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KISA VE AÇIK 

lta1111r111 d01dlk -
tıı ıaıra ... 

S ( O -N- D A rı 1 K-Aııstalingrad• 
8 1 Yarısından f azll 

·~~~~~i~~~~~~~~~ Ruslırııallndı ı~ 
Ticaret Japon bava=Utro gazetesi 

~ Alma• •• 11.,1.,ı.1.;sı. "'Vekı·lı·mı·z·_l:t.-· 
-----o--

•ıradan birçok yerler~ae 

"'•iısa.,i artık •D•••••m•ı· Burdurda 1 t. •• a .. ı. radyolar· bet 
~•f kendi fikir, mitalea AfJ•D (a.a)-Düa ıaMah 
'' ifad11iae 16rıe• h fıilit ticaret vekili doktor Bela· 
~"••ktedir. Lealaıradıibı çıt Uz lteraberlerlade tep
;"li•ıradiacla s •• ,.t R H rak ofiı amum mi diri ve 
i ... aıkeri oldafa kadar Koaya Yaliai oldaia baldt 
~llp •• ilatilll bakımıa· Saray&il, Kadıabaa, I! ır 
\ da bii7lls llir mani Ye 4ktelair kaıalarsada tetkıl· 
~'•l eldafaaa lubal et· kat 7aphklaa ıonra ça.yı 
~it lwmdır. Buaua iıia· relmiılcrclir. Çayda toprah 
~ lııi R111IH ıoa dı kikada ofiıla depolıvıaı t, flit tle· 
"1 da1aama •• ka·ı lakh ıek köyliilt:rle gör&ım&f'Ult. 

meydanları Türk siyaseti 
bombalandı hakkında, 
Yeai O.lbi (a.a)- Hltı· 

diataada bulanan Bıitanyı 
avcı ve bomba uçakları 

Blrmaoyadakl Jıpoa 8ıle· 
r i•e lalicu :n ederelı: yeı dt 
bul an lay1arel ri tah ı ip 
etmiılerdir. 

Hangariarda yaagınla r 
çıkbiı uzaklardan g6ri 1 
müttilr. 

' ... ,... b11ika Ye maci- Vekil burada köyUiyo. •y· J •po 
•"' 1lıteremeıl11e Stali• <tlacık tohuma en iyi ci~s· ~ TP' • ,t,.. . 

._._,... __ 
-.....•• Almanlar diae ıeç· tea olmaınıı emretmiıtir. AR UZU 
'- •rtak pık klçlUı bir Vekil J 1ılaruıda Af]'Ol! 

"•• IDeaet .. ı HJılalaUir. valiai oldutu halde Af, on• -•-
1.-. biter uraftaa, atetleD relmlı 90 burada da hallı Vaıiırgton (•.•)-Bahri 
~I R .. , .. ,. daimi •• le temadan sonra ıa&t 22 ye neıuetfoia tcb iği : Co 
~ d1 .. lttefdd u1ılaa mit ele Bardara doiıa 1ey.ıh t- aup Paaifikt Japon tı ı· 
'!'wİ•i•klan mldahale -.t. leria• dıvam etmiılerclir. r11eu tidde\İenmitlir. 
~'· ,akıca, 11ıncı JH· - 0 - Salomou takım adala 
~I '•ela ltal•m•t• Yaklt S b rında J•poaı lutalariyle 
.._ 111,da• Hitler ordulara· " erz org oahriye erlerimiz araıınd 
ı "la. ltcle lledeme ~abak " bombalandı muharebelar oJmuı ve .11.b 
~'!'-• artırmak isi• hiıblr •ndaıluımıı yeı lc:riai mL • 
~~t lla11»etmek iltemiye· --•-- bıf.u:a etmiılerdir. 

••I •alaakkakhr. LoDdra (Loadta ndyoıa 28 Jıpoa açığı Gaad 1 
-._1

8
t•lie2rad makaYeme• 8,15)- Bıitaaya avcı aç•k· kanalına yıpllğı bOcumdı 
~ J111rarılla iıaret etti· lar1 Şerzbar2 11.naıaınd dÖlt d&ıman uçaiı cli~ü· 
~ •• ~•ılaile malik oldaia bala••• ıemileıl boaıba rillmOıtBr. 
'ı J lr •e •embolik lrıy· atarak laa1ara •irablmıı· -o--
'~. eltemmiyeti dolayı• lı ·dır. 
'~ta. ltl1lk •e mllalm TayyHelerimiıia h~pai 
~' • tamamen ıakata, ibleriae döAm&ılerdir. 
~ 1'11 ve tahmia olaaa· ---o--
·~~ lrı. hltiD So•yet Raı· e· b 
•, 'I 014ata kadar Londra lf &raj ba. 
'lt~'''•ıtond• ha1&k bir lonu dü~tü 
--,~ •e heyec .. ı ayeadır· 'll" a:• llıli lıalmıyacaktar. Lfverpal f •·• ) - Bir 

B. Çörçil 
Loadra (•.aı )- logiltuc 

Bııvek.ili R. Çörçil p el. 
takıada barp vaziyeti bak· 
kınd• miUetine bir demrç· 
te b11luaacıkt1r. 

--------o---
8. Vilki ~l~i ba vaziyet mlitte· bH•j balon Dç VİD üzeri· 

'' 0 ' Itaıyaye y.apıhcals •• düıerek infillk etmiıtir. Tahra (Loadra rad1oıu 
t'•.s~'-rca yapılmatı elıem Yanıııadaa rararl azdır. 8 15)- Amerika clmbarıe· 
"\ ı,-"'1•ra bir aa 6ace m•· ---o-- fıi Rant itin haıuıi mü· 

"•,,. ulaıhnlm••• için Londra radgosunun lllCH lli v .Jki Tabra11d• h rı ş 
''• itlen hir fedakhlaiı ekil tuafuıdaa k bul 
,, t •• ·~ı. fıkire ~ele~ TOrkça 18'rigatı edıfoıiştir. Göı üşmd ı çok 

1-ıyen her ıti:ab 9 nımimi olmuıtur. 

diyor? 
S ofya (• a) - Yırı ru• 

mi Utro gneteai diinLı u 
bııwakcloaini Türkiyeye 
baarcd~rtk ncDmle ıualan 
yazcrışhr: (Doıthuauı 
Tilrlıler tam matatilc h• 
raf11z bir şekilde ıiyHttle· 
rlnc devam diyorlar. Aa• 
karn h küm ti dihüat ıiya· 
S • inde · dolıyl takdir edil· 
ııı .. ktedir. iki dost devlet 
•r ıında i müaaıebetler 
,ıttikçe reliımektedir. y •· 
ıcıad• bir Bafg1r ticaret 
aeyeti Ankuaya gideceb 
ve ticari anliım ıuo imu. 
anm 11 bu mihasebeUe bit 
k t dıba kuvvetlendir le· 
cektir. _ ......... __ 
oeull Ekspres Staun. 

arad için nııır 
ıazıuır? 

l.oudrae, (•.•} - Oeyli 
Ekspres gaıeteıi, .. Acabı 
5tallnrrad dliıecelr midh?" 
oııhiı ~ıtıod• yazdıiı biı 
a k lec!e diyor ki: 

"Stı. H grad Ja vaziyet 
IHkikaten vıhiaıdar. Burada 
Alman kudretiyle Ruı lrab 
rımanlığı araıında lııaııh 

çarpıım• d vam ediyor. 
StaliograddM tutunmıkmüm 
kua olacak mı? Aimanlana 
aol cen1ıbı açıklar. Raılar 

ber ıamaa yaptıkları ribi 
bir muciıe ile vaziyetlerini 
kartarabilecckleı midir? 

Rus!•r iiç b fta daha 
tıtuaabiUrltırse buradn ba· 
vılu dolayısiyle aıkeri ha· 
rekitlu çok güçleıecektir " 

Berlia(11.a) - reami 
.,ayaaktan bildiriliyor: 

AlmanlH iç aokta 
Staliabrada ıiımfı1erd 
Ş cbrin yanıındaD faal 
Ruılaraa eliadedir. Stall 
g-rad aıeydon mulaat•H 
tarlbde mulıim bir J• al 
ca'ktır. Stallaıradda R 
t1ket !eri limidia fe•id• 
dayananıludır. Bara.la la 
1 nan Ruılana •aıl1eti ti 
Hileye d61m&1U1r. 

Köpriler berba•• 
jititıden Raılar atini 
ıerc:k reçmek mecbarlJe 
d nde katmıılardır. R 
için iki yol lsalmıfhr: Y 
Alman veyahut kendi lı 
şaalari1le ölmektecllr. 

Barlln (a.a) ;_ Stattır• 
düşdiikterı ıoara Hrbe 
tcalacak kıta.lan• aera 
gldeccıkloiai alilrad11 
r v .. Po Y rmıktea çıkı .. 
'erdir. 

---o-..... -
Salomon 
Adalarında 

------ ---
Vııiaıtoa (a.a) - Jar 

poulır Salomoa takı•·~ 
(aranda tiddellı lllr ur•· 
cete ı:eçmiıter lıe cle}A..
ıika balui1clilerl r,.,ı.rbil 
aıubafaz• retmlıJ.rdlr. J .. 
ponler f~Ct},ylD k8~1k:cb
iiJer hıl ade aıker ,akar• 
mıia muuffak olmaelar
dır. 5 Kinde 21 Jıpo• ta,.. 
yaresi d816rtUm81tBr. 

Cenupta yeel fGia ... 
yalaız havada çarpıımalar 
olmuıtur. Bir "ıpoa ıU.W 
ateılenmlıtir. 

--.. -----
Alman tebliği 
ııaHız tuıııtıırt 

"'' 111,cbar edecektir. Londra (Radyo 8,lS) - _____ _ S,: t&pbe yoktur ki 20 Eylülden itibaren t6rb _ -•-
~ ilcı,rıa J•rdım buıa · çe ayai neşriyat •••tlerde Rus uçakla 1 Bulgaristan Berliu, (•.•)- Tobr ... 

uok ıdltdl 

~~ t•lcibe mecbar ol 40,98, 4~,11 m.etre ü •rh Moıkova (•.•) _ Bilyük iki sınıf sı·ıab lailliz gemllarl•la •deıte•-
~ ti dul:nmeıel "'reç ol den •eıılecekhr. ı;~ . birlUderimiz Macaıiı· a leri7le karaya ~ıkaa laıilla 
~I f ~ olma11n. ıeldiade .1 f f j ! i 31.. t~ oıd ıa Budapeıteye Rom8lt· it .., d ka•vetleri yolr tdilmiı Ye 
~ "-~·ı "ı•ç oıac•"•· M·ıı- p· 1..ı .:ıu bu• ıehirlerhıde harp a ına oaaır ı yahut eıir edilmiıt1r. Dit· 
\,'-~'••D,. tarıı»da tef· 1 1 lf&DgO l .. ~ı .. 1 leriai bombalamıı· Sofya (•.•) - 1922 de· mıDdaa 34 ıaha1 •• 573 
~- •e t•tblk edilme Numaralara 4 Bncil ıal İ· lardır. Bakreıte 33 IJ'•aıın iumlular, orta tahıiliai hi· er eıir ıbamııtar. Ayna 

~I hasal olıcalrbr. femfıdedlr.: çılranlouıtır. S iafalik ol. tirmlı 1924 hlar ıillb altını çok 611 ••rmlıtar. .,.._ 
Sırrı S.nlı .. i 8 8 i i E il E r mvıtor. altn,calıtar. kayıpluuıuı aadı 
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, ·,r ıeuuar satıcı 
;
1 ldlsloe uoz ver. 
.ıtıuea genç bir 

~ 2' ~ ·stan 
mal alıp vermıöe 

çalı ııor 

(HALKIN st:sıl-------------- 16 Erlll iMi 

k 

HABERLERi 

Kömür 
Ve odun 

M DSUC t 
Fabrikaları ,ftıdını bıçakladı Sofya c::,-=- Balı ·I 

il :.t••ltul - E'" iki 1 • m~Jlr · iktint :ıts:ınrlıiında · Belediy lerce boid•J lııni•ln lnelık od1111 •• Kömlnlıllk y&ıDa.t 
~1' l•lludebaıında karılı bil•yfik !bir faı li1c.t ı&ıe tedarik edilerc k Yerrlde• kok L&milrl ibti11cı ı te· pam•k Ye ~JID meDıae 

•,,,:laleli • oJmaı ve bir çeı •pmaktadır. IB• fa alı ye roaaf deiirmealerin halkı• mfa huıaıanda vUlyet ma- f abrUıralan ba18a c•lııam 
tı~l~iaada11 mahrum bir tin .sal!lb•lt.aıa kadar aürc· e mek l ihtiyacını ka tıl•p k•m1 ile beleılİJ• reiıliii J•caklardar.FabrUıalar •• 
•~il ••adJıile Y•ı•mak İs· cefi .zoanedili.Jor Salyanın cıuk Bıere öiütülmeıi ve taraıından ıarfedllen me feleriade iıe ıelmemele 
1 ~ı~JA bir kadını vurmu • doğıU' habcu .. ı ıı mahfılle a gibi ahvalde deiirmtn· Hİ iyi neticeler vermeğe için cl&a tal mat verLGitl• 
h~I rioe g&r Bulğariatanlaa lerin muafiyeti devam ede· bıtlımııtır. Şehrimize tim dir. 
,ıı~~cllıe ıGyle olmuıftır: Finl 11 diya ıuaıında Je:ıa i ceti, verıilerin b lediye- di muntaum sarette eda• Son dakikada haber • 
tı ,.t. ••)'yar Htıcılık ya· bir ticııtret ijtıaılaıma11 ı .. :. lerdea tabıili !Azım reldijl kömlirfi getirilmekte olda· dı;ımııa ılre ba fabrlk '• H . .. 
.1 ı ecı,p adında bir genç mOzıke releJ?e yakında baı· btklncda maliye vekil.eti . ğu rlbi yeni k6milr Jak· lar iç:.- icab eden kim 

1 .ı,mlddet evvel Mclibat ı oı acald1r. Dijer ta11ıf 1erı alikadatlara bir mir m•k &ıere ibrakiya mlsa· temia oluamuıtar.: Yarı 
ı İ ıda gaç ve glzel bi· ta Ab11a1.121a iktf 1at aa g6nderilmiıtir. badııl ri de laazırlaamakta· febrikalann tekrar iıleme 
:~ı~ala tanıtmııtar •. Necibiaı ıırlığı mlwteıannın reialı- _,._,,___ dar. mahakkak 1&yılmaktadar. 
11 .. ı Mclibatla buJeımaı rinde bir hey tin öalmüz BORSA HABERLERi --o-- --o--
~d l.irJUde ,., m khr. deki 8J ba,fl tb B.,lrarla- s· k A E ,. 1 
~ııtllaat iıe h vaimeı"P tada Almaıı:ya arnaında 30. 45 kur111 an11vda 1gara ağı• t 1at &rl 
I" ka•ıadır. Necibe d .. ,- J t 1 k t.... t d. 1 181 l d • Et fi ti 1 blldı•t•• 
"1 • 1. a 1 •y ' aır e ıye an .,. ÇQVll lıüm, 59 . 62 1 yerıne Y• arı • • ' 
uıaa ftdar. k '- ıı.k 1 kt d" 1 t 1 Necibi •- d. • 1 ouı yapıla~at hr. auru taa 104 ton ıuHrr, Jw Hm e ar. ç ve or 

a aea ıaıae o an yn L• it J t• A. d 1 d k •- L ~, ı-d~a f t•f d . t Romanya ılJe bulgariı· 12 &suroıtaı:a 20 ço~at bö· u ı aıye • • 1• ıcaret aoa o u an Haph.: a• 
19 

• 
1 1 • eyı Har 1 • t" d it l · 1 • · · ~ 1 a• llelibat Necibe ha t•a ara11nda hafhlardt1ı rülce, 48 kuru~taı.t 24 çu. an ll fll> MD• ıs ıoa en a Yan ıe- tıra mell ıçıa HIO 

~ j fladererek zearia bir beri devam et&•ekle oJıD Hl nohut, 36 kurUft&D JS yadaa. 200 bio Jıralık ıiga· YertJa.ıeıioden de yeni fıa 
~I•••• kendiıiae tal p ol· ticari m&ıakerefer ıorıa ton bıuiye, 30,50 • 30,75 ra kiiıdı ıctlrilm ıi evvel· teıeffüü don koyun etiaf 
1 t-•• b Jdarmiı nı bir .ermiş ve 1ı1ıhım• bu 11• karuıtan 20 ton b 1i kla 40 •elcc tekarrlir eylf"mişti . bazı semtlerde 140, bı 
4lr• Necibe ılılamemiş ku.raşba 20 ,.uv ı ke~dir Dün Ticaret Vek telinde!) Jorlerde de 150 kuıiiı• •• 

bab imı• edilmiıtiiı. Nib • " ı: d ı J bi 
tobıunu, 382,50 lt:uruıtao •? ıu .ucı ge en r t~- blma1ıaı icap ettirmiıtl 

1,1 
Gaa~ ııık ıUofeı ce ıeıv• yel bir Bol~ar ticar t be· 1 t bal t 1 mımde ba memleketten ıı· P.ıyaıa d ha zi•ade ,ıluel 

oo mumu ı ı mışhr. k •• d 
2 

O 1 

lılal aramıı ve nihayet vetiolo T6rkiJeye gittiği g r aıı ı yerhıe O blc mcğe meyyaldir. 
ı1 rel~l r ce Şehıadebr.a· h bc.r verilmektedir. ---o-- Urnh, kimyevi madde .tba ---o---
J.. llellbotl' kaıııl•ı· Baık• bir •yelle ıı.ı. Ko ve ma- li t ko,,iir ettıji bildirıl· kE 
J ftar. taya ıidecektir. den ko··mu··r- ittir. ŞE R 
Nıeip ıe•rHiıine lııera· --o-- --C-- Soıı d6rt ı&n l~ia.& 

, • 1•ı•m•1• teklif tmiı, MAZOT ler• g Jı·yo.r Zeytİnyagw U~akt•a lzmire 65 to 
1 llilaat l•1e: ı•"er retirilmiıtir. Danebal 
W •- Senla t:ıibi tepılı hmire b~ır .mi!ıı: ar ma· Zo»ıuldak lim nıada Ve 58 bUD ka bir ~ok bakk Harda ya 
~I J•P•Jı•I,. deml§tlr. ıot v mal:in y i ·' · retiril- olr par I.zmlre getirmek ramıaı kilo tok.er verilmil 
ı Sevılliıindea a1dıiı bu aaiştir. 811nhrı• tev'ltint lh11re 3501 ton madea k6· fiyatları · tir. 
••• laerlne çileden çı· baılınmııtır. ııılirü yliklemektedir. Ayrı· Evveli ticaret vekile· -o-

1 
· • •tcip bı~ajıoı ç kerek o-- ca başlı: &vapurda hemeD tince tayla edilmiı olan 
n .a11a.t1a bır k·~ ,;ycrfne 3000 ton kok kkmnre y&k. zeytin,.;. •e ••bun fiatı.. 8. Muhio 
t •J•mış ve amulmıyau bit Kız kaçırmak liyc:cektir. Bu k6marlerin rı ilga edılerck fid ıeıbeat latanbulda •• Aakar•· 
l •ildikl• kaçmıy bııl • ay b şıadn lzmire betiril- ba~Yayınca bCJm piatra da temaslarda baluıra• k•• 
l ıı .t~ bekçiler tarafındın lkıçf ~melik kaadaucı 6k ı · b d b 
kala•mışhr. Hayata leh Rüştü oğla Neşet Üı:ülmeı ue&iac iı:ıtiz r ediyor. y se mış em e ir te· operatiflcr bit 1 ii a•ll .. 

..1 1 M 1 b h --·-C-- reddftt h_ uıl oJm_uıtor. miid&rü B. Muhip Ôıyitlt 
ı•.a• o an e i at H· iki ~eoedeııberi eviııtioi E 1I d b 

' ,_ ıd y • Yaralamak . tl ran. eıeytıny•t• u ıeıuımiz• daamı·n•r. ~·1• •• mlmı§tır. Mehmet kız1 Mübe11syı ri· {on n t culer yarın dıhı " 
•ıııde denizden ıasH lraçm• le fikrini IH• .At tür cod eıiud iyi bir fı at teke•vOn "de- • • -·--o--

! 1 t le ettiği şikayet edılmesi otobüşteo tiler< k karşı ta· eleği dilıünceıaiyle piy Hya Pırınç bBklanıuor 
1 il dBllk ~. edllmls u~ericc ıuçlu ya al DUi a~ afa geçm.ek iıtiyea lımir JoZ mili çıku.nıkt&dırlar. H - , ...... 

~~ · d S -e b:imizio mukıc lıf ıcmt· er ıun mun •" 

1 d k bak '· ıad tutul mcşhl1l •nınt JHl ar mırı k le· 
1 

d ıı_ • 
1 

surette lzmire h.,içteD 1 
j r BllB Ol arlldl t 1 C M U r ·' f d Ş b ·ı S eır e peraKE.Dee SD ehy e O ;o suç zap l • • • 1i1Dt n n e cır " D cıı u - t" - t f 130 1 .. 0 çeo ıeae mabıulli 2 

- d ·ı · t" 'b Ş f'- u zey ı y~gı sa ıı ar .. 1 ek 
1 .Jıtanbal - Dün • şem goa erı mış ır. ı o 111; naa1ın oğlu Ni kuruşa adaı )«ilueltilmiş çavı) pirinç ietiri er 

1 Dpla•nede, deııizden be· § Alııaacak Şebitltrdt bat Büyfildezia idareıinde tir.... .. pfyuıya çıkanlmaktadır.11,, 
b. 111.,iyeti tcıbit edilmi· Hiiıeyitı oğlu Kadıi •ipka· bulunun ~ ta~si :otomobilı Fiy t rhestiıi k ran Ş!oıdiki halde pirinç ,.. 

ı •• delik deıik ... bir cescd p ran Şaban kızı M k~u· çarpmak ıuMtile yeralan· oın şimdilik teıh leri yftk- ah 120 135 kuruı ar•tl 
111 

1 
•arılmııtır. leyi riz11ile ka~ırarak file · mHın be iyet veFdiiio- seıtm b b i de görülmek· dıdır. Mô~qderat .dj••1 .. ı C11ed otcpJİ !yapılmak rioi iznle ettiği ,ilciyet edil· den y kalanmıfhr. tedir. yledığiae fg6re fiat :~. 
sere morıa kafdmlmış ve mesi üzerine yakalacan ıuç· :ea dü,meıi bek m&mkl." Jflf 

1 lddeiumililıça tabkikatn lu c. M. u. lığin ıevk t Elhamr Sinem s nda l Yeni lmabıiil pir••~ d 

!.
' rıfla8011111yhr. • edilmiştir. • : ancak l.Tetrin ortalırı•; 

T~J. : ı Bugün feilİ ~opya üç muazzam Tüıkç" filim birden ; lzmire geıirilecektir. •:, .. 

8 Y ' 36'ı6 : t 1 h • •• d • (8iıiaci : lluıc fıatı zmirde 100 aP' 

1 
-ttt1942 Perş mb giiou ıtib :re ı ' • . rac DID OZ eSIDevre) : ruş• mal edileceği 110' 
. . 3 B .. yllk filim birden : ı 2- i t M zarı (ikinci ve: IOD : lanmaktac!ar. 

lzmirde ilı: d ef Fr cıızca 11~ılü : ı Devren) ı -•-
1- A P ULH f i 3-K a içenin lmasları i Nöbetçi eczanalll' 

. 2- eu··yu··k ~k Fr DllZC• ıözlfi ' : Don Ameş ve m~şlıar iiç palavracılar ı c L. ..... it•,. 
S' ı ı SEANSLAR . • 6ma.11riyet ecı ecıa••-' 

~. 'Brodv . g c lerı•lcıgilizce ı6ıl6J : Mibıacenia r&zdeıi Hfotmeıarı Kralfçeain elm11Jerı i pazauude, Hilll b•ll ıc•-
~ J ı 2,15 - 7,30 4,lS · 9,15 6 da : K.em_eralhada, Blh ,,.d•• 
ll~tıaeler: B. geceleri 2.30 .7. B. Aık; 4 8,30 ı :Cumartesi, P•zar gftnler~ 1 de baıln. DiKKAT:: zım ecıaneai Eıre!Pjl••"' 
'K. Salla: S 30 10,10 ı : H ftannı her güolade dk ac•nıhr UCUZ· HALK ı Alnac•k ecıaaeıı 
•• .. rtHI, par.ar ıllnleri 1,10da baılar. . 2 : MATINELERIDJR. SALON YiRMi KURUŞTUR. ı ca1rta. 



IHALKJN ıSBsıJ------------- 16 1,111 ıtd' 
•=ilaten '~:!::,= / PORJHALOILUUUI ı M R f T ( ODACJ 
IAfflFE J -------------

abespiyer~o başında tD ·ev-. ÇIRAILARI ---·---
~.el ÇeDeSJ kODBrllll lllf' ti . Biıli c tarafıtld:ıa ~orrn 1 d heJ diye Od&Cll&rlD• 
~IJotia, waıam olarak litlJOram tliyea ı sralH t baıı• fıyatla 1. piyaudaki ali a·ı dan ekmek karnelerı·nı· 
o.,,rdaldau sonra. hemen aelimeti ama •!1• komi- dıu lara dağıtıl n rnallifot11· 
~llralmaı Ye Teror baılamJtb· ralar birder.bire ortadu J k Jd 
r,, .... hariçteki d&ımaralarıa••• evHI .... ıiJdeki· ık•yboJmaı. Malraat ID•IQm: ça r en tutu u 
••ıtarmak iatiyorcla. Kral taraftarları Ma ıea 1•· Bir mOddet ıoora b11 aııal-ı 0

--

''rak idam ediliyorlardı. BanaD içlD ka ımit eailı en ları kara boııad11 aatraaak. Adana - ~İr karoe odacı MehmediD rlml•if· 
~111 ••ası Robe1piyerla bir .azil kifi id it PiyHaya çıkın m7 :1ı bir· lunıılıfı h discıi olmuı aia alt.Ddaıı bir takam aa· 
''iıto koparalaa 2600 baı Maıuada kra Up Mati dcnbere ortad n k y' oeıtme~ ~eled.ıye odacılarından bi· rı kiğıUuıa· ıukm•lda oJ .. 
~'••etin ele baıı •ardı. Robnıpiyer Fran IADl.l!l hür• husuıond• vurgul' ,nl.ıı Par· 1 ~ ıredea ekmeJt karae dusranu ıörüace ?tlp1lelea• 

lcJa babatıaı bih feda ed~ ıcek bir malı ıJ,Jet .arze· hkalojlnn t f •çık rtlılar . erıni çt luken ıuç üstüae ınlı ve yaarua aekaluak 

1
••ta. Pcdakalejb, hokkahaı· yakıal~n~ııbr. klğıtları çekip almıtbr. 
~tU11 arkacla1lar1 ıittik~o ondan ıoja •i• •e hkb yok ~f ıiiai hiç ol- H dııe ıöylo olmuş Sırı kiiıtlaraa ekmık 
- lt•rıı ceplle almaja baılanııılardı. IDR.Da bil" 4 'ı dakika son tar: . karneleri oldapDD ılı•• 
'~•ıpi1er mektep •• mefittlre arkada rf.tuacl•ir ra tekrar- 6 Jeyd•na çıkara· -· 8_!edıyo __ odaca1Hındar; memar odacıdan baalara 
1 b&mllea •• Daataaaa ı•amıaı lıte1lat • .mecl•ı rill madf •etini göıterirdi. Wtbmet Batmız g&aferdeo aeredea •ldıiıaı aorm .. Ye 
~lı•ea: V urruac' 4llar1n mar1feti iıe cu~r ve dairede de aöbe· caeye uiıadıjıaı ı•ı11aa 
bt ICılarolıaa dilıtatar.. rı•laız '! ıolı etmekte... beh 0!madıiı bılde beledi- odacı da: 
~ )e bıtırmıftı. y I aPILACAK iŞ ye daıreeinde temi:ırJilr Y•P - Odayı ılplrlrkea 
'' feye rafm•'• Daıatoa •• arkadaıları vıs·otine rt ,oıkova radyoıo Kı:ııl· aıaga bauımııhr. buldum, cewabını Yerml .. •;•kta RobHp~yer doğra bir lı yapbfıaclaı çok oul aya bıt.p e den mes~- Mehmet dairenin diğer t!r .• 
~ 1. ' j~;tı da: .. Arbk gerilemek için ınfte h'llizli k J•pıaakh M~mar Melamet telde•· 
~'-kamlar Roheı,,i,erin evılaiD öo&Dclea ııserlren J'• rlmiz kalmamııtır. rı!•?. m~bctçi odacının kee ·a zabıtayı bıbettlar etmlı• 

' •eı yllluddi· J] ;a,maın d•rdurmak zama· dı •ıı ıfe meıgal olmaaan tir. Odacı Mel.met p~a 
'tQbHpİJer d~ b\\d bemı&11 takip edecektir. Bil ' 41 gtlaıiıtir. demiı. :lan isti~a~a ederek ekme memurlara memar Mellme· 

,_~tla ıosi idi. u y,'8 ukadaılara RobeıplJ•"İD de Moıkova radyoıu, arL a· lrarnderıaıa buluaduja odı din kendfaiae iftira et•••· 
it •ltanda eaifece~iaıdea emim idiler. idama ı&ti • daki daha dünya lıadu Y• ~~lmıt 45 ekmek ka • te oldvj'unu ıl1leml1tir. · 
~,· ko•dilerindea ı.~,~ de Framaaıa iıtikbaliai ti' 4• topraklan gerilcmcfe mü· aesıaı "larak kemerinin Fa~at 6ıeri araaıaca •• 
, le beraber D6:u8lt"9 balka bitabea: sııit yer saymadıiına gÖte altına ıokmuı sonra da cebinde de bir ba1Ji elr· 

.. c•111bariyot di1e ilk ' batınan boa olmaıtam.' l11m Kııalordaya yrpscak teki~ :dasına rirmi:ııtir. Bu oda .ııek karlilHİ çılnaca •• , •• 
b ' •rlradııranma al1ıt."'< bir mlkifat.. kalmııbr. Gcrilemej'o eln· a çahf'llakta olaa memur aa it rgf etmek zoıaaü 
b:-iıu... · :-ifli yıııleri geri almak. ıard~a Nebmedia giz&aderJ kaJmı,tır. 
"'-'to•, keadlılala bir ar• ·•d•fl ile sardaaa11r ja mi· HARP NE VAKiT ------SQ---·---
' /\ 'oir cellida: . BiTECEK? p k f • ) 
.._,1 PclaU Ba,luımız ke1Ulp tepeto cl&rı&ac• dol Haber gızrteli: a.H ıp t'd mU IJ&t ftll 
'•t:'1•G m~ai olamazsın ya .demiıti. 'Ve blnaı ~e vakit bit eek? .. diye Lir Ank ın. - Adana mu takHı pamuk m.liıtalaıllie-

' ' ke~dlıiae geltliiinde: anket açmıı. Aaket muh-r· riode bir hey t ıebrimiza gtlmiıtir. PamakÇ11lat t..
~'tl ;••mı kopar~ıktaa aonra ~'t•.lka : fiıter. zira ,.,. ıimd.iiilr gazetelerin pit edıf n fiyatların m&ntabılli korumadıiıntlaa balat.le 
,.. •tladır. DJ1erek baıı•ı et Uida tuHm et bııışmubarrırJeriai dolaıaı ş. ııalilf adar aukamlara miirac.ıatta balaDmaktacbrlaı. 

' .,._ d • , • Bir gün baııa da gelirm!, m--
ı, 11ta •• •z ıonra Rellesplyeran ı bal11ki çehresi ı · b"I ? F ı 
,~'--•ıti. Hıllc ~· komite bu kaı .~. dHdata-.a de ge ~ z :n·- 1 ~e?1 b ki t A cıl k m Üsa bakası 

~la el birlifl etmiıti. Mlştere. 't hislerini QJan gde ıp gi e.d~dmebnub' \'l em ... A k M b ı f 
"- lltf b . en il m ı en ar 10 ne z .• n llif•, - u ta i semtlerdeki fabrika ve mi• .. ••• 
ı".'tl' ret lr ıl• m clııte keadiıi ni ıöaterdi: maü biteceğini katti ola rt ~ kulüplerinden abcılıltt~ bi. iaciliği kazananlar •r•*•••• 
'~ .. 1 

••akat •• balıukçalardan re. lbÇ bir ,,. Tat ö ı· b'J . 19 ve 20 Evlülde Ackarada miiHbılcalar baıhyacakbr • .,.d ı...· • ı y ıye 1ıım: f 
~ il • uır baaçerle f,,layap Robesp ıfyeria bir uJım Hup bi t · -

la laa k d r pnaı esı gu 
L. y lr 1•• s. t d- d "''Pi k nu ıaa on or li otuz y~· ZEHiRSiZ K ~ i t Jer omlteaia nizımaameıh te a7arak reiı· di dakllra, kark ·tekiz n · O LARDAN: 

ı."'- : •dl., . . aiye re~e bitecektir. Yd n 
I' •rınedi. Tekrar ıatedi, yıae al ımayıaca daya- aya gehnce. bunu timdi ib 

~ ~ ~'iardı: kendime ıakhynı am. 
\~,:hller reiıi ıöz iıliyorum! Hatbia nerede bitecc· 
,, bq ıöz Robeıpiyerla mıbvıaa kifi ı•ldi. Ko. t;ae rtl~n~e b~~~D da k•ti 
~''•llt kı•ılcım ıarmııtı. Ol'arak bddu·ebılırım: 

b 't '-rolıua mllıteblt. . Harp, muhariplarden biri 
'··- l~ÇliD zalim.. fllD en 18J!f rıokt~ıınd~ 
· hblr 1 d L .k 1 a& encektır. BD zaıf no~ 
· ı ırm• ar ara11a • ııoaua a ıa ıoei ylk· t · ld v d 

anın ceresı o usrunu • 
~ ~'~' i ıimdilik kendime sakhyo· 
"~..ı ıp yer te•ldf edilmelidir. ram. 
~ı, Jer ıukuta bayale utramııtı. Baket muhuririne NH· 
- Ilı iıterlm, öllm iıterim diye IDl'1tdl.. 0Da rettin Hocanın: •Jnanmız· 

l. '-lrdyet, Y•taııa ctimhariyet. aidafar11 taUp !'a ıJ öç,, dediği gib: 
\'-a . ~a•nma11an belılıo görür· 
L t,~•Yer aıkadıılarile hapaedildiii hlcroıiııde : ~oıihıilıı,, demekle ildif,. 
l,,, b ~lıuri) et mahvoluyor, baydatlana elia.te kal· ediyorum. (VatDn) 
\,\ 'l•tırkeD n6betçinia hir dipçik darbe•l.•ıle bir Z • 
~ .'"anyacak bir bale retirildi. Çene ':kemiği ayı 
4ıt,~ . Ankua memurlar ko· ,''tt 9 e bayıın bir halde giyotine getitı)•lfilatle oper,.tif fbketinde 1 hibı 

ııı~ci~~· Çekip atınca çeneıi yere dtlttii. Duto- b.ı•nd~ğonı 4452 numı· 
t," iı de biraz ıoa• ı yerine gelmiı olda. nlı •e1ıcdimi z11yi ~ltim. 

\ ~l&rhe bllylUr edam diye allnılıya:ı ... Yealı 'ci çı~arac~ğımdn 
l'f ,1 eaklal•tı bOkmii yoktur. 
')~1'-1 clmhuriyet! Yere bat110 Re>bupi3.. il.; Lev ztm amirlıgiadı: 

tı>'ordo .. hesap mamuru 

KE',f AL MOR AN tz. Nuri Ulucan 

Kömür meselesi geçea 
yıla benzemesin ••• 

-- -
Ali Fuat gene çıkhn meydana 
Sğa. sofa, ne 9ar, bo yok bak tek tek 
Ne duyarıaııs dert ya ııaalardan yaaa 
Göze batın ıütanlarn k•k tek tek 

Her Hhran İ•terse olıan ağı 
S•oki bu yd zemzemmiı zeytiay•i• 
Çoktan kopmuı keaeleria ıoa bata 
KahYeyi de kal.tmiae tak tek tek 

Çehreleri •iarbrdı karaaı 
RamaıaıslA mutlak 11 çık Ha•ı 
Almak müık61, senden ağ1r Plf•sı 

Boı davDla tokm•ğı ı. çak tek tek 

Kıf geliyor dinlemez biç öıürü 
Geçen sene yıluu: khlc ömürii 
Bu yıl gene balam •zsak k6mlıl 
Sıuıdık. sepet ne bulu1Hk yak fek tele 

A. F. T. 
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''Milli Şe · 
J~j tet i Al 
(1 D n, -Cumbu:- re· Kebire ( .a) - Load-
' )simi& illi Ş f 1 öoü dü r ra yosu 8,15 rcımi teb· 
ıı H•t 16 30 da m•arif vek . liğ: Amerı l•i•r boIDbı ·ı i l üd f aa 

/ı leti meıleki va tekcik twd· aç l•ra Giridin Suda kör ngo 
1 'ri••t mlbteıaıhğıaı ertf· feıiae akın ytpl t k limın isti azı tah-
' 

1
1ea4irmitlor Ye teşrifi rinde .a bulu n bir gemiyi bom· Aa;l a _ Mılli piy 1>go' 135831 138255 154882 •ıı • 

(ı .. , •• ııtı B. Şükıü s rı.ç· b lanışlardar. Ba harek t 11 DCİ tortip 2 c.ci cıidenil 155522 155718 160805 VI erı satışa 
~1 •ifa, rıtauif e ili B. H • esnıuu.ıd" dü~r.oa.nın ı:;e b r dÜu 19 M yı tadında y 172650 173445 191062 k ld 

1 H• Aıı Yücel ile müstc gomiıine D bir :t yy : si- pıl ıştır. Kaun D num ra 1 2t0897 205659 210932 ç arı 1 
ı,~lıarlık erkiDI tanfıod r oe urnt ge icmemfıtir. ı .. r şuol rdu: 218771 219178 219908 ----
ı/lrarıılaamııludar. Cumhuı o--- 25,000 Lir 2240: 8 225924 226494 At!k r , (11,a)- Ba ı•• 
: , ,.ı.ımız ba mlhteı ıı;Jığ•b t t bl, """I 2s bi• ura la büyük i • 22sss3 241131 2s214s bahtao (dnn ıababt•n> uı· 
: ••ııal olduğu mevzula , ovue 8 f a lliiyeyi 250159 • yJlı bilet 254904 26'2290 264151 bore todav&le çı raf•• '' 
!' lleri1acle ve bu arad An Moıkov ( .a) - Alw a kaı nmıılır. 269258 293734 299905 satışı 30 eyliildo ıeaa eri' 
:!'/•ara eıki tayyare meydıa kuvvetleriSt liDgr dd ıııtu Oıı~r bu.: )ıra it zanunler: 528976 320820 336725 cci: ol.111 40 milyoa lir fllı 
'1 ••••• İDi• edilecek yll ·ıe ağır ileri medcdir. Şundi 175090 332516 349175 339732 346055 342956 biri11cı tertip milli mDd•f•' 
1 aaaat okulu h klnDd iz Almıu.ı b alnuı 3 ookt dao Be~er bic lır baza •ulu: 353987 361256 376550 istikıaıı tahvili ricirı ıatlf 

1 
- 1 

~I ltat almıılardır. 2 df' v•pilm t du: 1 c nupb tı: 1547 57679 195753 381349 381704 384674 ıı aıiy ti bak ıada elde e 1 1 ~ 1 
---0

--- 2 b tı, 3 im 1 batı, ccr.up 260754 273099 Son dö t 1 komı 4987, len m liiaJat ilk ıü 0101'' ' Ziraat Ban Si . t i v~ziyet çek nı6biaıdir. llıiş bia İr !uu~&D nlo: 5784 v 9419 ol nlru beter il • r i meD balkım••·-

. ı 

• 

11111 • At n 1 burad bir llöyün 13580 56946 87001 yüz lııa oiiyük al·kaa•nı 16ıtermels' 
n rımıuesı çe ildi k DBrlDlıi yeıle.ımeğe IJ)U\'&f 9U487 110469 175ı25 Son üç rakam 801, 947 t dir. lliıli mahfi!ler 1,,ondo~ 
,, 1 -o-

fak ofmLfl ıdır. H " uv· 189248 212109 219454 ~at ud ılaran mıUi mil 1 
ohuılar yllzer li r • ı ~ 

vetlorimiz ço şcrefıi ol • 2 9698 254362 264027 S 
6 

k 848 ff!a b kıadakl fedaklr 1 

1' : Amk r ( . ) - Zira dövü 6 orl r. 307138 307999 322538 952 °ı° 1' r ır mı 11 •• lıislerioi Y~ Ctlmburfyet aıı•' 
'J la•kaıı taı•rc af b""'• 1-J... M ( L d d U 361021 363972 37J.747 ° 0 ar c •ter ra. ı· · •t• ti . ö•t•'' 
• .. .. . K ıooı ov oı. r r - Son 8 rakamı 057 098 

ıye~ıue ı ım& arıı:ıı ı ) 
raada 50 lirad a d ha f z yo11a 8,15 tebliğ:) - Sblic 378993 380679 . ç • ' muı b kamından blJO 
la mevdutı ofa rılar r sın gtadd Rus kuvvetleri h Bi er lir ku: D nl•r: 3341

1
640 830 ol nlar yirmi eb mmi1etini bilbaH• t•' 

1 tla ller 8:; ayda bir çc kilen r rn c çupı,m kt dırJu. 1296 582 6738 er ' • b rlz ettiriyorl r. 
ltlr piyaaıoda Boyebatt o K fkasyad Gr n d. v 9525 14014 15253 Son rakamr n O ve 9 __ 
• .,,. topan bia lira uı! ?i- Mozof bölg~ıinde kaDlı 15840 18977 30912 ile nihayetlcı en biletler de T .. ' t 

~ u ı· ·- ı d o os sur s taa Haydar tomıay 500 lir• meyd a muberebeJeri ol· 34436 36219 51403 çer na a zarımıf ar ar. 
m•kt dır. 57740 63096 76689 25 bin lir kazan D k J 

1 S11du1ıd.aa Mu t fa lib , 9 s atar &rl -ım!ft Stalingradda bir ~okt . 82448 93951 100561 25015 sayı ı biletin İ••• · 
•t1t1 lira lzmirpeo H aıı 

d ilediyeo oiiıma"J püs· 10850e 109510 119446 t olduj'uı 1111letılmıthr. -o...:.. l 
Yal•az ve dij'er yerlerd ıı p' 

. kihtütmüştür. Almiiular mü busl .. s ADkar . (a. )- ceo0 .. laızı meTduat 1 bipleri yüı rı Z gun ey ' iP 

l t rn diy n ibtiyrıt kuYvtt • t•n memlt:kdimize ge 
1 lira muhtelif ye~ lerd n 95 · 1o' 

L getume te b '< a d D ve tıp' d. v ovas a Toro aürd katana• i.d. 
•eaap ulıibi 20 50 lirİı u · 1 ~ el "'" çu rı durm k ı ın t ~I • •"', ıemaı..lardm be men • 

1
, 

tanada i rarniy ler kaıac · oe dv m cttıt.ı l"'ri b~ ide b&y6k gecikmelcııle ıel~,I 
•lflard1r. Ra ku velini kıram mış- DO VE l'ÇI ıi aeo doian ıOçln~,1, 

---o-- ludır. y • yeamck Bı re bu ek•P' 
1 'ı' e• J Kafka yada Ru kuvvet . ü ti iDi Ad•" lr ·ap O U'JULAR g n ve Ha u ~,. leri düım nı i d rne:ıkun y f Hayder paıa Jn rm d• 

1 0~ t arddetmiJıl rdir. x.· • '- ı· h••' tayya e n • " 1. . ·ı- ti . . b ı H lbuki bu Y""'m• l,.r ek glfhrm .. suare ı J,_ - zmır vı ye rrnın ma . ... "' ... 1 20 mı 1942" 
-·-o-- t lif ularioda totki l rde eriy nobat, faıalyadır. ~ mu tur. ey Ad•"" 

u un ı. ıaıır me oıl rı v e c~ yeatcı. erınuzı ı- rıııı ml•sı• bat b 1 1 . b JE ı ··ı · · · K !itibaren bu katar ,.. .. , 
-•- dün öğleden ıo:ıra ·ı ytt zılay erayordu. Oad o çok d n P zar ve Çırt• tJfl' 

Peaıl Huboor, (a a) ~ r - ma. mıuda ~·li B. Sabri m mouodolr. Geoe Kızıl ' lgfinleri Hat 20.3~ te. ""'' 
Amerikan b va toı pil uçak Ö~eyi ziy. ret ed k dilek· t •~afıad o v rUmesıloi rical kuılad•n Paıa~tesı ve l d'' 
lau bir j.ıpou t yyare ge· lerıu hmır it olanl nr!ı cdıyoruı. Ameleler f brUıa·r şembe gDoltrı sa t ,,ı 
miıine 4 bomba 3 tor· Bükr ş (a. ) _ R ımer.ı bildhmiılcııdir. 1 rın öınUr bul mayınc Kayaeriden ayDi ~Gol~:~,. 
pil i11bet cttfrmiılerdir. ıbildifiliyo: d6şm'1o uç k• Mebus) rımız burad o Ç lıım dıld rıaı ve yc9mi· 4.42 de h rck t e ~ ,, 

Gemi darmaş ve bat ı rı yenidcu Romen top· H 1 ·evine gidere or da Y J !!'ini de alam .. dıklHın· l ı· y 14 47 de gelec• d•'' 
tarafına doğru yatmıohr. rıddarın bomba tmışl r· ~•t ndaşl rl ~onuşmuş!ar- d n perişan ve sefil doş .. ı JS 20 de k lkuak tfsY ~' 
Geminin b tbğı ııftnılıvor. dır. du. Topl nhd bir işçi dühl rini ve Cum rteıiyi 

1 

pışaya 5 h ve Cuo>• 1 
Bouıbadan ivil :b Jk mümes ili ~u 1 rı öylemi~ Paz re bağhy D g c lerde lr.ri 8.10 da v r c ~ 

RAM Z 
5Çarşa. a 

Hicıi ıene 1361 Rumi seDe . 
1357 Resmi yıl 1942 

KIŞ SAA TiYLE 
lmıak Gütt -Ôğle 

Doğaoa 
S. D. s. o. S. D. 
4 11 5 49 12 17 
lkiadi Ak m y hı 
S. D. S. D S. D. 
15 48 18 30 19 56 

Millı • 

arasında 14 ölü vardır. tu: çrılı blilerı d o Paur gün - of~' 
.. Biz 250!) ·mele i olan yorgun g~çirdilrl~1 i ııi biç bir dilek vt şllıayet 01~'' n k c 

esi i 
Bedin ( . ) - D. N. B. 

bildiriyor: İngiliz lıarbiy• 
02zuı geçeulerdc bulu du· 
ğu b yan atta A lm&nl nı 
c !~riın d 56 900 logiliz es 
olduğu u söylemiştir. Bu 

k uydu1m dır. H i 
35 bini ab orm ~ 
73 092 kişidir. 

· büyüu: bir f brik d çah- olmıu:s bunun k ldmlma dığmd u toplınıtıy• 
ııyoruz. Bur d i k ·nuoo ımı istemiılerdir. yet verllmi tir. 
layı ·iy c tatbi cdilm · Mebu 1 rımıı bıı ıua!· .~o t IJ'' 
me tedir. iş kn .... uuunon lere crcv.ıp vermişler ve not Mebusl ruı:uı b011~ ,,,ı 
atbikh1i istiyoruz. etmi~lcrdir. Dabıı ıouı·a linde bugün ıab blet.,e~'~ 

F ·rika ın doktorunu bahkçı1ar c miyoti r hıi ıöx 1eklıde Seydik&ye 1ı61ı• 
u:ı n b ftafarc yüıü:ıii alara balıkçılığın lflaı et· etıniole:dir. Oı d• ,o~'' 
görmek k bil olmuyor. A oıe üzer olduğunu ve leı le gôriişdükten 1ıııt fi 

cıloı:ıi s ilık durumu dir bükftcneti:ı yardımını b k· Gumao ııan• ge' ce .,,,fl'~ 
,_tsiz elkrdo katmıştır. Bu 1 edikleriui ıöylcmiştir. orad da balkla teiı:O '' 
fabdk ; işçilcrh>~ güy Topl ntı geç va ite ki 1 

aoLr a on'!'_~~~~rlOJ / 
ıca yemek v rm kt~dir~ d r devam etmiş ve b lr det edecek~ 
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