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.-~~~~----~~~~!!!!!'!11!'.!'~-~~~~--~~~..-Harkof ta s 
Mormandiya Libya sahr .tsı Birmanyaya 

P•aarteal h ı~ •• .... ,,... . yanıyor.. ne a r,J.e? Hücum •• 
Çok lae1•· BerliD, (a.a) - Hava ( Berlin (a.a) ~- D. N.B. Yeni Delbi (•.•) - Bom 

~frllr•mııda açakl•n Mormaadiye ~şeb- Afr.ikaaıa cto;,a kıydarında ba uçıklarımız Birmaayada 
tirler ka· riae bllcam etmittir. Birin- kafile aıulll•· .an Alman d., meyd•alara hllcamda devm 
•~dlrt ba- ci blicamu bir ikiaciıi ta- ni~altılıarın,r kartı ittibız ediyorlar. Bombalarıo rıh 

Vaziyet 
naya Zvez ıaıetetl malaa· 
birinin ba rB• blldlrdıil•• 
ıiire Almanlar laarlaof cep• 
hesinin bir keılmiade Sof· 
,et mldafaa lıatlanada ol· 
dukç. renit hir ıeddilr aı· 
m•i'• m avıffalr olmaılar· 

lud1r. Almanlar daha bir • i T •- ı b edılen ted · · • ff •- · •tı ı lira kip etmiıtir. Bu kinci ü: oarın Lmuva •• 1 tam ve antrepolara lsabet-
Okayacalr- camda ıiddetli bit infilik yetle leır .&İn ettiği iddiuı. leri görülmilıUSr. cephede yaptalrtarı taarrm• 

b k aa karr,ı, Bura mabfilh 11 :la 200 tank •• banluı• 
)ili . aeticHiade Efelarin llyü ba do· .ıizalh faliyetiaia • 1 --•--
~ tlerl• ıım alevlerle yandıiı 1ihlllm6f· aa ~ evam (ettiği tebarrLız ID58D Cesedi 
'-it ~;lr•• e::~ tir. • _ ettir ımektedir. Şimali IAfı i 

'•ralr elde k•· ya reliace ~mibvercilerin ile dolu 
yalnız iki. b' trlilderi ricat halinde bu 

~ 
1

4Uaaa Jaıilizlerİa yenid D meydanlar 
s"'alar.m111• ··ı·· barba mecbur edilerek da 

1 .. iade ta· 0 U V&r •• . Moıkova (•.•) - hves 1 • gıblmıflardar. 
._ '• tllplıemiı Malta (a.a) - Re ·~y': Libya zaferiacle blnd•a tiyeaia Sivaatopolda recc:li 

tefrilcamııda lnıiliz rece avcıları Sll• .ita f 1 t ,_ t iiladllıl& maabareeele dr-
~.t.! az a •n• •• Hyı111 op 

,___ ~lerlmizclen &erinde açan d&ımaa .xalo• •• daha bir çok bup mal 9am ediyor. Alman. birlik· 
~t•r111 • ıaadaa iki açak dltlln aüf· zemeli alanmııhr feri CHaa ordumuzu yaldır· 
~ - • Alrıak ttır. Ditmıa 3 gtladı nbe- --o~-- mak için devaala hücdmlar 
' Selim - ri Maltaya üıtüste hf Jcanı· A •k d yapıyor. Muharebe meydan 

.__,_ Fatila Sal· lar da lbalaamuıtat baaar meJ'l a a l•rl binelrce İDHD cetedile 
.; Gıı Tekin •~dar 6ı& 2 dir. k A A doludur. 
••hı_ 10• ----- as erı şura ____ _ 

oc~~···· Paıar· Hark•ofta kuruluyor 
,~"llıaa Sıai)ade . b • dik Vaşıartou (• a) - B•y 

ır ge •• Ruueltin buıusi kitibhıio 
Yeni ı{edikler 

açıldı 

ar kası ada bir çok piyade 
birlikleri kullaamıalarchr. 

cephenin dlger keılmla .. 
de Ahu11nlar otaıar taak• 
hk graplrırla redikte .,. 
mığa çttlıtıyorlar balaaaaı 

Sof yet Eirliklerl yeni ml
daf •a mevzilerine çekilmek 
Hraacla kalmııtar. 

Rus cephesin 
de durumun 

hülasası 
MoıKova (a •• ) - Pı••· 

daya göıe Sivaıtopoldakl 

kadıu •• çocuklar Kafka ... 
Moıkova (L~)- Alme a \fa desine göre müttef k 

ll)ar lar Hukofa~ Ilı~ kıı~uıda dev.etter aakeıi dorun u 
-.il• olclakça ıenıı lbır dehk •ç· m&zakeu için bir aake!İ 
'lllyeye m•i• muvaff••= oldular le- türaıı aktını kararlaıtırmış 

Berlia (a.a) - Almarı- yaya doiru yola çıkarlmek 
l.:r Huko; cepbesiade~200 ıuretiyle boıaltılmalılaclar. 
tankla yaptudau hiicumla· Almı nlarıa açtaldan bam 
11nda m&bim gedikler aç• . ' 1 peaia birlıiade de baıı rdar. 

~il er menileriae nal uz ettiler. Bu ıüraya Amerilu, in 
1 d B 1 d 

redıkler kapah)mııtar. 
'DIŞ ar ar. azı yer er e 
yalnız 30 tankla harp et- Harkofla\d daram RDI• 

llbeıiala Ala· °"" - wiltere, K ada, Yen Zelaı t 
~tediJe re- lzvestiva ve11~ol•Dnd İftİrak edr.· 

melıtedirler. Jar için ehemmiyetlidir •. Ba· 

~~•rabla•,,be· ce "· 
---o--- radaki Alma• lu defi•• ya• 

... ..,. •••if••••• Nedi~.uor? la J K•hramaDlaı Aa11klope.dıaı: 
"'-• •llua ek· Loadra (Radyo 8.15) - ı • 

TobrukıMalta 
ile alakalı 

-- •~,, •atatmak Harkofta Almaıılarla Rus~ : TOrk tarihinin i 
""' J lr Londra (a.a) - S.:llhi-
te,. •pm~ lar ara11ncla tidcletli çupıı ı o· ımaz uı·g"'ltlerı •erilmıı· malar olma\taıaır. Almanla· ; ı yeti! kaynaklara göre Toh-

rukan sukutu Maltanın vı· 
b 'l1a Al t rıa piyade •• tanklarla tak : Her Türkün alilra v., : 
'1"-dı ·:~ 1 ;•~ viyo ettikleri ~Jntıları plla- ı merakla takip edeceii ı ıiyetini hı1yli zorlııtnacak 

pdaa mlkabU taarraıla dit 
man pllık lılllmlı •• laaJll 
zayiat verdi ilmiıtir. ------
Torbalıya 
Gittiler llı.,lıtat.11 treliç klhtllmle1tlr. :Harkof cep• ı ve her sabrını ezberle- : tar. Ktbı 11 ve Hayfa yollara 

td 
12 

H m besinde 200 taakla blcum ı mektea zevk duyacajı : ela o nlıpette mit, e11ir V•li vekili B. Nari 
•L •• 5 ade· a.1 ı b" d'L o'acaktar. Tobrafaa ditme Atay, beraberlade wlll1et ~talı el J•P•• r.ıuman ar " ge 1• ı çok hy~cıah bu kahra· : 

'· • •• adil· açmıi• mavaffak olmaıtur. : manin deataaıaı bir iki ı siyl:Malta taarruza bedt f iıı• mildir& . 8. Falarl Tok• 
~ lsveatl1a ıaseteaiae 16re ı nine kadar •Halluu , olma11 kıymeti de aula· makçıotla oldafa Aılde 
~••lal1ıaiacle Si t 1 & 1 d k 1 • ' k t d T b 1 ~ 1 tir ı. vaı opo • • • •a 1 ı Sesi,. ıiitüalarında oka : ca 11

• la nr a ıy• •• tm 1 • 
,fl,!:ı.'tajl fı· mabarebteler olayor. ı yacaksıaıı. ı --0

-- Oıach barmaalarclaa kal· 

~ ...... :..~~·lr Romel kaç ay ı Maarif Vekilini~ her : Amerikalılar dınlmakt• ol•• batda1 •• 
lar ;:... d ı ıamaa tekrarladıgı ve % arpaların toprak malaıallerl 
L._ • ,,.... • h 1 E • t d ı....~"•ratça v.,. azır anmış ı b&tila ana, babıl.arıa ı rı re e ofııi tarafıadea .mllbı1••11 
~ Ta L d (a a) - Kurmay ı yavruların vermek ııte 1 L6adra (a.a) - ;;;Av•m iti lıeriade tetkikler J•P•· 

L aıamıı, oa ra . • difi ( M'll b' ) . ı -, ... ı•••• alıaa• ıabaylaraaa 16re Romel • 1 1 ter ıye yı • kam•rHıada cereyan eden caklardır. 
'~tla 1attıtıa· Tobrak piiaını baznlamak ! t•mll ol:~b t~ribi tef~ika •ı• coftzakere eaaa1ıadı mllı· Vali velrllfKBçlk mea• 
... ~~lrar Japmak içla 6 aydan fızl• urrış· ı• ~ııı' t.a .1 t lit~~ agre · : tekil İfçl erden blriaia dereı lıavıaaı kaıalan•cla 

1:
1 ll&oraama mııhr. Ooaa ea ıiyade • den eradmıze't~yıa e yar·• Eritrede Amerika• kıtaları ela tetkikler Japacak we 

1Q&a - d • 1 nn e .. C .. K '"· ' t ld .. ., t L • i 1 L •••• veril- clı ıla lrea 11te meae eai • mevco o uguau ı ıa e sonra fearam ıe r• •••• 
olmatlar, _ _.._.. __ .. ____ mitUr. lerdir. 
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:::::?ni::~7;: Bir çocuk ~~r\I Şehir Haber 1 eri 1 
------ çalandı hırı- . kar J 

Ç k H • ı• Aakara ( 
ocu ıshaıi nin koıu Şeker ayır ı I"' reımi. 

- 1 k t M 1 • Yagv morlar bır trar•r•• .. 
Memede •• iki Y•flD• OD u ese esı Temma• 1,,, 

••• •t•i• mama çocukla· lımlrdea Ôdemiıe git- Dila piyasada ıeker yeni Evvelki rece lzmire ~e Hatay abılJtl 
rıada yaıın ve 11c 1 mev- melıte olaa 1305H1ılı yol· bir beyecaa a-e~frdi. Toz ıebir civarına her gramı ahlı6d edil-" 
ılmlerd• riıll"D ıiir1ü11 CD ."•tarı Çatal ve Dereba- şeker yekmuı, kalmayacak- alhn değerinde farzedilcn tar, altın •• 
•ır. Ba butı.hk yardu· ı• ııta1yoala11 arHıada -iki mıı. vesikaya döklllecek- bereketli yağmurlar yağ kilde 6d•• 
mutla ve d811ya111a b ·u ray arHıDda uyuyup kalmış mıı'.! ıibi ıayialar üzerine murlar yaimııtır. Yaimar be her altı• 
tarafaada ııcaldar baıladıiı 0t1•j1 bay~odır~ı k Kocabıyık ortalık faaliyete ıeldi. ıehir içiae az "dOım&ı ise beıap edil 
uma• rerek mem.: emea ~a.u a~ıa Ban'- 0 u~ Y~llada Şeker alan alana! bak- de baaliyolara bilba11a I•· tal:ablıUerl•i 

L .-.uıeyıa oııun çıyaıyuek k il d • f t ld' · 1 8 1 U ı · · n ı•r•aıe mama yiyen iki parçılamıı -ıd& 8 ı- a ar a yenı ırsı ge ı cıH b, • çov• ve ı a ıı· cektır. 
J•11•daa •ı•i• çocuklar Kaıa balrlr do rmdı·' ur. diye amzdaa aaıa uptılar. tikametiae bol mikdarda 

ın a a ıyece H b ._. b • • 
UMl•cla ıılı ıık g&rllil· tahkikat yıpıhyor. al U•• aaaa ne Hh ve yagmııhr. Bu yaımarlar1a 
JOr. DJGER VAK'A: ae de 11tarı Yardı. lbUmal ıebzelere büyBk faydaıı ol· 

la llHtabk bakl11adıki Ona Hbıb saat 8,25 de şekeri çok olan bir tacir muıtur. 

Ecza 
kinin •••ılerl• bllgiılzliği y6ıii a- Bumahuıedea hareket ed- böyle bir balon uçurtmak SEBZE FIY ATLARI ti•• laer yıl ıehir ve köy· ea Afyon lratar1ada bir lüıumuau hiaaetti. Sebzeler bollandıkça fi. Sıhhat 

lerde bir ~Ok yanularamız kazaolmuıtur. katarın IODU sı•msar yatları İaecetiae tamameB teıebblılJI• 
.. ıtalaaıyor, öl&yorJar ve aa b~ğJanaa vağona baba akıiae olarak artmaktadır. lzmire ldai• 
it• Jiadea a&fH kayıbımız il tarafnıdan bindirilen 4 Yüzdeleri Domates fiyatlar1 düa ki· deki b&tia .:,, 
.. ~oktar. yışıada Zugori Marve iı Joda beı . yedi kuruı ara• ramıar •e bı 

H il t b•'d h k miade bir kııuaız trenin Şehrimiz ticaret odHı d t t 1 · · daı'"' ıblmııb'· a • 11 e er rocu 6 llD • ar m•• n. yı nevı ._, .. 
..ı 1 d'" "' an1111n bue'ıetiadea ıauı· taraf•adan emlik ıim1arla· n 182 ..... ,,..rm ort ıaatte bir veya 1 k b 1 d • 'k' • domateaJer d6a otuz be, hmire 
iki d f bl lk bd ara U UD ugu 1 l vagon flDID almala11 lizım relen k k t mİf, ~ illyet 

•B • J • eat. ya- arHındaki yerde o reyler ylizdeleria miktar1nı •tupit uruBıuı açrıtı~ıa'' lıırt.a1ıbula ve zalardaki e 
par. ••a• Hyııı çogalır - · dü ü t k ı 'fi 

uıer1ne ım ş ve e er e- i,.ia bir anlu.t •"mııtar Ki- ıl bu1a• 
•• abdHt ıalanırH S&rgüa iia geçmeaile ıol kolunun :r 

1 
d 

1 
.. d Ankaraya yapılan domateı zane 

lalaıl deair bil •. •- ·ı . t " O d ra ar an a ıaacak yüz eler aevkiyatiyle alikadar ol- da İH ibi 
· egı •Hı mıı "· aıra a de tespit edileeektir. I' 1 h lk• 

Klçllr çocukların ka· babası helida bulunuyor· doğu iddia edilmektedir. e ıy • • 
kaııaıa re•ıi hah tabiide muı. içeriden annesi de fer Şehir jc)erİ Halbuki geçen hafta ıo· 
ka•arya ıaraıına yalnn olup yada baılamıf zavallı ço d' ~ nuada lzmirdea latanbula K 11 
kıwamı da koyu bulamaç cuk memleket' butahaaesi- Bel~ .1Y.e re~11 Reıad domates götllrealer serma· UJ 
ıibl •• ,. dıhı serttir. Ço- ne lcalduılmııbr. Leblebıcıoglu dun ~Hfl~· yeti 23 kuruı olduğa halde Bog~ ul 
caklarda apdestia ren l ·ı faruularda ekmeklerı tetkık bu domatealeri htaabulda 

g göröıbr etmİf bazı b zı furualarıa Emirilelll ı. detiflr, kıYamı da ıulaatr· · .. • • ı toptan 15 kuruıı aalmak ... • 
laek ıud& veya kutu · · · · k b bag· tı Ay••h• ıa iJlr öace rocuk iıbalial _ ıç:nııae gırere amur mecburiyetinde lulmıılar· 

" ıudüadea bazarlanan ma • d · ı · · · d b l d · d M nıııet ' dlflamemiz f11zımdır. Hele yogorma ııre erını gnmış ar. latan u da omate11a an e, -' 
"-bal ·ı k I .. L mılar her defuında taıe temizlik ve iyi ekmek pitlr- parekende fiyh 25 kurut dua 3 yaııad~I 
.. 1eıı ren • ıı, 1Umüa b 1 d • 
•• kan ile de karııırıa taze v aıırla.aıp verilmezse, me işlerini gözden geçi. miş, Aakarada 22 kuruıtur. kö1 ci/arıD ~" 
L t 1 • 'dd 

1
. ld • çocugaa mıde ve barsak- Eşrefpışad yaıptmlmakte randa oyaar 

•H a ııı• ft et ı o ugu ı b k . . . 1 J 1 arını 011ca ve 11bale olan kanahzaşyoa nışaatua .~ BASMAHANEDE, içiae dlım fı 
•• •IJ U. b ) L 1 ' • 1.--·•-

Çocak ishali vaktine!• 'e ep o aca~tı~: . da teftiş etmiıhr. ALI ULViNiN tarafında• • 
laaktmlmayıp, tedbir al n- Iaek ıütu ıç•a. çoc~k · • ---o--- YAZLIK BAHÇESlllO( larak 16mll,. 

t d . d'I larda bu ıüt temıı aagı'• 1 • it 1 A • n ıaaa haber 
mız Ye e aVI e 1 mezte t j L J d k 1 ncıra 1 p 8J • 

k k ki -ı m ız, em z ••Par • ıa - S N TKA-R NUREDDiN zara 1öt1re 
pe ço .çocu arıu 0 •6~~- laamn ve pİfirilmeıse az • AENAÇ VE ARK D ŞL da kaaaai ID 

zamaa a •" enıp mı rop J;;. '"''"_.._._ .... .._._""'-'"_ """"" mııtar. . •• 1ebebıyet verecegı ıçıu d ı.· 1 . 'k ı ve R'8ZID0S A A arı 

lta•a Çocalr kolera1ı adı anacağı gibi yazıa ağzı ld • BU AKŞAM • 
... YerilmiıUr. Kolera ka- açık kı pJarda bnakılaa açı 1 k . 1 d 
clar öldlrBcD • ve tehlikdi ıiitte ııcak tesiriyle mik-ı Sıhhat aeş'e nezahetin Ekme ÇI a ın 
ltir iıbıl oldu111rıdaa dola- rop'ar tilreyerelr zehir ucuzlukla birleıtiği bu yer Dram komedi 4 Perde 
J1 ba ad takılmııbr.. "Tokıia" ıfı•z edecelde· açılmıştır . Halkımızın aeı'e 

ÇOCUK iSHALiNiN riaoden bu gibi .•Ütlerd·e·u li dakikalar yaşaınuı le· Yani Galan ÇlnlHBr 
BAŞLICA SEBEPLERi çocukl.r hem zebuleaebılır mia içia bütü11 fedakirhk-
bballa ea baı aebebi ve hem de iıhıl olurlar.. lar yıpılmııhr. Gaıiaomu· Yuna Tıryosu fe 

mewılmia aıcak oluıadur. Y aua çocaj'a hazmede- zan ıerek mtırubat ve me .!t 
Klçlk çocaklarıa yaıayıı, miyeceği mikdarda verilea zeleri gayet nefiı •e ucuı· Alull:a :•y0e~ vere~ ~ar· 
ıiJi•it lıeriade bu ııcaiın ıüt •o mamalar mide ve 1 dur. Bütüa hvaiye ve ıi· yete e1ı.bur uyuLcu ar ı•an 
atiyi il te~iri vardır. Suf baraaklarda elrıiyerek bir kiyetleri memauaiyetle din M B 1 a YB BU 
••a ıldB ale bealeael. ço· çok mikroplar1a huım yo- ler ve her tihlü ~ arzularını Hanımlar Tarafından Jkİ 
cakliir •ier uğhk yollari luada liremeaiae •• barHk yerine gdirmeğe burç bi- FEVt1.ALADE SOLOLAR 
ı. baluhua 11cakta iıbıl zarını tabriı ~der•k tc is- liriz. d. 2 Ara Si 
olmaılar. bal yıpbaııoa sebep o'ur. ' - Arkad•~ 

Ancak ana ıildü pelr Çocuk yıkanırkea veya E K H lt H k :: nereye rldiY:, 
J•tlı o up ve çocuk hı terli i"en Oıütllllrae. nnle :: u u rp a r E -Ama• d• 
&imde ıiçlik çekeue ·11cı• ola 1ilir. Mihoplu ıümüiü- !! E pııabulvarı~ .. 
jıa teızriv'e çocaiua midtı nü yutan çocukluda bıaım-•••••••••••••••••••••-~ aile bahçeıı• tA. •• - Or•d• 
•• bıiuı l'\lauaıu bozula· boruları va1ıtuiyl~ mikrop· EAçık Hava,Tı·yatrosunda .... ·· - Meıb°'ır i 
rak iıhal ohabilmui m6m· far barnklara geçer ve !! IST AN BULDAN YENi GELEN :: F~~lıl ô;ret Is~ 
kGadlr. baruk aezlui yapabilir ve - .. kıoıden aıBr• i 

Aaa ılldB emmeyet ııha1 olurlar. E YENi TIY A TAO :: heyeti ••'· I~ 
l•elı nya katu ıBdü ıl• Eınekliyen ve e•in her t Bu akıam .. SÔZBIR ALLAHBIR,, Vod•ll 3 perde i .. NURIYE y 
laeıleaea çocuklarda mide tarfıada ıür6aerek dola,uı I llllıyoni.t EMiN AYABA. y tarafından barikh binerler. 
•• barHk boıulma11 çol& ldiçlk çocu l~r balnm.11z!~~ I VARYETE _ MÜZiK 1 erkende• ı Is 
olaltileceii için 11cık me•· vüı&adea -eAhnrekaııg=•çrırdıgı :Pek Y ,lııada CEHENNEM Plyeai tem,•il edil~c-elct1 ır.J rfilt~:~~~-·~ca 
•l•lerde bualarda iıbıl çok .. • • ı • • • 
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HJRSIZ 
L~byaya ~ü- DOngadan~le~olugorjAkraba dev· 
hım takvıy - Köpeğin sadakati let a~arı 

(er H•y•anl•r içiod• köp•kl N•••yorlı: (•.•)- Nn• 
Londra (a.sı) - Şimdi ••d•katile meşhurdur. Fıf· york Biyoırafi eatitl•I ki• 

6ğrenildiiine göre aekbin· bakika öyle köpekler gö· tibi, rei•ic&mbar Razweltle 
ci ordu Libyada mllbim rülmüştftr ki ıahiblerin~ en laıiliı baıweldli ÇlrıtH• 

çekmeceden takviyeler almııtar. tehlikeli lıamanda yardım ıekıziuci batandan kardeı 
Hnia ııcık Royterin aakeri muhar· etmek için koşmuşlar, bıt çocukları olduklarını t-· 

YAZAN: Maauea Talaıia Berkant 

~ -3-
1 lıılmı• 1ata;ımın Jaaıadaki 

~Plan•ı ~lkanp oka1oram •• 
•••••t 9erf JOr. riri Aaoaliıte göre diger ta bu uğurda hayatlarır 1 düf en meydana çıkarmıthr. 

dayralar bazı takviyelerde timdi yol· feda dmiı1erdir. Sllhipleri Runelt ve Ç6rçtlia mllıt•
- dadır ve ıekizinci ordunun bastalmndığı zaman üzfiltü· rek çedlerin üç aatıa 1620 
'-•lldde lautahtıa, ıetlrdiil fena hlılerdir imdadına yetişmek Bzere· lü bayat geçiren, efendili yıb ilk kinuaaada MaNf8-
• cllİaıİmektea keadimi meaaedemiyoram. dir. ö üt ce m tem tutan' [bıtti ıet bökümetiain Plimat 

"• Orlaa•. içimde f eaa bir takım 

"-•ı 1aacaltm ıe1de belki Ji•• lıaıta bir Kahire ~(a.a) - Royte · ihtar eden lköpekler pek ıebri yalunıarıaa deail: JO-
'll'lmicllr. ria Libyadıki Hkerf muha· çoktur. hı ile rcılip yerleı•• Avra-

1.e.i affet! .• Ye a6ı ver bana Oılıaa, ııyet birine g&re Mihver kuv · So~ ·günler zaı fıada pahlar ar11ıada oldaklara 
il~ • i1lleımu ele öllr1em, bir ıece her za· wetleri M111r hudadr.oıt, Amerikada köpeğin Hda- tabıkkak etmiıtir. 
~·cl•m• r•lerek yatajımı• , •••• daki ko:ne dotru heniz ileri harek~. katini gösteren bir {hadise 
"" ....... mektuplarımızı alacak11a... Yalnız tiae glrfımemiıtir. Kaputzo olmuştur: O.ııtuio'da Bea- Renkll fotarafta ta. 

• Jaılları yıbıacı r6ıleria okadafuau iı kalui civarında yalnız bir verlon şrhrinde varrea 
1eyyar ke!tif müfrezeıine adında biri had lanmış, kemmoı 

'r raılaamııhr. Halkaya g•çi emaliy t yapılmak dzeı e . 
lllllaa Oıbaa?" di elimizde bulundukça Mı· baatabaoeye kalduılmıştır. Renkh fotojraf ~ekmek• 

'dı111 iki ell•I yllıllae kıpamıı bojala ·boğu ıar için her ballgi bir h h 1 varran',n ~İTİ bir köp ği te yap!lan tekemmlller ta• 
~11• dlrlıt ve kaba bir eliD omaılarıaı Hn· lilre bıbiı mevzuu ofarr az vardır. Efeadiıi in but . yeıiode en meıbor reıaam• 
~~•rorda : --• 1 neye naklini müteakip l u laran tablolarındaa da daha 
it •••• yaba ! ızmır askarllk şu. köpek bir kenara çekilmiş, cınh ve dıba glizel fotoi-
?'rıaı •• , HDi lıticvap edecek aalamıyormaıun 1 ideta dü yaya :knımBıtür. rafıar çekmek kabil olacak• 
Cıce J•rlıı alemin evi•• ıiılece rirmektcD bas,nden Ke~disine v.erile~ ;hiç. pir tır. 

' dı ıimdi bir kadıa ıibi ıflayıp 11zlama k· H i . 1 . d U t ıeyı yemem~ş. bıç kımıe· CGaeıia tulu we ıara• 
aıuı ıı erın e s . 't · t' 

tor IDaıqa? K lf ç k A 1 ı 1 nın yanına gı memıı ır. banda öyle renkler •ardıı 
a a, ara ' me e, fÇ Köp•ğia bu b111i rvarren'ın . . 

L § kullanan iı sahipleri (Tüc· ki d ki. hıç bar ressamıD fucan 
~L-ı kar11ını mera an nmı,, b 1 . 

,, ıq ım delikanlı ıece 1an11 pıacerede• ışa car Bakkal Lokonhcı 1 • b" ua arı çızemez. 
''-ıtlrip pkma111•; Fakat ıirdirin evde ~k- Tn;ila~ii Ba; Sahre ve !ü: abmehykattan ",g6

1°1 
ıaatra Güadelik hayatamıada 

' • .,. UDU ocuına •o • mıo ır 
a.ı..· ••matlı. rü Hhipleri ........ ı k "E . öyle a&haeler g6r&yoraz ki 
~ ...._ varren arııını: • ve v,ı • k d ._'-ti, l.He baraana dııarıdaa çikarmaia :koılı yanlarında buluadukl rı dince tclofonu köpeğin y • hiç bır ressam ae a ar 
• ._. '•ela •i'"İD, Lir el merdiweaile boı bir oda· adamları o nüfuı ciiıdan • t' . . e üıbd ve mahir olar•• ol-
-.._ • 1111 rnna ge ı, neouı yerın ge· 
..... ' ' orada ae yapha ? rında 942 ihtiyat yoklam lir" demişıtir. ıan t11vire muvaffak ol•· 
c._ il •e Hkerlik durumu ( 1 1 Falh•kika kadın eve dö.ı· mamııtar. Ea b&Jilk reııa•. 
~ ~ •erHae I mayaaları bizm~tlerind.e i ·,düğü zaman telfoau köpe· !aran tablolara aacak lıepi• 
il..._. ı ld d tı~dam _ etmele11 ve fU\> ğın y am sıretirmiş, h11f a- mizia gördugümiiz lewbala• 
...._'-ar •ı :

111 
aa 

1 
: g~ader.up dur.u~larıuı t eyi ar .. mııtar. Hastanede 11 tanir ediyor. Reakll 

~•p ... •iilim. bıt ettır~~lerı Ja~ım~ır. uastnın yanına bir telefon foto rafıa ea ateıli bir ta-
.... ••rmek iıteme10 ıun. Bu gıbı Hken bızm .. · ·ı · v k- • ı g .... ? S . • . getırı mış, aren opeg ne rafları olan fröföıer Beraaı• 
' l ılaltleri c•im• bakahm. lerıne olanlar aıkerı mı n ber günkO gibi bitap et· d . 

1 
ki" f t .. 

• '-ri1 i b b ı ı yiiıle-rıae k 1 .1 k . eı ıasan arıa rea ı o oı· ,~ 1 • ı re• a ç wan • uıırıa eme ere vcrı r;ce tar. miş_h~ .. ~e.' fond_a schibi~in sayeıiade hakiki ılz•lliil 
t ~la ı&ı1eriai &a&ae indirmlıti. Böyle askerlik hizmeti . sesını ışıtıoce kop~k ~crın· aahyacaklarını fdd!a adi· 

"' lorda : rini yapmıyaaluı zabı ı den k•lmış, neı h bır h 1 '-> 'i•. 1De1eleyi Ha aalat bakayım. kuvvetlerinia umumi koı t· •lmişbr. O günden ıoııra yor . 
• 1t ...... , ! biliyona•aıya ba ga.ı., k6ık le roıandan evveı ıubeye gt ] köpek tekrar yemek yeme· oo· rOnmaz Sallll lı-
"dı. derifmeleri kendi menfat. t· ğe, aile erkliaile şakalaş· U 

:,:ctıı. boJHllDla 6lmooi hepimllİD 0klıa1 1811 iklİHllDd dır. moğ b ,tamıtlır.W '8 nerlırı 
i •ıta. ı ' 

l.a. '•••iste• ••• ,. karıınla karıı karııya ko· : Elhamra '. i nem sın da ; Amerilia m&headi•leria-
... il•lamıyordak artık: ıawalb tazenin iı· f matinelerdea itibaren fevkalide Nefıı ı den Fred ·Obert, ılrla• 

L •1a dlemB1orda. ıe k • mez bir nhil feneri lca• 
... üy& ve muhteıem URTULUŞ • U. dı Jlıdea evde itte artmııtı. Yorıanlulc ve ı 2 filim bird'n • etmiı we lhBkUmde lmlra• 

• recede Eerkeadea uykumuz geldi' \"• : Tyrone Povver - Liada DarneU i caat ederek imtfJ•ZIDI .... 
~-~ ı logıliıce ıöz u orijinal nüshası ı mııtır. Sahil feae•lerl cle-
nt,1 la•!•i1oram: birdenhlre odaaın camı b~- • .. •• •• : aizlerlerde ıerrlmefer ede• 

t..~I ıle patlayarak lıanldı. Hemen tnfeğı· i V ATERLO OPRUSU ı gemiler tarafıadaa 20 ki· 
'il. ~. ÇtJe fırlachm. : Robert Tay)o - Vivian Ltigb : ıur mil me1afedea ı&rll· 

ll,~lla: Nyaaıa bot odaııaın balkoaa altımda t Seanılar: Kurtuluş: 4.lOv., 7.50de ı mektedir. 
~ 1111. ı Vaterlo: 2.10-5,50 ve 9.30 da : Fakat Obertia Hbil fe-
'~I lllerdlveaia• 11rılmııtı. Çamurda kaydı· ı C.erteıi ve P zer 12.30da, batlar : nerleri katiyea uukta• ıl• 

~-._, l:a•••la Javarlaaırak camı kırdıiıaı aafa· fJ ; Tel. : rünmllyo.lar, ç&nk&
8 

paaFla• 

-..>•t· ...... J•riadea kaldırdım. o •ırada <1a ayyare Si _masında 36-16: rın ziyaıı roktur. a ·-
1•1111 tl • ' il i . ._ 

l. .. d' •e 
1 

• O aama• lılpeil aramak akhmıza ı 25-6-941 taribınden ıtıbarea 3 fıhm birden ı nerlle~, ~ ge~ :r 8 p~~J••k 
~'' ılr•Hm, kart kadar iri Kuıgan bir ı 1 _ lngi izce ıözlü ı tör erı ara ıa aa ver ece 
"'~'--1111

• 1a: .... rıbı dura,orda. : Al Ç ki ı talim•t daire.inde koı.,1a1s-
.. lılpefi haylardaa ~ biri bail•m•t olma· ı ayın ocu arı ı uzaktan görllebileceklerdlr • 
. ._,_ 8 t 2-Fnnsızca ıöılil : Fenerin üzerinde maaı-
1~ t~11D ! l1le ıeymi olar.· ı M t ı• b b v • : zam bir ıııkh ievha balaaa· "•'p I dır ewde l»hı:cle• batlı• lsimıe yok. % 8 maz ID e egı : yor. Ba levha tb:eriad• fe· 
'' teılae Poliıia kıılar1 çataldı •e Hrt bir ı 3- AlroaDca sözlü ı i.'leria bulunduiu tal ve an 

'''"" = : Sıhhat t sadüf de"'il : dereceleri ve ,ı.a ••• t .. 
-Sonu Yıt.r- ı Ji. ı orolojik blltealeri 1111bdlr. 



~&HIFE4 .--

fstanbulda ve 
havalar 

:Egede 

lıt.nbul- Sır k ç g6aden beri tiddetle hüklhn sil 
•• .. caklar düa ıece baıhyın yapur•iao •oora aaH 
lmaıtar. Harar.tt derecesi birde• bl~e 37 den 15 e 
:a4"r d&tm&ıtlr. 

Raı•thaneatu ~hminleriue rareı J~tmurlar deHm 
.decektir. 

lımit - Son gllalarde glineıte 62 dereceye kadar 

lkaa ııcaklar"•D din bışhyaa yajmlw~an ıonra dur· 
ıattar. Y~imur düo ve bu1ı&n devam etmit. mahıul 
tzerlncle i1i tesiri olmuştur. M6ıta·hıil yajmurlardaa 

DYO 
lngilvzler 
istikbalden 

Matbuat Bir kru" 
deki Heyetimiz 

E • • Al d Locdra (a.a) ~ 
mınmış manya a Duada bir denisılt 

Kahire, (a.a) - Mııır· Ankara - Almanyaya &an babralaa Ed•' 
daki f.aglliı kuvvetleri ku- 2idecek m'tbaat beydi zöriinde 420 kiıi 
mutan Geaeral Stone Mıın temmuzun ilk haftuıoda aulaıılmııtır. r IC 
Baı•erkili Nabas pat• •e İatanbuldan hareketle tay- torpileameaiad••._, 

ıok m9m'laodar. Bllb uıa meyv"lar ve sebzeler yağ- i 
lagiliz büy&k lçiıi M. yue ile Brrliae ridecektir. ula biaea 7S Is 

aardaa mlltef;t o1:nıııtor. 
---o--.... 

iki Italyan 
cesetleri 

subı ymın 

kayıkta 
Ankara - Saraya gcılen malumata aöre lskeude.· 

nıa ?imanında ıulann kıyıya atbğı kü~iilc hir ' sandalda 
ltaı1•• oldakları anlaşıla:; iki ıubay ola o~'arak ,,bul:ın-

•111t11r. Cesotler hemen karaye çikaralmt~ \le merasim
le defaedilmiıtir. 

---------o---
Büyük yangın 

Aakara - Düa rece Bend deresindeki ktırcate fab· 
rlka11ada bir yangın çikauk fabrika ile bir kaç evden 

baıka tiftik cemiyetinin fabrikası ve biaeaı da yaadı. 

Lampuon ile yapbği bir gö· Mısır muha- ti CSlmiiıtir. 1 
rl1meden conra ıu demeç· A trB 
te bohınmuştar. lstikbılden rebesi başladı vus 
eminiz gecen senede buna L d ( ) L d da C&SIJ 
beme.· bir daı.rumda kaldı · 00 '~ •:• -

00 ra ) / 
- h b 1 f k t aın ıalibıyeth mahfillerine Melbarn, (•·• 
gıaıızı a r yınıı a a _ M ı /. 
bir - dd t t l'b b" gora ısır muhuebesinia ıeyden evve 

mu ide ıonbr~tüa 1 ıze ba1lam~1 olmaıı muhtemel· cemiyetine mea•0' 
i'&V~r o u ve u n zor· .. B 

1 
d .. l 

ı iri -d d 'I dır. •ı • ıgı anlatılan hı- ıiaia diiıman• 1 
b~ ar~J~ .. enı ~D ~eıre ; eı. re"iho genişliği hakkında damlarından tliPb'ıt 

t 
ıdr te 1h'i.9 gore I 11 top an· fikir • rebili!cek bir baber dDımanla rtemı•I• 
ı a mn ı:n meae eler gö· b nü kt h .k: · de t• e ı yo ur. ve er ı 111 
rlişilm6ttlir. Nah11 pııauıa Almanların fazla vakit mittir. 
ilk farsatta Parlimeatoda k•ybetmiyeceği tahmin edil --!!!!/ 
demeçte bolunm111 beklen· mekte ve lagiliz kayvtele· Mı•haı•lo 
mektedir. riae kartı her an bBcama 1 ---o-- geçmeleri beklenmektedir. Çeteletl 

ı 150 O••ıu•• lagiliı ıırbh kanetltsrinia 1 
---o-- Mısır hududuna geleli beri Roma (•.•) ""' " 

Milli Şef konservatorda Moakov• (a.a) - Kale· m&kemmel teaıik ediidiği· Slovenlerin ~0";, 
. ain cephcainde bir teşki· ac:ı ~üpbe yokttur. ne 24 huar•• 

Aalıara - Dün akıam Konaenatavarın Halke•ıade . . . , . I • • bk mesiad• 
el S . . • . hmıı Alman pıyadl3!!JDIO nnılız uçag"" 1 ma e ti 

••r iii Jal nar tenııhnde bulunan MıJh Sefımıı tem b "--kü 
6 

:-. tar Bunlar bir ç• b 
ucu DUDU p... rtm ~ ,. . . tt• 

.111. ıo•a•da Haatkirları tebrik etmitler ve iltifatta Alma.12 batla11a girerek nJaı· a ind· e~erek faahye t 
t.ala11muılardır. llS _ d _ ~' 1 bır Ja11c!arm• • 

O Alman. ol ürmüıtur. Uzbon (a.a) ·- Sa'ı rB· aaker öldlirülllllt .-
f ç k · k nü öğJedeo ıonra bir laiİ· kerde yaralaalll' bf 

Boşanm ve ~nikah Cl• yaşam~ liz uçmğı Lizhon cİ9&rlDda tecilerdea alt••· ti' 

Tı ' tİ J b'r p?ijı mecburi ioiı yap mada öld&r&h11Df 1 
anınmıı aoukatlarından müteıekkil bir heyet, s yen ere •• 

Ad.liY! Vekaletinin gonderJiti broıfır ü..ze inde t11h· .k 4&i m.ıştır. Miiretteb Uan biri Kaç kJf 
... .... hır tavsıyem •_gır yaraluhr. ı t ıcİıcat yapıyor, baro, bir raporla mü.talea&ı ı bildi· b 
rece/ı Bu HOCDİD !lıc•klaraı a ızmır askerlik şube. ~y e •. ı) 

Boıanmılar, 1eıbeat cvlenmeter ve bilhassa nesebi karşı en tesirli ve fevabh Vaıuııtoıı ( ... 
l•Jri aahib çocuklarıo içtimai ve kaaani duruwlarıaıa çare. h.mir körfe::r:İDİD en sinden ıikan bahrfye;.:ı 
eaaıh bir tarıd• 11lab1 yolut!da Adliye Vekiiletiace ye- d · k 1 . d 8 . , D Mayııtaa 10 d• • iti rın ve açı yer erıo e&J u umum eniı motor- d A 'kaD ( 
•• ' rapor huırlıdığı m'1lü ndur. eaen geletl ıerin, cana cau lu ve motorsuz nakil vuı • ., . men ",,d 

Kaoaau madd.enİQ bazı maddeleriııia tadiline eHı ._ t ha t k . talarıaıb 
1 23 6 942 aın ınıuıcı uf , 

aA ah vaıını yu ara cı· ayımı 1 ·ı b' Hıt• 
olmak lzere bazırlaaaa bu r;aporua etrafh bir mahiyet - • t 1 k . . 1 den 29 6 942 - - ~ ara aı " &r• ~ 
alabilme•iai temle maluadile Adliye v~kileti lıtanbul generı aze eme açın ' 0 u· • guau • - tir. Liıteye g 1 

. iu incir.altı pılijl~r1nda al- t•mıua kad1r (paıu) ha· CSlmüt ikiıi 1•'' 
itaroıaaa 16ıadererek baronun bu huıuatalu miitaleaaı· kt 1 t b .• di riç limı ı> reiıliöi önn.ade 2101 ı.• ·d •·•1 ma ır. ı e unun ıçıa r· • u "'il e • -,,_ 
aı ıormaıtar. . , ki boiıtca sıcaklardan hu· yoklamaları yıpıl caiından kayıp Hyılaol• 

lıtaabal baroıu aamıaa avukat Samı Sırmalı, Rıfat J la k ... 1 i . ba tarihlerde bütün hHta. Mınilla {koyll 
Allmed, profe16r Ahmed Sami ... ; Şe•ket Yuat; Gad a;llrl r Jaipt:"fl• zm rıa beb~ lar yoklamalarını yaptıra· teslim olmaıı ••'' ga:zt en ı ve en 11 ı .., bf 
Fraalco; Abilya ve leon Ziverden müteıekkil yedikiıi- bir cennet köıeai ve bir cakl.rdar. Y ıpbrmayanJar bolmaıtar. •• , 
hk bit btyet ıeçilerelr, brotihlb tetkikine memur edıl- pıliji olan locindtıa8 at- hakkında kanuni muamele dilımüı olm•'•'

1 

miılerdlr. maktudarlu:· Hele müstcı yapılacağı ilin olunur. temeldir. 

__ .. _ 

H.,.t, ilk toplaatıııaı evvelki rücı baroda yapmıı, •• pılijı en asri korıfor- Tu·· rkı·ye ko··mu··r sat•f 
ltroılt lıerinde bui m6him tetkiklerde bulunmaıtar. larla ıBıleyen va güıelleı-

Velıllete 1ıuaderilece.k raporun dijer bir içtimada ba- tiren pıJij Emliıteciri olaa tevzi mÜessese_f lzOlit 
urla•ma11 mabtemoldlr. bmiıia Ôz evlidı ( lzmirli 

----ıı------- Bıy Cemı:ıl Nuyııce Er ıa- besinden 
C t •• 1 k Jd iti bittir ) ,lt'f enaze oren e a ırı 1 E. b't' 6 t ·ı . ŞObemiı namına gelecek her CİDI yer ,,, 

A 
r za • ın -~ ş .erı erıae leriain tahıiye ve tahmil itlerinin kapala 19' 

akara - D&a vefat , d"n mlllt m&dafaa Yeklletl karıı ıCSıterdırı dıkkat •• 6 k 27 H . 942 t ı ••"',, 
L • • • • • • m ca a1aıı · aııraa cumar H f 

••I Ht iılerı rei11 General Oıman Şefketın cenazuı ıbttmam bu buluamaı me· de alHncak 408 uota binada klia b&rollld 
l»aıla ıaat 17 de aıkerf türenle kald1rıldı T6rende tireye bir kat daha ktymtt cakbr. ' ti" 
ulrerl bando, bir ibtiram, tabura reaeraller, mebbaılar •• netafet babıetmiıtir. Taliplerin ev9eJce illa edilmit ola11 f11 

lnll•adalar. A. Kaplan de mlbacaatlar1 illa oluaur . 

• wi oivanno biletlerinizi ( Saıdıt ) "1•••l•d•• l&aıt.. Çorakkapı Polb 
15 1iuı !il , !6 Hol .. :... • ... b.i;.ı \Jtl•ER 


