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tkiyetleri 
~· (Radyo 8.15) - SONDAKIKA lradu Raı yalsHk 

il Hırlı o' aa 1alaıı liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiillll.I 
~ barekAtaadaa bah· Versav mua- l...ıniliz ve 

"de •Kıııl Yıldıı,. ıs: 

~ llarbt• Alm••••11• hedesini an· Amerikan 
Arka arkaya 

hücumlar 
kl.ra 7erlere a11•· 
~idi k d v 8 b • • Berlia (•.•)- Bolıevik· 

& .. ::: .. rme tedlr. lrMIV8C&glz 8 rtye~I ler Normaadiya cephe.in· 
~· kadar Harkof • llada 600 Almıa Loadra (a.a) - Yeaı Loadra (•.•) - l111iltt de de lntafaramıu arlıı 

a.1ar1p ... 
11 1 1

• S emaiyet aamn beyaaataada renin harp alıaaaameıiae arkaya hUcumlarda bulut · 
... _ ea m f ar. ov b t k li . 8 1 -waı.rı L b aıp an ıoara rere ga p 16re barla Amerıka ve muıtur. u hücum ar pDı· 

cepa• ve ceaa 
ateı 

1 
Ti garek matlap olıan bu laıiltere teırlh1araada 22 klrtülmütlür. Dlımıa "bu 

lıo L Aptylor.•rd. b • millete iyi muamele yapıı - 11 zırbh yapılmaktad1r. Sana• bDcumlara 37 tabur ve bir 
Laı - •UYYe en • a . 

h. ..... ••tr il r k b' m111 Atla11tik kararaameaı meye ı&re S muharebe knı· çok topçu böl6kler ınr-
-~. ıa• . er ıyarel hır lı&klmleriaden oldutu11a vaı8rB ıoo yakın muhrip mliıtlr. Hilcum 130 kerrt 
'lııı.a - HllODUD m 1 ı 
l.~ '• laı bl Al 

1 
bu ıuretle Veraay muahe· mevcuttur. 80 muhrip i'e teluarlaamııhr. Mub .ırebe 

r m•• UID d • • 1 • • .. 
iL. il&. 1 L ı.ır. ı Hl rıbi bu muıbıdeyede 180 uçak ıemıaıde Amc- ıoıak ve kar f1rtınaları 
~ -• yer eraf avy e· ı 'k "-alaa •tı 

1 
ti lldı amcı Evufcnı vermtk rlkar.ın birçok kUçüll ge· titanda olmuıtur. 67 dBş 

ıu rm 1 r. . t L. d 1 i '-- ıı emeyoruı uıı • a et ca- mileriadea yapılmııbr. man b&cumu pOı"&rUH 
-~.- 1 miamııa dahil edeceğiı b 1 --o-- mliıt.Jlr. Karakollaumız U~ 

lbBDVBYI h11sa a117onal ıoıyaliıtlık" G • ki &ace beti çekitmiı, fakat 
ıe buau ba1ıe ııt11or. BiP UÇ& ar t.ilabare banl1ııı imha et· 

Drotesto ---o--- Moıkova [a.a) - Geceki miıtir. Almaa lutalaranı• - ı..... G • ı• 1eblii: lıvankova ve Kerç terk9ttikleıi araıl yine eli· 
L ·~~ '•111R~dy~ 8.15) - iZ 1 I mubarebelerr devam edl· miıe geçmiıtir. 
"''-• abıae11 e~v~lce E • yor. 20 mıyı.ta düıınanı 25 
'" Paıtrot ı•miıı \ÇlD mırname bizim de 23 uçıicm11 kay __ .. __ 
ite, t''' top1ıamııtar.ID&a Berlia <-·•> Aıkert bol ııuıhır. Çinde.neler 
~ .:krar bir petrol ıı- lıa7aaklarda11 öirenildiii11e ---o---
~ .. \ı batarılmıı oldu röre Almaalar1n eline ge oluyor ? 
h._ • Almaa1a1• yeei bir çea emirler ara11ada ıiılı ÇeteharblDID Loadra [Rıdyo 815) -
~:•:o •ermiı •• llzmi· bir emiraıme vard1r. Bu •ık b h Çinliler Kuca ıebrhı geri 
" ' •binde baluamuıtur. emiıaamede barbar f•ıiıt 1 8 &rl almıılıa . dar. Bu ıabir iki 
-.:.•teıto1a cenp gel · leria Sovyet esirlerine İ)İ Moı~ou [ • ·• ] - Ta kene ahnmıı ve verilmiı 
~ 1 içi• ba dilekleri muamele etmedllderi zikro ajın11adın: Son yedi aydı tir~ Çın Kay Şek lki cep· 
' ' l•tirilmeHe Mekıi lanmaktadır. Ba ylıdeadit Uluaayadaki çeteler l l bit bede iki dllımaa luh11nı 
.__~. l•rtfial yerine ıeti· Almaa 6ldilrm&ıtnr. 1t darbeler iodirmektedir. 
-...... biJdirmiıtir. ki bu ribl ııyialafl çıka-

ranlar hakkında •i1r ceu treni atmıı, 42 dep 3ya yd Jıpoalar takviye getir· 

11 
---o--- 1 h tt 'd t t mıı, v• 112 k&prlyii hava meae mecbur o1muılardu. ar ı a ı am cn111 a • 

r.Dslzlar b 1_ k 1 l landırmııt11, Ukranya ~ö1 Çinliler Tenik Çin GoHdt 
Is oluam111 arar aıtm · lll • b • ıw t f' _ t en a mc•11mo çe e ttrajık bir noktayı ele ge· 

~kiliyorlar m·ı ır · ____ 
0
___ barbinia ilk baharı" adını çirmişlerdir. 

l/ vermiılerdirl 
r.. iti (a.a)- Yeai laıi· K l J • Harkofta "'••te .. rı llartiaik ad~· ra Or JUD -~--
.._, ı••••i nzeri•• :Fran- biraderi Alman hattı Almanlar 
~ lı•••etleri çekalmeie ld 
~tluclır. Londra (8,lS) - Radyo yarı 1 

b-=- Kırat Jorju11 biraderi Sari· Moıkova (a.a) - lnH· 
Q8zı insafsız yeye ritmiıtir. Beratta FraD Uya r•HIİ muhabiıineı&·r 
b 111 kumaodaaı ile ıiirlt Harkofta muharebe yeni 
qnafıo mliıt&r. Suriyedeki teftiı ıdbaya ıirmiıtir. Almat 

b •• •• 1 • ten ıonra Beıutta rnmit bath yarılarak ileriiyen kuv 
Uf UDCe eri ve halk tarafnadan alluı vetlerimis Almanlara bat 

laamııtır. ltkeaderiyeded~ kaldırmadan bltla ku•vd 
Maltah bir heyeti kabul lerlni malaareh•J• ıokma 
etmiıtir. i• m.ecbar etmiılerdir. Mu 

--C-- harebeler Alman derialik· 

Berlia (a.a) - Harkof 
cepheaiade Almaa mlida· 
f aa hatta tam reliım• ba· 
liadedlr, Sovyetlerla ıuhlı 

kuvvetleri ad t D ıoara ılbui 

birliklerini ileri ıilrmeleri 

yatnıı oldoiunu tellklü, 
etmektedirler. 

-----
Japonyauın 
maksadı 

(Sayı•ı 100 para) 

VALiMiZiN 
!BEYANA fi-

Ankuada mabtellf ••• 
kllellerle temaıtaa •• wa
Hler toplınhııada bal••· 
dulttaa ıoa•a ıelarlml•• 
~elen vılimiı Faad Takıal 
Aaadolu arlıada11mısa b .. 
yaa•tt• bulunda. Villyetla 
muhtelif itleri hakkıa•a 
Ankaradal&i temHlanaı ••• 
latmııhr. 

942 Villyet bltçeılala 
tudik edildiii1 9411ılı t.lt• 
çeainde yapılın mlaakale• 
lcrde tHvip oluaclafa••• 
kıı'ık ıeriyaba dalla mi• 
sait old11iaau, J•ıbk mala• 
ıulit lçi11 yatmara llatlJat 
olduiuau, bazı 1erler 
arpılann hHadıaa batla .. 
dığını, haziranda baid•r 
buıdıaa da baılaaacafa• 
buidıydaa bekleailea idi• 
-Devamı 4üacü 11bifed 

HALlll SESi :::.~ 
Vatandaııar, 1111-
maıın, aldaıııı __ .. _ 

Milli htıkiımetlmiı 
me1eieai lberinde ıoD 
rece h111aaiyetle çalap 
Bııı aleyhtarlar biabir t 
ıayıalat çıkartarak aa 
yatta iatlıamııılık dola 
ıiyle aevkiyat yapılama 
yüı&adea ekmeii• ba • 
ruma geldiii ve baaı •• 
larda piriaç ve bai•• 
rıa çlh&dliil rlbl ... 
yayıyorlar. 

Bunların bepıı a1d 
mad1r, birbirine ve 1 blk 
ınetiae ııdık ve batla Sof yada 

Olayları 
Sofya (• a) - Bugüne 

'l>l1lal1orum : Ba fi- kıdar buralara ve çocu\t· 
ha... ~•ı•ı malı• lıeriae lara verilmekte olın hH 
L'~raaca1a kadar ııce· ekmek menaedilmiıtir. Hay 

laaaaa zarfaada ba aaa 11&blp1eriaia de hayvan 
flJ•b••a hlr yllrıek larıaı dair beyıaaame ver· 

lerindo devam ediyor. 
-p-

Ba tan 
Kruvazörle 

Londra (Rıdyo 8.15) -
Amerik•nlar Pasifikte J•· 
ponlaraa Kako 11aıfıadaıı 
2 luauıör& ve 1 deaizal 
tı11aı batlrmııl1rd11. 

V •ılngtoa (a.a) - Bay lunan halkımız an 11aa a 
Kordel Hal: .. Jıpoayaaın rahk ve nifak 11ç&lmak 
maksadı Çini tamamen 81· ailiyor. Buna kati'yea • 
dürmek olduğunu, fakat 5 miyet vermemek laer 
aeaeden beri mtldafaa eden vataadıııaıa en alı1 •• 
Çinliler daha bir mOddet fesidir. 

devam ederluıe memleket Hllllll SESi HAKK 
leıini kurtaracıklarıaı,, ı&y n BE 

"'-•••? meleri illa oluamıutur. leıniıtir. 
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Tflrk tarilıinde büyük ,an J ı 1 PeklikçekeO' 
oe ıöhret kazannuı Türk D .:. nı yar- :ı Q. ehi r Haberleri lere sa~lı'' b 

Kadınlarından dımlar gerek_ 4iifl' _ 5 .. lt 
ISevim Big 1 _Bo~oez Ayrcı { •.• ) - Sabuncu 1ar Tren altında Hu -;ÜD-o~;kt•• ! hı' 
•-•--•-.-- • Arıanhoe gelen ltpanya ı· 

.:~~-: .. !!~~:. 8.· Tür~~~u~ ticaret DQ:tlll demiştir ki: ve matb BCI"' parçalandı rar gelebileceği, ber ·-· 
· cıkmıyanların kuraata•11 • . M 

" lmzalıy cığımıı yeai 5 d'k- ü d Al k · 'b111r· 
K•nani Sultan Süleymana ; ticaret mukavelen meleri 1 bİr}İiİ ey ı oy a en tan· O nruntu ınHaın ıı ~ 

Kazandan elçi gidiyor cağ• doğru gelmekte olan Hplanıp kaldıkça, bır•~.., 
---·~ eıki c1aıl ra d laaa.cıktır. S buncul r ve matbaa- banliyö treni Gaziemir iı· tar daba ziyade talıll'U~ 

Sevim Bire bütün dev spanya Arjantinio ibiya cılar birlik l:urecakl rıadan tasyonu civarında şoaeyi ederler. ııkııarlar, P1~,. 
let adaı.rılarıaı içtimaa da· cı a ı v ermeğe hazırdır. Bu birliklere ait llat6Jer v'cki · 25 metre kad.ar ıeçtikte.n de d11ba ıiyado devı.IJI ~I' 
•et ediyor. Devletin gfçir· oun için yeni formllller bul f ~ tçe hazırlanarak gönde· sonra hüviyeti meçhul hır der ... O işi keneı batıo• •" 
melde olduğu nazik duru m:ığ çahşıc ğız. G&niln r ilmiıtir. Bugün nat 16 da şıb11 ani olarak trenin rakmıhdır ... Ôyle yapıl O 
ma onlara ilah ediyor. Çok zorlulı larını iktihım ile in· ev•t:l mıtboacıler, ıonra· öııOne çıkmış ve koşarak it daha intizamlı otur. t 
tehlikeli ve mOblm anlar uni yardımlar da yapıca · da ı bunculer toplanarak hattın makabil tarafına geç· da teıbihe miitade ed~•· 
içiadl bulunduğunu anla· ğız 11 kuracakları birliklere ait mek iıtemiıtir. Tren llze· niı biraı kuş tutmıy• . ı' 
tıyor.. --•-- i ~leri görüıeceklerdir. Mat· rinden ~geçerek bu tıhıı zer. Knıun üzeriue r~id•'ı.ı· 

Mibtebit Çarların ıul · Ye ... ""Tı• b. ıcılu birliğiGe gntte-1 parçalamıştır. kuı kaçar, kendi ba~ıoe ,,. 
mladea ve istili11ndan va· .. u. m tbıılar dahil olmıya- ____ - rakılnıt• kendi keadı11• 
taaı kartarmık için nelu p o J ukhr. 8 d lir... il' 
yapalmaaı icıp edeceğini eyn l er --•-- OrDOV8 B Paklikten bir zarar t•,.-
amama ıoruyor. Yeni m bıul peynirler k ceiiai merak ediyor"~· 

Oıhya bir çok fikirler mczbrı ba Frigoıuna g eti· Doktor ve onser kendi kendine İliç •'111~ •• 
•• mltallalar atılıyor,fakt.t rilmektedir. Ba l•Y içinde J Bornova Ergene ocağı tan ukınarak bekimilll ~ 
hiç biriıi udre şifa verici getirilen peynirler geçen eCZ8CI ar adını h:mir Sağar, dilıiı ve kendinizi muayene ettirl ,. 
deiildir. ı enenin ayni ayın lda ge- T vşınh frengi müca· kör müeaseui kör hlebe aiı. Hekim lüzum göı1'1,, 

Beylerden biri ıu ıöz- tiıilen peynirlerden dah dele tabibi Adil Evin Eş- tarafından Bornova riraat müıhiJ iliç linet iliçı •'~c· 
leri ıöyliyot; fn ladır. Geçen yıl mıh refp şı haıhnesi uistanh- me~tebinde 23·3-942 caınar Bulaaduğgnuı yerde •' 

- Devlet ve mllletimiıi ıulü 2200 teneke peynir ğıaa eczacı mektebi 938 tesi akf•mı bir koaH ver:- kim yoksa ... Hekim b01\. 
llarhrmak için beuim dü· bıli ticaret ofisi emrinde yıla meıualırındın Ali Tl- lecektir. mıyao yerlerde zatea Pf•' 
tlhcem ıudur: oluak mezbahada bekle· kirdsğı memleket butanui -•- lik çekenlerde az olur .. 

111
. 

Ayni kardeı millet olan flmektedir. , ski nisaiye mütıbhıuısı S •• tJ • kat peliliıe sebep hek•.,ıss 
Oım •ah Türklerioin lat n· Halk birlikleri eliyle bu Dr. Hikmet Aldığ lımir u ucre erı terdir, demek istemiyor a~ 
bulda bulun~n hıkaaına teneke peynirin tevzii için memleket b at nc ıi ciu iye lzmir suları Türk Ana• Hekim buluıım~yan k:~b• 
bıı vu ralım, Y dım i.d iye· ted birla alını cağı ;bilcHril · mütabh 1111 muavinliğine, nim şirketinin ücretli, ten· kasabalarda koyler~e er d• 

lim.Ôğıendiğime göre Os· moktcdir.:__o--- g;_m~;~~ ;nüy~~~et ~:~~b~ ~~!.:e ;:~~~::i~c:u t;::~i~ ::~.~e~zeekl~kr :::eı!ı!r •' 
manh padiş'lht olan K nu· · •• t v t)hükü'llet t bibliğine t•y!D edılerek iade edilmiştir. olvrBu da 1ehiılerde pekli~ ai sut~an Süleymauıo Av- U V Y02'Ur edilmişlerdir . Su ücretlerinde biç bir k 

1 
e bir ibret 0ıoı•l 

rapa uzerind~ p ek büyük f • l c w • Ç~ en er e· 
aüfazu varmış, Ruı ç ıla· 18 . ~rl S Ç Ve degiştk.hk y8pılmımış ve dır. Çok ıebze yiyenler 1 l· 
ri•le de uuı p k iyi de· 1 ve esin hadler muhn.faza miı yiyenler pek1iğo t'1l"11• 

J stanbul - Ticaret Ve- K t • d' I · t ' pe"' 
iilm•ı. Bu uhı bak :rn bir k I il 8Slye e 1 mı1 ır. mazi ı : tutulurlarsa 0 

11
• 

ô.leti h r Devi ıütten au- lik lüzumlu demektir, \fac: • 
elçi gönderelim, ea kıy- mul nı ddelere ! umi bir Züc1ciye ve kırtasiye· --o--- d pGO 

mettar bediye1~rle ? er bcr fi t koymuştur. Bu arAda den viliiyetimiıe ayrıl•n p ı • dün yemekler en :o ıbti• 
bakanımı~ . Sevı~ Bıge h • . eyaz peyair k şu peyni miktarlar da usulü daire · lflDÇ kadar istif.de etme.e 
taa kendısıo.e b.ı r . !11e tup ıi Lnks peynirler Kr~m resinde tevıi oluaıc ktır. Manı·f at ura yacı var,demtktir. .d 
J•ısın, vuıye tırnı:r.ın çok Bir de aç karnııı• , 
mlıkOI bir durum.rla o du · ve S~livri . yoiu.rdun~ıı~a, Mzkar luıo tevzi tı devam V 1 i verilen rekliğ~ karşı ea iyi iliçtı , 
taau aulıtsın. Bu ulu ha- •.yrı fıdleu tcspıt edı mıo etme tedir. i iyet emr ne 
,_ d · ır t tır. İ pirinçler ınnıyyer:ı rıiıbet· -Sonu "'r-:;'°1~ aan an mı ıye D mıoe An . ra. lstanbul ve iz lZ~IRIN YEGANE IÇK . terde merkez ve kazılar LOKMAN ~ 
yardım iıteaıin. mir isti.tu11i bir durum ola- sız NEZlH EGLENCE · · f "k · 1 d • ?ZQ'fili! ~-

Sevim Bige bu t e klifi YERi 8 ."SMAHANEDE ıçıa lt .ı o unmuş ve ~- N k .,., 
rak abul edildiai için bü · :'l gwıtılmak üıtre buiuamuı- o san vez lua bulmıyor, reye konu· 6 

1 k . t 1 t b 1• kümet bu busust• •yrıca Alı· Uivı·nı·n 81•• tur. 
Layorb, e ıerı!.ed ·'ı ID. u. ve öaemll karular ittiboı Son zamaada 225,800 le satıc 1 
•'' eyet 500 erı meıunıa d k . 1 b h •d • 'ı' li e ece u r Ç t 'f t 'I C' llJfUD olacağrnı kabul edi- - .:_ ___ w ' e a esı r me re mauı rı. ura eşyuı 1 e 9 Ey'ü1 ıokaiıada i• 
rorlar, uaıarıudan beş ki· d:::::::::=::::::::::::::::=-:.--=I. Temiz bava em11lıiı Yn- 20 bin adet yazma ve 1881 n~ksan vezinle müşteril'' ~ 
,ıJik bir heyet ıeçi iyor. 15 Ruhunuzu' lık Tiyatıoda bu akıam kilo p.uçı bıliod.eki m.ıni: ne otı, ya phğı göıOler• 
f111 içiade ~u heyetin h • FERAHLANDIRMAK t m 1 at _21,5 d umuma ftturAuın dı tevzı komıtesı yakalanmıştır. e-
eket etmesı kararlıştmı:- iSTiYORSANIZ S ~NATKAR NUREDDiN merifetiyle dıiıhlmuına ve KRISTA~· ff 
•or. Bundan ıonra mechı GENÇ VE ARKAD.~ŞLuı yine mu•yyen niıbetlerle 
l•0ılıyor. 1 ç~ C:: "'""''"""'"""""'""""·'-"'-"'" "lh k t d .... ,ı'lmeıı'ae l · · t "b ·iode 

• _. ~- l;(J.,;.~ ca (Yazan: /. A. E Nuri) mu a a a • "'" ımuın am ıo eg f' 
Oa beı güo ıonra Is- r.ı - bışlıcaktır. beı yola nızır Meurhkb~,, 

aabula müteveccihea iki ~ L\ ~ Bir u ruk meydanında t:piy u111•0 ... 
jrekli büyükçe bir gemi a= r"V - 6 Ekmek cinsi yeni ino• edilmekte buı00,5• 
Jramdfta Karadenize ıçı ::::> \) ---.~~ C5 C Si gllzel lzmiria biricik "i<~.llı' 
JOr, Kıauni ıultan Süley· "" ~ lıılB: l ı:tanbul - Ş e hrimizde TAL" gaılıoı ı 1 ıbıyet 1

111~ 
kd d'i k ..,., 1 ,r;:: -:_.., düud D itibaren ekmek ka- baharın KÜiieri gibi içıçcO ıaaa ta im e ı mc üze· _,., >~ ,.. ..... 

1 bir çok kıymettar hah· • )~ ~ ( :k: .:: Büyük Bale Varyete littsi değiştirilmişlir. Vali için açılmıştır. lı'' 
,, ve 11itedea boşka do· 1 f. •r. ., ~ Zengin P oğram şöyle demiştir : Çarşı ortasında ea i-

·----------;-----------:ı labahk bir yerde \ubçelc''', .. 
a5pı •tg_•,nevarddter .• iyi ci ns av I ;.,.,- - :t YENi SIN MADA- J '~ " - • latif çiçekluindeo, kır 't•' 

MACAZASINA KOŞUouı • n t fiı kokul111odan "e d• 
-Ark f . ·f• içinizi ç cık ne iı ve ı 3 Fıli 'D Birden : miz havasından 11tı 11 ıt 

~,~:~;~:~. ;ü:~~;a. i Cebelüttank Casusu ! ~~ .. :~.~·1t::;·~:d::~,,:~ 
Yıldızı, Sevgi, Ay ı orel Hardı· kodeste : guinoya kooar•k 111.111~:.,. 
Iş ığı. Bahar Çiçeği, l ı ı rını dağıtmaia koıac• -

.. Çiçek Dtnıetl, ... ı Bu Kadın Benimdir ı tabiidir. Serviı muat••; 
·=~r ! ı ve berıey ucuıdaı. 2 · 

lcmlr Memte 

)r. Fa 



inem sında l 

~· Şam s t 21,15de; 
l~b IST AN BUL BELEDiYESi : 

~ qJR TIYAT osunun: 
't ~DO CÜ GECE TEMSiLi : 

ı,~ A Pigesi 5 perdej 
\-_ttı '• t21,t5dc b şlın-G'şe her güu atııı 
~ •çı\ıtır .. T ~lefonl ayni n y rler •ucık : 
~~~ aı ılı ıf tı l dilir. Otobü , vapur ve • 

111 edilmi~tir. : 

Herg ce10~ 
tayyare 

•• ucu mu 
L"lndr (a. ) - Sıllhi• 

yetli mahfillere ıöre her 
g ce logilteredeki lhlerdea 
Almınyıya taarruz etmek 
üıere y&kıek ııyıda ve 
batta bia uça't hareket ede 
bileceğini bildiriyorlar. 

---o--

Baş 



SAHIFE4 

Italya 
desi 

[HAU{IN SESi) -

&le ticare mu he-=~~~~~~~~~~~~~~~ 
diliyor tem • 

1 
Ankara - 8. M. M. Rtfik Caoıteıin reisliğinde 

toplaamı, Aak r mebusu Yahya Galip Kugullu vefa- y • Q'O 
tıaı bildiren bıırvekilet te:ıkere•İ okunmuş ve merbu- Sovyetle ne Almanlar ne enı 1 

mun habruıaa bprmeten 2 dakika ayakta durulmuı· d. ? h .. uot 
tar. diyor? ıyor uc 9 

Meclis bund n ışnra kehva ve çayın inhiıu altını Moskova ( . ) _Tebliğ Berlin (a.a) - Alman teb· Londra [Rıd11j 
1 b kk d '- k b 1 d Mütt,,fi4· tayyar• a ıamaaı a ın aııd anun Jiyi asının geçen ce ıe e Harkof istikametinde Ruı liği : Harkof cephesinde ... ·~ 
mOukereıi itmam edilaıcy ·n kısmı ı müukere ve ka· t•a.n"zu dovam ediyor. Ti· muharebe devam ediyor. Gineye alçaktı•~ 
bal etmiıtir. moçenko orduıa lzyumda Rusların mübi,, znbh kuv· akın yakar•k ~ir ,,1 

Dıht ıonra devlet iktiudi teıekkOH ri kanuniyle ıol cc hına yepılan Almmu vctlerle dcllcldenea bü· mın tayyareılaı 11,. 
k t · 1 • ôol•' maden kanununun bazı mı.ddeleıinin ve gümrü t ri· baskı ıaa muvaff .. kiyctlede cumları akim kılmıı ve e mıf erer. 

fe1i kanununun 815 ııci meddeai in t diliac ve 816 acı k rşı koymaktadır. düşmana eğır kay.plar ver· j 8 Japon tayyarı' ,1 
mıdduiaia kaldmlmasına, devlet cıeml•rlan muşl rı· 20 mayıstı kıt luımız dirilmiıtir. 63 taak tah,ip üçünü eOıürmOI:,, 
aıa tadiline d ir kanunlar, maarif vek letioc it me· Hukt f istikam tinde ta· ettik. Hava kuvvetlerimiz ---

0
-

mur cetv ilerinde bazı tadiller y pılmuına d ir kanun arraıda buluamuı ve Alm u karşı taartuılarımızı deı f İD 
mliliakere ve abul cdilmi~tir. kartı hucumlarını püıkür· deklemiştir. limen gölOaUn 

ilk mnnkereli yapıl n kıınunlcr rasında memlekete terek ilerlemiştir. Borenkov cenup ve doiu çcvrcıiade 
ipek böceğ' tohumu, kiiküı t, çimento ithali ve Türkiy•· illik 'Delin de Alm a faıiıt Rus bucuml rı, dOıman 
ltelya ticaret ve aeyrü ıef ria muabesioin temdidi hık· kıtalarnuo bir çok hucum. pek büyük kayıplar verdi· 

---o---

lnı=daki kanuni r vardır. .. farı püıküıtü1müştür. rilerek p!iskürtülmDştür' 

,,ilk kurşu " Odemişlilerin Kerç mubucbeıi ~yarım 20 M yısta 9 DCÜ tank 
d nın doğu kısmında de· karşı koym.: tümeninin ba-

ba yr&ml 31 mayıs vam ctmekt dir. taryaları Hu kof ke1iminde 

Ö 
BırDts denizinde hup 107 Ruı tankını tahrip ·d· 

31 M yu puar güaü Jemiş civarında ilk kurşnn 
Ô 

gemilerimiz 26 bin to:ıili· mittir. D.>ğu cephesinde 
mevkiiade ilk kurşun bıyr mı yıpılıcaktır. demiş toluk 3 Alm11ı taşıt gemi· 9 ncü, 101 nci ve 12 nci 
bılkınıa dilşmaua ilk kurşuna sıktığı yerde yapılmcık k 

Ô 
ıini baltrmıthr. arıı koyma alaylarına men· 

ol•a bu bayram ayni zamand• .:lcmişlilerin bir kahra 
Ş a ıoa günlerde Har· ıup teşekküller düımaaın 

manlık ve yurtseverlik hidiıesi ol rak mütalea edilme· ı 
ildir. kı>f c~phesinio yalnız bir 00 tankını tahrip etmiı 

kcıim ode Almıııl rıo 250 lcrdir. 
Her yıl gittikçe artın bir heytcaala kutlın n v~ 

J tankı tahrip edilmiştir. Hit · 
~e acek aeıillere mal edilmekte olan bu bıyram için 
Ödemiş Halkevi zengin bir progrm huni mıştn· lerio Timoçe ko~ordusuouo Teşebbüs Soy 

31 M ıyıı Hbahı saa l 7.30 9 20 ve 10 55 te Öde t arruıuna Lku.şı ıürdüğ.ü 
1 t 'lk k k • - . . ıuh ı uvvetlerın ebemmı· ti • 

m f en 1 UrfUD mev hae l:Ç tren tahrik edıleccktır. , b kk d b '- b' ye erın 
M · 'lk k '-" d 2 d yeh b ın u raasem u er11ıme ı urşun mevt.mu e 11at hm 1 c f'k' bT Al 

' Ceuhes•ı 
Loodra [Rıd1° 

Karelide düı.ıı•" ,, 
b tları Sovyet toP, 
ne m rozdur. Sof! 
ğuk sularda ilerli1 
maa batlariaı d•1~1f 
Arkadan orduyu t• 
Ruı mübendiıferi t . ' ılerlemuiai teın•0 fı' 
dlr. Burada bir .

11 gelmlı ite de 2 f•,,~ 
tecbizatıaı bır•~' ~ 
mıılardar. Şim•h 1 
3 bia ölü bırako>lf 

____ o _,.,,, 

,,Zafer ~~ 
Bizimdir 

bandODUD Çalacaği istikJil mrrşile başlayacak Ve İlk dl lr Vb~re b~ Jf, L• mbBD kor· elinde 
k ·bid · b k k'I k · H lk · d uıu ıç ar v ısıt u •· L d ( ı}.,,,, arıua a e11ae l)'rti çe ı t.ce br. a evı a ına d . "I _d k k 1 Loadra ( .ı)- Rusya· on ra •· . b 
bir hatip bir hitabede bulu&&acık, bunu bir hlebeain 

1 
ar g~nış 0 ~u .e t~nd kul dan geleu haberler mem· li beyanıtand• ' 

okuy11cağı m nzume takip edeceklir. anma mec urıyetıo e 1 pilialuımız ••'dıdr·,, 
mamıştır. nuniyct vericidir. Ar;;;, 1r 

O.aba ıoora halk onuacll yıl marşını söyliyecek ve R Al k k ki b J w b ._ bu ukeri bir 
1 pl' 

to-r .
1 

'-t' uı topçusu man tan yoa arı uır ıgıa üyü• _ 1 fi•' 
ene son ven ecen ır. "! -d ld w soy eyemem. 
Öw 1 d ti f ü b k 1 h larımn 250 metreye kadar o çu e o ug11uu fakıt ne· ff l i•oıı•• 

1
. i e en ıoara a c ı zaı ve spo~ m sa. a o arı, pt .• ya kirş n 1101 beklemiş ıonra ticenin yakında bilioeme· u er o ac~ t' 
ınn yuışlırı yapıl caktar. \ı. Meıe ımc Tueden de b·r .

1 
t . • w. .. 1 kt d' 

1 
tanıdır demıt 11' 

heyet ve Tire balkı odan istiye t ler iştirak edecekler• eş etmıştır. y5ecegı l!OJ eme e 11 er ve _ 0 -

dir. v izin ovyet er bugün hşebbllsü 
---o-- elJcriac &. lmış buluouyorlar. Macar , 

Milli korunma kanununa agkırı hareket _8 
1 Ceh;iüuari- Kahin~~~ 

Maka aları satmıyormuş fadeni . .cı tem .. in e. dılec.eğiu.i, k k 1 H 
8.ud,hıp~ş~ee ,,f-

t t b 1 t e UVVet er ortı aucıY ri 
loönü caddesi 489 uyılı dükkioda tuhafiyeci Mc:· ~~umıy~ 1 1 "~ zar~a ~n bat vekil heOI b' 

ıut oöla Kemal Oaur dükkinında mucut muhtelif ıyı oldugunu .soyl.cm. ıştır. geldı• yi• • p il k d J kanı olarak t• 
cina ·nakış makara ve yumaklarını nkhyarak utaşa u u uç emır erı.oı~-!~-
arutmediği görüldüğOoden h kkıada tanzim kılınan pılmuıoa devam edıldıgıaı, Elceziru (a.ı) - Ofi Telef oıJ 
meıhut ıuç zaptiyle milli korunmı müddeiumumiliğlae be! biu danelİ tulim alın· ıjanıı bildiriyor: Beı bin d' 
aevkedilmiştir. dıgını, •y11ca 1500 pulluk· Amerikan askeri Cebelüt Kesil 1 v'' 

§ OJupıurıada 7 No. da tuhafiytci Sabri oğ'u ta imal edildiğici, ekmek· tarıka gelmiştir. iki luuva ineç (a.•),..... ~ 
Oımıa Döbek dükkicıoda makara olduğu halde sat- J rio yarı yatıya buğd Y ve zöıüa refakatinde bir Ame ıam Almaay• il• ~ 
madığından yakalınmışhr. rpadaa yapıldığnn, bunun rikın uçak 2emiıide c~be· fou mubıber•t1 ,rı 

§ Kantarcılard S numarad tuh:afiyeci Ali oğ'u da muvakkat olduğuau, da· ı~ttuıka gel~i!tir. Ame· sabah gene · ,çılı" 
Riza Molay dükkanında m kar mevcut olduğu bal de ğıt~. ~irliklerinin teşekkü~ rıkao ukcrlerıoın Cebelüt· y et •d' 
satmıadığındın yakalanmıştır.. ett. gınıw .. kopooları~ tevzi tarakt mı kalı cıkları yok- enıj 1 

§ Yeni kav fJar 11 No. da burdautçı Ali oğlu edılecegını, bu tevııata da· Si Akdeoize mi g çecek· Londra (•·') ır 
Hasan Hiçyılmaz dultk nıod 148 det yumak ve ma- it' Y kıod bir l limatnıme leıi malüm değildir. Almanlar 5 ,e, ~ 
kara olduğu halde 111tmadığındın hakkındı hnziaı k:· geleceğini, su bışı teşki· daha Eoo kit•r11ı~ı1 iının meşhut suç zaptiylc milli korunma müddeiumu· latınıu d" yapıldığını, et ızmir askerlik ŞU· diye idam etdlı .-w; 
miliğine scvkedilmişlir. içiu belediyeoio d v mh beı·sndan •• bebi ilia edil~~·~ 

surette çalıştığına, mezbtbı u ıcdlcr gizlice dll-~ 
Unu 40 ku şta a mış ••• daki peynirlerin tevzii için Sivil lise mezuulauudan urlığıaa def0~,,,.J 

Dolaphkuyu 673 üacü sokak lJ numarada fırınc• emir beklediğini, 225800 harp okuluna bu ıeae de bıı uclarıa• b t •~ 
Sileyaıan oğlu Mcbm t, D.snyel ğlu Mayere ckmeğinımetre mırnif.tur 20 bin talebe ahaacıktar. ldeklile· mamıthr. fak• ıç' 
tanesini 15 ve unun kilosunu d 40 kuruşa utbğındın y ıma teni cdiJccrğioi ili· rln ukerlik ıobesine bemta licc baılarıDI ç 
yaka1aamıştır.. ve etmiıtir. müracaatluı ili olunur. mitlerdir. 


