. Hepiafıe ba11rılar 
ederim Kurultayda gö: Ü· dilerim .. " 

Aakara (a.a) - Dördüncü Türk Dil kurultayının 
3 l:1c8 am'ılmi toplıntı11 Maarif vekili H•ıaa AU Yü
cılia bir aatka ile çıhıa1afa11na soa eermfıtir. 

Vekil bıı autkaade ezeümle demiıtir ki: 
"- Arkadaılarım, yurdun dö :t kö1e1iadea reldfaiı. 

El blrliii ;ettiaiı. " 

Gazetecileri -j 
miz geli

yorlar 

Milli ·Atlantik 
Şefimiz Demecini~. 
Ankara (a.a) - Reiıi · y ld•• ÜdliJ 

camlaur Milli Şef lalin& 1 OD ı.tJ/'' 
(Dün) Hat 17 30 da Çall• Vath'ftOD (a.a) - ..,. 

-o- kaya k6ı1deri~de Tlrk dili tik demeçlnia ltirlacl /p.t1 
Budapett• (a.a) - T6r llarultayı delejeleria~ bir a&mii m&auebetiyle ..,,. 

kiyenin Budapeıte elçiıi cay vermlılerdir. Çtyda ••it Ç&rçile bir mıı•I 
çarıımba ıüal Tiirk ıne · Büyük Millet Meclisi Reiıl d•ımiştir. 
he lui heyeti ıerefiae bir Abdnlbılak Reada Baı•ekil --o--
öjle yem•t• vermiıtir. T&rl& Ş&krü Sarmçjo!u Vekilin 3e•• •• k )ok 
misafııler ziyafetten ıonra bir çok mebuılar ve ylk· uyu 
BaJıpeıte enterna1yoaal aek r&tbıli ıubaylar da motif gel 
faarını rezmJılerdiı. buar bulanmaıtur. 

Fuar •retmea. 14 ata•· ---C--- --•-- ~ 
toıta açılacaktır. T&,k ra· e•• t •• •ht• Alma•yaya ıımar .. -~ 
zetecileri çarıamba alııamı u un·ı ıyaç lokomollflerclea 3 ~ 

___ 
0
___ hareketlerıadea evvel yap· maddeleri İS· clıha. Sirkeci. iıt••12 

E 1 ı takları beyanatta M•cariı· ıelınııtir. Yeaı le~o~ 
V enecek ·31 kıza ioek(j tııdakl iıtlbaluı ile T&rk tenilen yerdeler D. D. Yollara••• , 

k ' in Ye macarlar arasınd• bahıa•n b&Ula maki• f 
umaş verildi ı. .. ubit 11adıa •• ..... serbestçe satılacak .ı .. mamam .... : ..... 

Aakara (la.a ) - Çocuk Eıirreme kurumu gentl vi Macar mllafirpenerlitin kerleklldir. Df ... le -:.J1 
merlreıind~n bildirilmektedir: den hueretle bah11tml1· -o- . · .lflerde Eyllle ...... ~ 

Çocak Eıirreme kurumu reael merkezi evlenecek Ierdir. Meml ıket1eriae döa· Ankara _{a.a) - Tıca· arti etlrlNali*· .~ 
kıılara •iattoı ayı lçin:te de paruız ipekli kumıı •er· me1ıte olan Terk ıazetect· ret Vekileh buı&ak~ ta· :ur ma:.aeltr _. ~ 
••1• ~eYam ~decektlr. Şi~iye kıdır 31 kııa ftl nlik leri Macu bududuadaa ribla. umumi m&fe!tiılıklere de fnh lokomotif _.r~ 
9'11mııt!'· Nılrib ~oameı.e11oi •• para111J,umaf ibtiya· batvekil B. Kılıaya bir telg·ı •.• .Yd~1etler~ t•.ı•rıdald ta- oldutu 11tllea A.,,,,. 
cıaı b ldıren beJedıye Vetıkaaıaı koruma ibraz etmek f çekerek rördlklerl mi· ımı roıtermıı ır. taacla k llaaalacaldlr·/ 
llıımdır. 11 

1 - icra velrillerl he· ==..:.:•~~;;...-------o--- 11fiıp:nerli~tea dolayı Ma· 1etince Vekiletime veril· Zabıta 
iMAR IŞL 1 c.ar. b~k~me~ıae teıek&rle· mit olan ıelibiyetlere da- • 

. ER .... b•l4ırm.,ı •• d... , ••• ı ••• ı; •"•m•ı ba•.... Hab rletl 
llıılilerl sebepıız zarara ıokmamak ve resmi daire· Sofya (a.a) - Almanya ber tibl6 el koyma lkarar· 

Itri bu y&ıdea meıgal etme:nek için imar idarel ariace daa döıea. Türk raıeteci· luıaıa 25 7 942 tarihler ___ ,_ - .,..-:· 
•a1a b~lediye!erce yapılan imar tafıilit plieluıaıa leri bu 11bıb sıraya gide· itibırea kaldırıldığı tami- Hililde lıa o... ~ 
muhteva oldu2u panellerin ayrı ay11 zemine htbık rek hususi deferi imzala· men tebl ığ edilmiı ve key· zaaıa lıerla•e "" ;il' 
etmed~a ö .. ce muklaka •da köşe)eriaia betonla veya mııfar ve harp öl61eri ibi fiyet ayrıca rodyo ile aeı- bu!uıuak mBıader• 
lteaıerı malzeme ile İfaretl ~nmeai ve ondan sonra tapu . ._ k 

1 
B w mittir. 

reacı ı ara ana 21 ı meaı arar •ı· . F' f T ._ b il 
1 

d l k eç ca er c ,,. 
ldareleriae verilerek ·ı· t f .d'I . k 1 duıae bir çelena oymat lro uamuıtur. ata ı agmen § K 

1 
.
1 

· 
taralmııtır. lardar. Bııvekal ılo ür. bazı ma ı e er e ' oy f . . [~-- ';Jtlll"' 

• k 1 b t t Te• ık zıya vs•• --•-- gaıetr cilerini kabul etmıı ma arın arıaıa aten a - . b' bt Is 119 
. bik edilmekte olduiu vakit 8zerıade lr c• ,,ttt· 

tar. miiracaıtludaa a ılaıılmak- rak mlaadere~•·'!;'~ Kaymakamlık kuısu 
· 1 Eylôlde açılıyor 

Siyas•I bflr;ler okuJJuında açılın kaymakamhk 
lıarau ikiaci deYreaine 1 eylülde bışlanıcakt ve 18 
ltirincikiauada kuru ıoa verilecektir. Dıhiliyt ve!dllii 
llıiaci karaa ıelecek olan nahiye m6dürleriyle maiyd 
memurlarıaa •İt listeyi h ıırlamaia baıJ •m•thr. 

312 DO UMLULAR 
ŞUBEYE ÇAÖRILIYOR 
fZMIR ASKERLiK ~U8ESINDEN: 
31 l doğamJa eratın 15/8/942 güoü aakf'ılık şabul-

•• nOfuı c6zd•nlarile mDracıathra liıımdır. 
Gelmi1enler aılıeıi mıblıemeye verileceklerdir. 
FIŞ DOLDURMIYAN YEDEK SUSA YLARA 
Miiıtafi, emekli, kayıt numaralı tekmil · yedek ıu· 

bayluıa ve aıkeri memurluın fit doldurmuı vekileti• 
emri iktizuındandar. Fiı 1 doldormıyanlara blc bir aa· 
lrerlik f beaiae kaydını icra ettirmemiı naıarile bakı· 
lac•khr. Bnnlu ba~kınd• 1076 •ayılı yedek ıubay ka 
aaaunua tubelere kaydını yaphrmıyanlar bakluadal i 
m•ddeai tatbik edıl,cek ve kendileri 300 Ura paH ce· 
suıaa çarphrılıcıkhr. Gör61ea lüzum üzerine fit dol 
durma müddeti 18/8/942 nh gü . üae ~adar uzatalmıı· 
tu. Fit dolcl~rmıyanhrın ıcele .. kerlik ıubulae rel· 
meleri l izımd1r. 

---cı--- tadar. § Keçicller cş:,.f ~ 
Sivil hava Bu vazi1etia derhal ıı- Sıbıkahlard•• ~.:.-

lahtDI ve bütün •ihliya; Mehmet Alısa•• -
11 

.,,,., 
birlikleri mıddelerinin hteail:n yer· bir bıçık dal11••'• ~ 

d b - dere edılmlıtir. · -•- e aer e1tçe 1ataşıaa mu· ca• . 
V in toa (a.a) _ Bir· uade olanmuımı. ı § Ktçiciler 

1 
.... 

1 
lf'~ 

~ı i ' 2 B ..1 b '- · Cafer ojla H•• •• --' letik Amuikada bulunaa - unrıan aı.ı;a yı . it•,_,.,. 
~Dtiio ıi•il bava birlikltrİ De liaıı mabıllt lcrde bır tlade bır bıç~k !tır. . -~· 

f l d ·ı · t' kısım maddelerin idlri tah· mOaader e edıı .. ,, •',. 
11 er er e ı m•ı "· K ı d ı•f1 _r 

dillere tibi tutulduia ve § r çici er • . ~- n 
--C-- naldiH müuade olunma· tıcılılr yopar ,.alı:,";;;ı.! 

M edildi dığı qaber ahamııtar. lu Eyüp Sıfır •• :. ._,. 
en K Bu gibi tab.fitlerla 'ılı- la Sadık b••afdl•1.,1,~ o:ıtavr, (a.a) - ana· aan tedbirlerin :ıkam,te ho,luk uikaıll• ,~ 

dada gilm&ı ve g&m'ühıte1a uiruy~c•ğı gGıch6ade tu- bıçak teşh: ı ettl~.,.,lt 
mamul tfY&laUDIO J •acı b ..1 'J ......... .JI' 

. . luak ua• mey'll•D verı • yakalanmıı ve ,.ı,-mennedılmiıtar. • d ı h a.• 
---------- memulaı ve •aha •ı arı• metbu ıuç Z•P il 

ızmir askerllk ŞU. ~;• ır~t~~:~~-:..~:t:.:::t:: tır. §Kar .. tı••I• ... ~ 
besinden rin terbeatçe nakledilme~i- IİDde Kizım o_s•• _.lif 

., ni ve alıp ntalma1ı içıu Farnk vılmaı oıl• ~·~ 
B'ı~m.um yedekl . ıubfaly idare imirlerince her t6ıl6 olarak bili ıeb•P ,.'JI. 

ve aıaerı memuı aua f d r ö ~'"' 
d ld ı . d kolaylık ve yar ım .ı ite· Lalun tabaacacı•• o armaıı ııım ır. • . d • u 

Fiı dolclurmıyanlar hiç rilmeainı rıca • eram. ıak havaya bir el ,,...~ 
bir ıubıye kaydını yaptar- NO~ elan yakala••'' 1' .~, 
mamış 11aıarile bakılacak.. F•yal l:a~ı kalmak 

1 
d .dilet.. ;> 

tır. Fit doldurmıyanların ıarti..<le zeytin vağı bıkkın· m 18 ere la•I •-' 
aa\terlik Şabeılae miraca- d•ki karar da kaHuılmıt bakkıada meı•-~ / 
atluı ilin olunur. tar. ta yapılmııt~aj 

( Sudlt ) Kl .. •l•d•• ahaıı.. Çoraldıapı Pellm Merkeıl l'f' Milli oivanıro biletlerinizi "•",.. ••. ,,.. "asa• ı.1a.1a. onıa taıete•• 


