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ı~~K s o N D A K 1 K A Ortaşarkta 
11 

son harekt"~tler 
ı 11tku ---·,---. 
t!:' ldG11kq R . t GI. Dogol vel Macarlar ve Maca,.)ar ne Kahire (•.-)--Ortaıark-
' P ••tııınd ıyıı AF • ta Mısır, K•hir e ltkend•· 

•a'~ batna. ciba•~ Amerıkan Sovyet için harp riye ~e o~ıt.,. 1a iehllk• •ıa· 
,..,: tditi nutuk bir k d • • ntler1 veral,. ..oiıtlr. Din c•· 
•• tJ~•tlerde birçok uman anı çetelerı edıvor ? o~pta ~~ .fm•n hareketleri 
biti'•ınııt.r. Füh Loadra (a.a)-Yeni Ka· Budapeıte (ı.a) - Uk· Budaptşte (a.•) - Bura go~üaı:o ~,, dliıman bataya 
lllifı'~•i ile evveli leaonya için gelen Ameri raynada harekette bulunan gueteleri Hitlerin akıamki dogrr ~ çekilmektedir. Dil• 
''ı~tı11e bu ilk ba· k•a kumaada 11 ile göıüıea I küçük birlikleri Sovyet çe• nutkunu birinci sahifelerin· kı:.a,. .ı fırbn•ll!I gene h&klm 
'aı, ..... Q Alm•a7a geaeul Degol kumandaaa,teleri bu çeteleri orm•alar de laeııeierkea bilbusa ,,. Jrmüıtür. 
'fa 111 •e dirim hu· boş demekle ael•mlamıı ve I içiade ııkrştırarak temizle· Macarları alakadar eder. • ---o _ 
~ ~· te bunu kay· iı birliii teklıfinde bulun mi~leadi,.. noktaları yalanlıadırmak' .. a· A •k 

rı· ,, ~-~ Alaıanyadaa muıtur. - -o--- dırlar. Ezcümle diyorlr .r: merı ayı 
!~ teı '-beklememek ----- Gan...11· neler Macar milleti Df ~ içia protesto 
ol •ö •terini k M U b" p ettiğini biliyo, . 
N _. dil '11111e1ı c ıçı tt~~ ondİyaJ •• ı• ~ ---c-· . Vııi (•.•)-İngiliz a~ak· 

... 8111" •t e.are ını soy ıyor t' -- ı g , '" •oara Al A • • 'f ~ 1 arı yeni Kalodonyay• gel· 
11

1 
oa, göre b ve I . j80SI Abmetaba (a a)- GaD~ r&DSlf-'-V8DY8 miılerdir. Ba FraHız 1or· 
•e azır ıa . d 1 b '-

i~t· lr1tdın k k Kaoandı di Ofşrettiği bir makale- M d M una yapı an u ...... . 
, '''' lier A, ler e ' siade diyor ki : 8C81 L lr 8., Dogolculera ve ne de oaa• 

dii mıaın d fi 'il . k L i ten 'f . Loa ra (• •) - Amerika Muarrizlerin •çalıştıkları C&r'· 1 ktl m me11ı erıne onuımaa 
hti . 9

111 eaın • 1 lf 8 8C8 r t·b' · B r Ilı ve ., gaıeteletioe haber veren Hindiatana dair ıöz.lerine ~ " • ıyetı veremet. u y8ı· 
& 

01duia f dY•lrplmlıık• raadomonilyen istihbuıt ioaom · k deliliktir~ tjr pon- Buc' .ıp : şte (a.ı) - Ma- den Amerika F ıaaııı elçi· 
•1•lı - e • r 1 • • b b k • l•raı da h t 

1 
ıjaa11 lkapındığı, sebebi lara düşm, nhaımız yok yal e<tr bıııvekili dünkü ıöylt· ıı u are •b proteıto et· 

ç•lri 1 ır •t· 1 • d d- ' i ' t li t H • 

UI 
ı,, lllZJerniıtir. bu ajan11n Almanlarla 6 oız Hiadiat nı rahat br.-k· v• D ' :, uayaaın bışına ge· °?uı çın • ma Yer mtt· 

llııa~,,1 bQ11dın ıonra, aylık mukavele eden Al· sıafar. iyi niyetlerle geldik hnr. :ahvali tasvirden ve d.011· hr. 
lld, lldı barbıa pat- manya içia~propoganda içit 'erini ıöyliyorıar. Bu iyi yuaıın başın• ııe gehrıe Teeyyüt 
-.t, 

9
' •ulbua yıpıl- taabbüd ltttiğinia flaalaııl- niyeti bizi rahat brakmak· gebİ.!l Transilvanya Macar 

)f ıa,,~•ı'al olan in· muı olmoıtur. la iıpll ehinin. kah cıkhr. Çünkü buraaı Etmiyor •••t ~OJ•aaız bir --•-- M. tcardu ve bu vilayeti _ 
'ilaı bildirmit- ---o-- ali ikad1r eden meaeleleri Bakret ( •·• ) - Eıkl 

h 881· D metre Lı· byada . 1 . .,, . . harici- nazın Doneala 1 "'"• , ıac 2 amıı ve ı ve etmııtır: ı-
''• 111 tefıır •e mü- Tr uısil"Auyanıa içtimai ve Ankara biiyük elçiliii•• 

, .. bir lhteı.t olan bu yüksekte Hareketler iktua~\i hayati için Macaı- tayinine dair olaa haber 
llrı. lattıce çıkar- muharebe lar ,..rıhşmışt·r 400 ., burada teeyyüt etmemlıtir • 

._ Rtlirıe d' K bire (a.a)- 25 ainn -;r • mı yar 

1 
~ı: ıuna ı· d d b k pı ıra dökmüıtu-r. 

ı c rttyan e en are et· HALKIN SESi HAK.Ki .. •r, .. Londra (a.•)-lagiltere- .... 
. ı'rilt tore buadıa aia ıimaliae hücum eden ferde lngiliz avcı tayyare· . --•-- SESiDiR 
lıt ~~re yı~ıyabi . Alman açıkları akınlarını (erli bir :Üfm~D ;.•f:le1iuin ~dam cezaları l]'J•f 80 evvel 

k 
d, lll•nyayı, Al- 11 aaat devam ettirmişler· y~ unu _ eam 1 _ 11 

_ ayyare S kb 
1 

IJ l ti, I •111&tı d b'I- d' duıiirmuı askerı mue11eıe· to om (ııt.a) - Nor· ) 
,1 , 'riltereyi ara 

1 
k ır.I T t I .

1 8 
lere hücum ederek biiyüJı;i veç gazetelerinde bir be- 0 malı Ve bf r 

a) ti)' P•tiıın •:me k b' agıtız J'k•Y!~_re ken e uyiat yapmışlardır. yaoaame ncşredilmiıtır. Bu d ı_ 
'11~ 'li11dtdir e me t ıknl mebre 1 yub"18 bte ~adp Malta (•.•)-Resmi : 241 beyannamede esirlerin kaç· yer e ı:;u1Qft• 
lo S · ı arı ava mu are cıın e . . d k' d d 1 h ,,.,., Sanlı , ., uat ıçıade bura a ı bas-4 mHına yar ım e en er ak· 1 bırçok düşman uçııı dOıü· tane üç kerre hücuma ma .f kıada idam cez111nıa tat- ma 1 

IA ıülmüştür. k 1 k 1 b'k d'l w. b'ld' ·ı '- T' al ruz a mıı ve yı ı mıftır.. ~ e ı ecegı ı m me"te• ıcııet velıaleti el 
t , ister atla ---•--- Bır bomba da diğer bir! dır. yağları alıı loptan 'fi~tl::,.~ 
-~ Iranda ölen b11taaeye düımüştür. Yeni-' --o--- azami C>larak ı-!c. 160 ka· 

e •na turp muhabı·r den iki ölü vardır. 4 düı· 8 Rus tayya- ,~, ..... ,b. teabit •tur-
.,.. man uç•ğt diiıürülmüıtür.. mr4 •• ~ yağlara daldar-•._b ' ) d.. •. ,,. k 
._h,"d ll ••• Vışingtoa (a.a) - Bir ---o--- res.. aşmu~ ,~.,' .ıae e ve Hİr mHr•f· " • l • b• .,.~ •r ili ve edildikten ıoara 
.._, d' bir bikim, mftddetteD evvel lrındı Çinlı erın Jr 'Berfin (a.a) - Alr Alt, perakendeciler tarafında• 

,_,_._,· 'ltd 11•1ı yiyen bir kaybolan Amerikan muhı· b ş kum•ndanlığıoa ıöre nttmlma11a• bra? v'ertl• 
· ~t,t~•ın tayiniada birinin Iranda öldürüldBğü muvaff &ki.- Alınan bava avcılı .n Mur· mittir. 
~'''"'I •ı, kadın da haberi gelmiıtir. • d h manı limanında 8 l!olıe~ik Şu laalcİe hurin kim • 
~'dQt,l'Ql·b ----- yeti 8 8 avcı.t•)'y.areaini da1UrmD1· gibi aranılan bu eaaıb ... ~. 

,, 'Y•hnın SO• 1 d .. . ttt,, h J 1 8 Çookiog ( ···>- Çinli- er tr. mıddetinı yakın ritafer 
•d 'P!•h•nedea 8P00 ar 80 ' iı., •t l. • ler kanla bir muharebe ac- - - ·•- içinde en çok 150 • 200 

'"'• llf •lıtıiı de d ld 1 ticesinde Tangoya doğru Jki gemi da arHında alıbifecl'ğimiıi ıa-
Q~ta 111 lıteıncm· ~ a· goyU 8 1 Br ilcrlemiılerdir. J ponl r ge• ınyorur. Fğer her tarafta 

'&1t1111ı bun
1! ·duy Tokyo (a.a)-Japon kuv ce yanaı doğuya doğru çe• ha battı ve bakkallarda bolıbilirselı 

•Aı vetleri Orta Asyanın en kilmişlerdir. Şebir"tamamea Lo d ( . bua da tefekkür etmek bor· 
" j t b- -k · · · l'I · ı· d- - t- c ra •·•)- Vıktory.e com d , 1 er aa--ıa uyu ruatbanesıaıo mev· Çta l erın e ıne uımuş ur. gem' . . uz ur. 

1 
ısının ve Mekıikanıa 

cut bulunduğu Bando böl- Japonlarda Bımeti işg J 7400 tonluk t 1 .. HALKIN SESi HAKKIN 
gfsini •lmıtlordır. etmişlerdir. b • l tt11şfır. pe ro geı:ıuıı SESIDlll 



(HALKIN SESl]-------------~-

Tiır/t tarihinde büyük şanı t ,, ~ M • 
ve ıöhret ka%anruış Türk unanı ana ş h • H b 1 • erıç ve 

Kadınlarından • Giden UiU8CBk.. 1 e ı r a er er~ köprül 
E~- Bige' Roııı-~:;~;:. gaze- Dünkü at Yeni ihtikir 1 .. ~~i·:: A..~:; 
:r:;/~~:~:;z~a:~~:':~ ~~~~:~:0:ui::;;~~:~· v~ ";.~: yarışları maznunları ::.·~:~·· z:::~ . 

rilen armagan?! bishndan 6000 ton yiyecek --•-- --o--- nehirleri üıflriod' 
Ben sana müjde getirdim geldiğini biJdiriyorlar. Hal- Koşular umumiyetle Tilkilikte Enver ve ~ Ce· makta olan köprO 

Perıembe olmuştu.. O lla ve çocuklara veriJen zevkli ~üprizli oldu. 1600 mal, Tamışılık cıddeain • şaaın• devam ol
giia av miisabakaaına ve çorbalar için komşu mem· metre, 230 liaa ikramiyeli de Ali Atiker, Basmabıne dır. 
•ileaceleriae 100 verile.- leketlerden gelen iki mil· birinci koşuyu Bili) oğlu cıddeıinde fırıncı lsmail Arda nehri iil 
cekti. ; yon yumurt• dağıtılmıştır. adlı tay kazandı. ve Alıancakta Mişon Habit rulan muvakkat 

8 11 
H•aın çadm etrafında ---o-- 1600 metre ve 320 lira yüksek fiatla ilaç, beyaz den Meriç köpr!i• 

biriken beyler, aabah çay• BIÇak t k ikramiyeli ikiaci koıuyu peynir, ekmek ve kazmir zumlu olan mal•', 
larıaı içiyorlar, ve güneşin aşım~ Mısu adlı tay aldı. sattıkl1ıra [iddia1ile ad 1iyeye hzaman geçiriloıC 
tulüanu bekliyorlardı. Sa- Kemerde kadri oğlu Şük . 3000 metrelik ve 390 verilmişlerdir. Her iki köpr8 

bahıa hafif serinliği içinde rünün üzerinde bir bıçak ıira ikramiyeli üçüncü ko- ---o--- nın Mayıs nibıt• 
fark tarafında bisıl olan bulunarak müsadere edilmiş şuyu P ıenı HAiimin Almanı dar ikmal edil ere~ 
ıuzınık orman• yaldız'ıyor, tir. kazandı. Ev idaresi ve rüıeria tren 111a• 
biilbüller, kanaryalar Hbab Ço rıkkı pıda Abdullah 500 Ji,. ikramiyeli ve k • • açllacığı kuvvetle 
ne~ideleriai okuyorlar, ruh · oğlu Osman Çır;: k üzerin 2600 mdre mesafeli dör · yeme PIŞlr• yor. 
l.ra go .. iill ık te düncü ko•uda D•udı' mu- d 1 • Halen Arda ~ ' a ere a rane de bir bıçak bulunarak y • me ers erı 
1 · d-L- I d nffak oldu. M • k.. - - •' ' erı o&uyor ar ı. müsadere edilmiıtir. erıç oprusu 

Tam bu s1radı dag"ın 3S5 li ra ikramiyeli ve ___ .... __ k111mda malzeo.t' h 
Udçeşmelikte mustafa ' d~ yamacından doğru bir cey· 3500 metre meufeli be· Maarif vekileti, 1942 trenler i'lemekte ld 

oğlu O.smaa yanilıgözde · · k T ~ lin. yavrusu atlıyarak sıçn - ---- şıocı oşıı omurcuk traa- 1943 ders yılı iptidasından -•-- 11 

yarak olanca hıziyle baoın bir bıçık buludarak müsa-- fından kaıaoıld1. itibaren kız meslek öğret· 
çadarından içeriye daldı ve dere edilmiştir. - -•-- men o',ata, mezualanata H 'd 

ayvaıı 
koıarak Mirza lYuıufun --•-- K yalnız ev idaresi veya 'yal· 
oturduğu sedirin altına ba- H 1 k arşıyakada DiZ yemek pişirme denleri 

tını ıokarak iri iri soluma ırsız 1 toplantılar vermemelerini, her iki va· 

kongre 
Ankara - 4 

ğ• baı.ladı.. Ço takkapıda Baha oğ~u zifeyi bir aradı yıpmala-
Oıada bulunanlar bu l1 yaşında Ali, Sül,ym~n --•-- rını ve ev idaresile )emek 

bışhyı cık ve bef 
vam edecek ol•ll 
ler kong eıi Tr•~ 1 

mi müf ttlitliği f 

müşavirleri ile b••' ç 
ler veteriler ıııüd81 it 
vet edilmıştir. 

1 
tit 

yavru ceyliat tuttulH, Öp· oğlu Esat, Ahmet Refik iki aktım sıra ile Kar· pişirme derslerioia ayn ay· 
meğe ve 1evmeğe baıladı Öz adındaki çocuklar be-J şıyalrada parti ocağında r1 öğretmenlere verilmeme· 
lar ve bu hidiseye şaşh lediye karajındau 15 lira toplantılar yapılmış, halk sini okul idarelerine em· 
lar. Hemen bu güzel ve dcğ~rinde 15 kilo antimon dağıtma birlikleri seçilmiş retmiştir. 
körpe hayvanı han Mirza çaldıklarından yakalaramış- tir. Heyetler bugüo mıota - --•--
Yuıufa uzatarak: tardır. kalaunı tes~it edecekler· 

Vali Ankara. 
Trakya umuOI 1 

tişliği veterinfer 
Şevket TunaboY1~ 
den Ankaraya gd 

-1,te han bazretltıri § Karşı yakada Aziz oğlu Jir. Maynın birinde de f •· 
ıize Taan tarafından gö~ ı· '-1 d. 
derile bir armıgan. 

· Ahmet ve A li oğlu Nurel· • ıyele geçec eK er ır. ya gitti 
Dediler .. , 
Ha11 Yuıuf Mirza, gü 

lerek bu güzel paratifi ku
c•ğına aldı. SevimP bıyvan 
sanki: 

••sen san• müjde ge 
tirdim ,, Der gibi, tatlı, ko· 
yu licivert ve parlak ka· 
difeye benziyt n alımlı göz· 
leriyle bana bıktığı zaman 
Yusuf Mirza oau göiıüne 
basmış öpmüş sonra bey 
lere dönerek : 

- lot.,.llah uğur ve 
müjde getirmiştir. 

Cl!ınbıaı vermişti. 
Bir kö,ede bulunan Kı· 

um baş müftüıü hemen 
ayağı kalkarak bı~ırmış ve 
şu ıözleri söylemiş tir: 

- Ulu haoımız, bu ha· 
kikatea çok haynh bir fal 
ve işarettir. Cenabthık size 
bir kız evladı ihsan ede· 
cek, onun güzelliği yedi 
iklimde yayılacak ve bu 
luıınız çok idiJ ve çok va
tan ve mUle.tsever olır.cıık, 

Yalnız ceylioın gel ip ba· 
ŞlDI . tedirinizin altına sok· 
ması da m11alestf kızıJJızıo 
ilt.ibetinin pek b tı yırh ol 
mıyacığına ve düşmaııının 
eline esir düşeceğine iş . 
rettir. Yine Allah bilir. 

-Arkuı var-

ti..ı 4 adet takavil demiı i ---0 ---• Kongrede yur 
hayvan durumllı ---o,---
durumu, hıyv•" 'it 

çısldıklırradao y•k•l•nmış- Oiretmenle
Iardır. Vali B. Fuad TukHI 

---o---
Sarhoıluk 

Karşıy•kad• Mahrut:. t 
oğlu Mehmet Tureli ve Ali 
oğlu lbrahim Uçar fnla 
ıuboş olarak icrayı reza

let Çlkardıklardın yakab n· 
mı~lardır. 

---o---.._ 
Kalpazanlık 

rin ders 
saatleri -·-Öğretmenlere, verilen 

dere saatlerinin ıık ıık de· 
ğiştirilmesi bir çok mah-

vilayete ait işler bıkkuıda 
vekaletlerle temas etmek 
Ozere düo şehrimizden An· 
karayı gitmiştir. 

hayvan haatahk1•'1ı 
ğu baynn oıe•el• 't 
lenip bunlara d•İ' 
verilecektir. 

Sırbıstanda 
ıurları mucip olduğundan Savac)9 
mümkün olduğu kadın dera Tuğyan lar ~ 
dağthınınıq ders yıh ipti· 

1 
---o--- Ankara - 1•~ 

duında iyi tetkik edile- Sofy.1(a.a)-Nişten akan şekilde oyunda 1e 
rek yapılma11 ve kat,i za· Nişevo nehri tuğyan et· ANKARA: llJlebb 

Keçecilerde kalp para ruretler olmıdıkçt öğret- miştir. 300 hane ıu alhnda ket, Ahmet, Ni1ı 
tmalindeu ı bıkah l lbuata l . d ti . . Hb, Falih, Yaş•'' 

. . men ena ers Ha eııı:.m l.almışhr. Pek çok hayHn 
vazıyetıadea şüphe medile- Jt l · ~ it I 1.. Niyn:i Hamdi. 1 re k üzerinin •~aomasında aza ı ıp çoga ı ması uzu· boğulmuştur. insanca tele- IZMIR: Sılibİ, 
2 elli kuruş kalp buluna· mu maarif vekiletioden fat yoktur. Zarar pek bü - yati, Şeref, Yut~d 
nk evinin aranmasında 23 ıcıp edenlere bildirmiştir. yüktür. . Adil, Sıim, tııl• 

adet l'llişer kuruşluk 8rı.det1 Sait, Hilmi.. b 1 ~ ı 
birer liralık ve kurşun ma· : ı Hakem: fat.O fı 
cuo kalay gibi bnı par : Elhamra Si nemasında • ref Mutlu. hı 
cılu bulunank t.hkikıah. ' BUGÜN M t• J d Tb o~ 1 • k d d : İlk hacumU b~ı'I~ ~.ı 
d d

'J k d. • a ıoe er en ı ı •ren, mıyen aı 1 ar • 
evam ~ J me te ır. • k ti' V t 1 K" n .. k d b . R b k • !ptılar. Yaş•'. ( • uvve ı .. . a er o opruı u a ar r&.zın... e e a • ..., 0 

- --C--- :kadar hisli ve belecauh, ilnhi ve ihtirasla dolu bir % kikada lzmirlile''·ı 

Do .. vmek : aşkın romanı. Neflı bir musiki, şahane bir mevzu. : bramadığı topu'' ı ' 
: SK UYAS : tı. Bn lzmirJi[er 'll 

Bornov da Saha bettin : .., • 1 : tesir yaptı. ·ti 
oğlu 13 yaşında Şevki idh ıoyoıy:.nlnr: Romeo Julliett ~ filmi o i.ı unutulmaz yıldızı: lmzir mubt•11

1
, 

ve Haşim oğlu Fethi Ali ; Li!5llİ Hovvard - lııgrid Bergman ı mubteliti11e 1 - 1 
oğlu N~cmettin Siniyi döv- t Ayrıca: M. U. Müd. Memleket Jarnali·Renkli Mi ki ı Bugün de Ank•'' 
düklerinden yrıkıh~nnıışhr. !Seanslar: 1 10 -3.10 -5.10 · 7.10-9 . 10C.artesi-Pazarl1 de: . bul oyaıyıcıkt&1• 
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bulundurmak Snp t;:ıcı\111 Fagdalı Bilgiler Tevz;at adiline olmalı 
, ......... -..__ 18 l K 1 
cıt~~ilerde Hasın Feh- l U garJ .ır.. ı-. 

ıa il , .... ~e;ııt _ine göllü· mı giyecek 
Merai a (a.a) - l şe müsteşırı B. Şükrü S&kmea 

Hava Gazı ISüer evv-=lki giiD tüccarlınmızla, de :çiftçi ve bağcı· 
larla h sbihıJle,de bu1unmuılur. Ezc&mle ıunları a&y• 

-o- 1 • e'luşt:r : ~ y le •thgı .. görü . 
d, • •lınouı ve üze

Y•pıt, 
•ti D aramada 

---O·--- . Nereden kaP-tfg'ını an " - Hükümetin an• preulibi ithalita azami surette 
Loadra (a.a) - Taymıs • Y • ~ofıylışhrmak ve tevzi tın memleketia her k6ıniae 

rQt:ıı • irıın esrar bu . 
~~cı'Uçlıı bu eararJa-
1tı ,

0 
.. 

11

1 
Yuııuataa al· 

gazetesİDİD :sİyMSi mubaı- ıamak ıçln bir usul ınuıyyen Dİlpetler dahilinde y1pıfmH1a1 teıniıı etmek• 
tiri, Balkanların muhtelif •• tir. Zira tevziat adiliae olm u sa eşya fiatları mütemı· 

1 Y eın · • 
11 h eıı üzerine 

göıüaüşleriyle Bıılkuı ve -o- diyen yükselir. Ve paramızın iıtira kuvveti azahr. Hal• 
Tanada durumun k~u•tık· Mutfıkl.,da bınn h ""'n bu~i Türk paresıaın iıtira kudretin2 muhıfızı etmek 

L ·~kllld 
Q•ıt, a tabkika-

lllbış 
ll1ft21ı'-t ve yuauıun· 

lığını bir kat dıba . artıran gazı borularandan yahut azmindeyiz ,, 
2 garip hadiseden bahıile saatinin bir yerind,ea hıva 

"•dır. diyor ki : 

l 
Y~8~m--a-k 

gızı sızar. Mutfağa girince 
"Büyük Bulgu kuıvvet• gaz kokusu hi11edilir .. Ga· 

lerinia 6 piyade bir zırbh 

Mezuniyet imtihanları 
Lise ve Ortaokulların son ıınıf imtahanlanna ald 

b1Z1rlıklara bış'ınmıştır. Ö..ıümüzdeki hafta içeriıla
de liıf' ve orta okul müdürleri Maarif Müdüri Mah• 
ıin Binalin reiıliğinde ftopl1.ntıl•r yapıcık ve imta• 
ban komisyonlarını tesbit edeceklerdir. lBu tene de 
ıehrimiı ~ eki reami ve h1J11u1i lite son 11nıfları htaa· 
bul Erkek Liseıi, Gılatuırak ve Haydarpaşa ~Liıe· 
terinde teşkil edilecek komisyonlarında bitirme imta· 
hanlarına gireceklerdir. 

Bulgar kuvvetinin hemen 
••rıc:,L b Al 1 y c:n116Q ~tı lf yu bı 1• emen maa aran uguı• 

ıı il •tk •d•reıindeki ara lavyadaki yerlerini a.lmuı, 
e Dog 111hı tıkılan Ke· Bulgaristanlı Yugoılıı vyıö1-

~illd 111 
Yere düıerek nıa Bulgari.tan tacı etra• ,.. k 

ta b Yıtılıaarak tah. fıada birltştirilrıae laten-
•lk 

1•1•11ınışt.r. diğiai göıterir. 
e tıJ11 'P•ıaır f•brikı lla- Bulgarların şark cep· 
d~ ld11i•rı li•aın çılıımak- hesiade Rusya ile çarpış· 

•d 11 •tlrıdışı 1 ·ı· mak üzere davet edilmt· 
'" ım .. ı . 1 b·1· 

d deınirl 1 dikleri ·tabmıa o una ı sr. 'Q e yara •· 
...... Y •lr•lıaınıthr. Fakat Bulgarlar, diger kar-

...__o___ deşleri olan Yugoslavlara 

~ed lrarş' çikuılınışlır. Bu Bul· 

e sağlık it. gar ilerleyişi nerede dura-l Y caktır ve ltalyularıa iti-
llL lll eri raz Ses)erİ De Vakit yük• ,,, llq•t 

t Ve ı· t• ıelecektir ·, Bilinemez. Bul· f ttıiidn ~ ç ıaııi mua-
sı Çcıil1ı ru Dr. Cevdet garlar Debreye vararlun 

Maaıshrdan da öteye ge· 

çeceklerdir. ltılyanlar da 
ayai sur !lle mahiraae ha· 

. Ve ili • . D 
ıt d.. uavını 1• 

I..· UQ Ç 
ııt~i 1 eırne kaz111-

0'ı~1 1 erd' O • ef . ır · ıadı 11g · 
•ıaı t 

'· et)dk edecek· rcket ederek buralanaı al
mak istemektedirler. '" ,ı 

d --··--~~~n tabaklar 
~ı tı Ye~~; 1•n f •yans ta 
ııl l>ldu~ emek bu 11ra_: 
•
1 

'tı , h ç, güç iştir. 
'~ ~ P•ıtırıp yeni bale 
bit ~'1111edildiği kadar 

Heyetimiz şe
refine ziyafet _______ .,___._ 

İt ş değildir. 
Pltç 

1 
Qtl d ' •di cam al· 

111 b •~ika kaynar su 
'tıbit •tılttıkt.a ıonra 

t • ~ 
~ı t, L. 

0ıuk ıuya at· 
!)' Qtr h 
" 1bi •vaada iace 
'li, 8 olıı1:1cl'lya kadar 
Gt,ti u toıu bir mer 

Berlia (a.a)- Mübayea 
için AlmaLyaya gelmiş olan 
kara ve deniz erkanından 
mürekkep Türk heyeti şe· 

refine Türkiyenin Berlin 
büyük eJçiıi Hüarev Gere· 
de tarafından sefarethane· 

'tı lld~ 
'd •tttctı Yumurta akı bu meyanda büyük e'çi pı 

1 ~ı,1 k'lı buıl olan ye.indeki D.,ktor Klodyua 

de bir öğle ziyafeti veril· 
miştir. Yemekte bir ço~ 

alikah Alman şahıiyetleri 

4tç')ı Yere ıürerek ve Türk elçilik heyeti dt 
"'- Yıpıştcrmalıdır. l bulunmuıtur. 

t~~l'al"e sinemasında i6~:6 l 
ı f· tn,r ---------------
~ ıı~ •nelerden itibaren 1939 aenesi beynelmi-: 

' } ''tı tlıii 111•bıkasında birinci mükifah kazanan : 
~ı~,h 'tkır Emil Jınninga'ln en ıon ııheseri : 

()Cü'ME KAaŞi"SAVAşi 
'"1 A logilizce ıöılli ı 
.t.••y:!l>AME LA ZONGA ~ 
, •ıı~ıet· •r: lupe Vefez - Leoa Errol ı 

i ·7. j
0
Ö. K. uvaı 2 30-5,25 8.25 Mme La Zon·: 
Cuınarte1i1, Puu l 1.25te ili ve seansı : 

zın nereden kaçtığını anla· 

mak için umumiyetle bir 

kibrit çakılır Haha ve bo· 
rularıoın etrafında dolışh· 
rılır. Gaz kaçın yerde L Ü· 

çük bir •lev belirir, yılnıı 
bu usulün tehlikeli olduğu 
•tikardır. 

Tehlikesiz bir surette 313 • 333 doğum)U yaban• 
bunu •nlamık için köpüklü 

sabunlu elleriai:d boru d- cılar yoklamağa çağırıl,yor 
raf•nda gezdiriniz. Gaz kıç· hmir Y abıacı Aıkerllk Şabeai 8ııkalığından: 
tığı yerde ubun köpüğün- 1 - Her sene olduğu gibi 313 dahil 333 d7bll 
de şifuıeler olur. tloğumlu ihtiyat erlerin senelik yoklamalanaa aşıjıdık 

---o---
Yenilen gemeklerin 
ahlak ozerindek' 

tesiri 
Yenilen yemeklerin ah

lik üzerindeki f esirini u
zun tetkik eden bir Ja. 
giliz doktoru nihayet ıu 
neticeyi el ... etmiştir. 

Sığu eti yiyenler cuur 
ve azimkir olduktan b•ı· 
ka çabuk neşelenirler. 
Koyun eti yiyennler mah-

mua ve düşünceli olurlar. 
D.tna eti insanda ~mu

kavemet bırakmaz ve ke · 
derli düşünceler teviit e· 
der. 

Bıhklırıa bf'pti zihin 
açıklığı verir ve gençliği 
muh1'faza eder. Süt ve 

yumurta bilhassa (kadın

ları Defe verir. Tereyığı 
insan' herşeye bigine bı
ra~ umıı. ~ 

Se~z ~ı~re gelince: 
hpaaak yiyenler azım

kir ve ikbılperest olur
lar. Bezelya hafif meı· 
rep yıpar. Enginar aada· 
kate aef keder. Havuç ne· 

şe verir. Yeşil fasulye zi · 
hin açar. Pateteı ~rahat· 
hk verir, fakat insanı h6s· 
ıiz yapar. Pirinç yiyebfer 
sdıırh olurmnı E 

Dr. Fahri Işık 
br.dr Memleket baat•neal 

Rontlı:en aıiitebaHıaı 
Rootkeo Ye Eleir.trtll tedaYlıl 
taııt•hr. lkla~l Be1ler Sokak 

tv ru: TE:.l!YOf::'!. HO 

liıtede göstHildiği vaçbile bışlınacığıadın cezalı kıha· 
mım111 için aynl•n muayven günlerde sabıb saat 9daa 
öyleden ınra saat 17 ye kadar şubeye miiracıat etme· 
ıeri. 

2 - Yıpılacak yoklamalara bu doğumlulardan tecil 
edilmiş ihtiyatlar ( her hangi gruba ayrılmıı olursa ol· 
•un ) ihtiyat sakat erat, aıkerlikten ihraç edilmif ç6· 
rük!er de dahildir. · 

3 - Yoklamaya gelirken her mükellefin öraeii 
aıığıya çikarılan kü11ya pusulalarından (haneyi mıh· 
ıualaıı okunaklı temiz doldarulDWt (olduğu halde) ik~
şer tane getirmeai lizımdır. 

4 - Yoklara aya getirir.en ber mOkeJlef muvaınf • 
lık tezkerelerini de birlikte getireceklerdir. 

5 - ihtiyat hizmetlerini yapmıı olaalarda bu yok· 
lamaaya geleceklerdir. 

6 - Aakerlik yapmımıı ve fakat ıınıfı ihtiyata 
geçmiş olanlarda yoklamaya geleceklerdir. 

7- 1111 uyılı kanunun 63, 64 maddele muc\biace 
müecceliyeti -&efetberlik müdürliikletiace tasdik edilmiı 
mükellefler :ıoklama güanleriade cüıdaaların• iıletmek 
üzere ayrıca maıüm vesikalarından ildıer taae getire
cektir. 

ihtiyat yoklama günleri yokl•maya tibı 

Yoklama bibi 
6- 7-4-942 
8· 9.4.942 

10 11 4 942 
13 14-4-942 
15-16-4-941 
17-18-4-942 
20-21-4-942 
24·25 4 942 
27-28 4-942 
29-30 4-942 
4· 5-5·942 
6· 7 5 ·942 
8 9 5 942 

11-12-5 942 
13-14 5 942 
15 ·16-5-942 
18 20-5-942 
21 22-5 942 
23-25-5 942 
26 27-2 942 
28 29·5 942 

doğumlulana listesidir 
Yoklama günleri 

Pazartesi, aalı 
Çarşamba, Perşembe 
Camı, cumartesi 
Pazartui, uh 
Çarşamba, perıembe 
Cuma, cumartesi 
Pazartesi, sah 
Cuma, cumartesi 
Pazaıteıi, sah 
Çuşımba, perşembe 
Pu1rtesi, sah 
Çuşambı, perşembe 
Cuml!l, cumurteıi 
Pu:arte1i, uh 
Çarşamba, perşembe 
Cuma, cumutesi 
Pazartesi, çerşamba 
Perşembe, cuma 
Cumartesi, pazartesi 
Sah, çarşamba 
P4'rıcmbe, cuma 

'Doğuma 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 



S-AHJFE4 
-----(UALKIN SESi) - &-- - -----·-----

Bir Sarhoş kendı ine: Yine ~ .. ~~~~~~~~~~~~~ 
mi sarhoşsun? diyen bir 

ihtiyarı tabanca ile vu du ••• 
Hayrabolul- Evvelki gün kasıb•de bir biç yüzün

.den bir ciıııyet itlenmiş, 65 yaşlarında bir •dam ta
~"'GC• kurşunu ile ölüm derecesiade yaralanmıştır. 

li~~4'iıe ıöyle olmuştur: 
Kibya . .ıqa~ılleainde ot~rmakta olan kah veci Kara 

Ali adınd• 5S v•şlarındakı şıbıs gene kaf ııayı iyice tüt
ıiiledikten ıoar~ ı. ""okakta dolaşmağa baılamışhr. Bu 
ı1rada ayni mıbıllede otura11 65 yaşlarında Ali oğlu 
Safer kendiıiae rastlamıf, ııtılrhoş oldugun~ gö rü nc e: 

- Yahu Ali, yiae mi 1arh1o~ıu :ı ! . ~-'mıştir. 
Bu ıöz kör kiitük sarhoş olan . .\hyı fena halde kız• 

dırmıı birdenbire tabancasını çekerek Sıfeıio ii~!erine 
ateı etmiıtir .. 

Çıkan kurşunlardan biri boşa gitmiş, fakcı\" ictc,ıı 
ihtiyar adımın sağ böğrüne girmiş, kanlar içiaa: ~ yere 

Anadolu ajansının Führerin ye
söylevi Radgo hülisaıarı • Dl 

Bir hast 
bombala 

---o--- Berlin (a.a)- Rayiştağ Kahire (a.a) - 1 
Berlia - Iagiliz tayya · bugün toplanmıştır. Celse Mıfta kHtaneleri d8' 

ıcıle>r i Almanyaya ağır g'ce açLlınc• Göriag ö len ar- 1 düz hücumlara mırol 
ve gündüz hücumları yap kadaşlar1aı, ~ilb11u [İDŞl· l lulmıftlr. ~u bO~UOI 
taldarından ve bilhassa Roı- •t nazmnıa ~hatıralarını ta- nenin üzerındekı ç• 
tof bCJmardımanıadan şiki- ıize Raviıhğı davet et· j büyük bir beyaı b' 
ydt ediyorlar. Bu hücam· miştir. Bundan sonra ı;üh· dafgalaamarıaa rıi 
lara karşı hedef medeı:iıet rer bir nutuk irad Cederek mdıtur. 
ibidtr.leri vemıballeler, Ros· vaziyeti •ıalıtmıı, lagilte· Salon, yıtakb•O~' 
tof cinayet , haiaane gece reye müteaddit)defal.r ıulh bak tahrip edilmittıf• 
hücrJmu gibi ıerlevbalar teklifinde bulunduğunu Y • ve yaralı mevcuttu'· 
koymaktadırlar. hadilerin Almınlnın , düş· rekt orada yatan bi~ 

kaı.'· Çunking- Japonlar Bir· manı 0Jde.1klarıaı söylemi§· ıubıyının bayretill1 

~'•nvada şiddetli t•arruzh r tir. , Sözü Ruıya harbine olmuştur. 

ıermiıtir. 

Katil derhal yakafaamııtır. Safer de hastaneye 
d11ılmı1br. 

___ 
0
___ Y•J. ~•yorlar. Japon kuvvet - naklile ıöyle demiştir : Bu ıubay bir b•' 

Ko"gde t 1 . b" d teri sc ,, hılidne akıyor ve Bu 1eneki Rus kışı son kıcıya: ar 808 gıren lr man a y~ni ka -v?etlerJe hkviye derece şiddetli .. gaçmiştir. " - Kaç, ~ir• J 

Gl·nagete sabep old "diliyorlar. Avmtraly•dı Ve bu soğuk yalnız inaan- arkası gelecektu!,, 
il U bava muhare~ı.eleri. şiddet· lar dıeğil, . makiriılar üze- Filhakika ikinci fi 

ö'u •4!miş kansının Birgi nahiyesine bağh ~Bezdeğü· Jeniyor. rinde de müessir olmuştur. cü bir bombardıın•" 
me köyün :~o bir cinayet olmuştur. ~Bu köy halkıudan V •ıington - Jıpon la· Bazı keıiınlerinde en •ı•. muştur. Hastane 
Muit.fa Çot..: fc1 kendi ekin tarlasına giren ve mabsu· rın Maııdalyay ı .tehditleri ğr derece ise 52 olarak tes edilmiştir. Tam ~' 
na e 11111 vere:ı' bir ma~dayı yakalayarak :teslim ey· artmışhr. Pin can ve' Sittan pit edilmi şt~r. beaüı yoktur. 

lemek üzere köy ~e7etine getirdiği ıırada yolda maıı- ır.mığ boyunca ilerli)rorlar. Bundan :sonra düşmı· JngİJizJet 
dının 11bibi olan ~ı~i• k&ılü Oamao ~Sevim hıyvau Moıkova - Almı~.ll pi- nın Aıyanın uzak §köıele-
h1rakmaıını Mustafa: Çol~•D iste7iace Moıstafa Çolak yadesinin alev mıki111ıeleri rinden durmadan gttirdiği hava ve de 
haı1a razı olmamıt ! ve ve uçkalarla yapbkJau kitlelerle Alman mevzileri-

Bu benim taılımda HU•'- sebep oldu. Hayvanı ib- hücumlar p il ıkü r ~üldü . Düş· ne çulhındığanı, böylece yüz muvaff ıl, 
Uyar h·e1etine teslim edeceğim t mana ağır kayıpltr ve.ildi. binlerce askerin feda edil. j 

Demiştir. 0ıman Sevim büyüyen münakaşa sonun- Düşmandan 68 tayyare dü- diğiai •Öylemiı ve ... demiş. kiyet(ef 
d• tabancuı ı çlkuarak atef etmiş, çik•n kurfUn Muı türüldü ve 200 verdirildi. tir ki : - Londra ( a .a ) 1 
hfanın beyniae isa~&f: etmiçtir. Zav1t.liı adam aldığı Moskova - Bcyaı Ruı· Bu k1Ş ordumııu tah. gece düşman uça~ · 
yaranın teıirile biraz at- • 'ölmüştür .. Suçlu tutulıarık yada çeteler Almanlaruı mialer tevkinde ağır bir giltereaia Balcı şeb', 
adliyeye te11im edilmif ve hı~kkı.ııda adliyece tevkıf gerilerine baskın. yapmıı, yük yüklemiştir. Bu ıuıı üze. atlarcı bombalaoıılf' 
kuarı verilmiştir. köylünüo eliadcrn alınan ria.e .mukadderahmız1 İ•mi. glniar çıkarmıılardıt· . 

Yeni ziraat ça ı~maları erzak müsaJere edil.niı ve mi bığ1amak lüzumunu his- kayplar1 oldukç• 'ı 
"'$ tekrar köylüye -eerilmHtir. ıettim. Bugü ıı bir feJiket· tir. Enkaz alhnd• "; 

Ediroe - Trakya m1n to kasrndaki bütüır ziraat böI· Burada da 234 dü,m•n öl tan kurtulmuı bulunuyoruz sanlar çtkanlmakt• 'ı 
gelerinde pı r. car ekim iş İet' için her t'od üı tedbirler dürülmüıtü ·• 10 tayyard Bunu ordumuza borçluyuz Londra (a.a) ,-
al nmış ve faaliyete g~çilmiştir . kaybettik . Bundan aoar•,ı şark cep- , ler Akdenizde te•• 

Alpullu teker fabrikası, f.brik çiftliği ve. S•rım v· . H b l b- besindeki müttefiklere de ( tikıeri bar düınan k' 
saklı çiftliği araz sinde gen iş ölçi.ide pı!!bh!e ve diğer F 

111 
- k a er edr u3ıosul teşekkürlerini bildirmi• ve ı' yaptıkları bir hücıJ. 

taDHllın UŞlSID. • yo ,, f' d 5 d d'"' 
yazlık ürünl<r de ektirmektedir. ld v - • e· . şöyle demiştir : ka de en a e 1 

-----------------------· o ugunu gostcrıyor. m · · · · bat•' 

Al 
de 11 tonluk bir logfüz b ki .k. . . A 

1 
k Lizı .n gelen tedbirleri , ıaşe gemıııoı 0 man muva- t ge:niıi bat mldı, düo akşfllD ' eme,·. IDClll ng osa • daima;vaktinde:atdım. Ruı· dır. Silibh bir de ·"'ı 

1 
soırılarJa bırl~şmek Alman- d . d'v 2 · eıııı•• 

ff k • t) • Armanyanın üuüne bicum . . . ·-. ' ya • taarruz yenıden bış· ıger ıaıe ~ _ıj a ıye erı y• p.ın lagilizler 19 uçak ya ıle ııbuhgı yapmıı k. layn:ı ca bunu . ispat etmi nizabsı ve 1 yelk•P' 
Berlin (ı. ) - Resmi kaybettiler. Cenubi l ogiJ... Vışingtoa - Atlantikte olauğım. ş 1 ra uğramıştır. 

tebliğ : Ş.rk cephesinde : tereye yapılın bü cumlarda dişman deniz dtısiyl~ mu- H1 tıer, Rusyadaki çu- ' evvel Alman ulıerl' 
muuff.tk yctli hücumlar ve 

1 
uçakları;nız alçıktan uçmllŞ h•ıebe yıpan küçük bir pışmalardan bahsile, bil- ı Demiştir. Bazı b' 

ketifler yapttk. L.,ningrad p ek çok ta~ r.ıbat yıprnış- Nı>Neç gemisi varalı olarak bassı şunları söyfemiıtir.~l rio verdikleri lı•'' 
ve Kaf~u kıyı)arıoı bom -l lardır. lngılızler Rostof. doğu •ahiUerimize gelmiş F~b 'b d ·ı . . _ eof 
b d tt 'k o- yeai taarruz yaptılar HaıJk . O t b- -kı .. kt 2 t' u rer, ıo on ın ~sonra m1lletln yuksek Dl ıl 

h~r ım1•o e 1
_ ·k- tt~~mBan arasında ölü ve ta.bribat ur. t a .. uAyutl ut'ket b •· Jıponların~kazandıkları mu- rini nazara almadılı Jf , 

ucum arını puı ur uıs. u b- - ı.ı- care geo.usı . an ı e •· ff k' I d . . ıı·ne o 1 uyu " ur. va a ıyet er en ııtayışle girmİf ve 
hafta zarfuıda düşman 300 1 • • • tıralmış ve kurtulanlar sa· . . ı 
urrk kaybetti bızim k• yibi Dıkış makı- b 11 . . 1m· t· bahsetmış, denızaıta muh•- ki = , .,. ı erımıze ge ış ır. b 1 • • 'dd o· b. " liiel' 
miz 36di: . ~ re e erıaın ıı etlendirele · .,111z, 1r o ~ • • k Aerlin - 1 N iaandan • · · 1 ı h b' d b ı yo' Şimalde Alm nlar Tob nesı yasa ••. cegıoı ıöy emiş ve bütün ı, ar ı.n e u aDIJ ~ 

şimdiye kadar 550 bin ton· Al · · f h b k b d lıı ruk •skeri teeiılerini bo11· V . t ( ) A man g•yrehnın za er üze I ar ı ay e erse 
bıladı. Hava muh reb sin· ' k 

5 ş~! :~·. ~· - . ;~· luk 88 düşman vapuru ba- rinde toplanması liumgel-
1 
ya mahvolacaktı''• 1 

de 81 düşının l> Ç ~ ğı düş n 1 ~ .ebnüutü:i rıfsıb ~kf pi 
11 ~ - tırılmıştı . diğini ve biç bir kimuınin Alman milleti, ııf~~i 

l s111 uıı 11 .ı1 r ı 11 ar• Ul"' 1 ı 1J 
tü ve dün ve bugüıı Mal- tib•k etti rmekte olduğu:ı- ı Bükr eş - Roınany&da luzındıgı bıklara dayana· , ediyor. O Yeğaoe 
tada Atman ve ltalyan dau dikiş malda eJeri, ile erkek ve kadıu 18 yaşıt- rak mezuuiyd iatemeai doğ Allah başıanlarıı:rt••1 ı 
uçık dalgaları büyük hü- yedek kısımlarının yıpıl dan aşığı olnlu göaüllü ru olmadığını işaretle, , olduğu gibi istitıb' 
cumlar yapmışlardır. S ahil- muı m~n edilmiştir. y•zımaktadırfar. - Bu bık berkezden tıh•kkuk e~ t 

Mt·ıı"ı oı·vanrwo hı·ıetle ı· .ı·zı· ( Saadat ) Kl9•alndon aı.hrın... Çorıtldnıpı Poliı Merkeı:i 3 ~ .,. ı:. U k~uşHıı f.1!11, Gfı~ .i ·l ~ 'F f:ı_i • O DER T eicfc~: 


