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İ.rat M6dlr6 H Baım•laarriri: Sırrı Sanlı) (Senelilı 7,5 6 aylılt 4 lira) (Sqı•ı 100 para) 

liiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii..-iiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" _ _, yer den geçti 
~> - 11uıı Milli Şef Su üstünde Maarif Vekili Berna <•·•> - o. N. a. 
'~ laa •kıam •j11 ııadan: 
~.... Aaadola- Sivrihisarda tutulan ve beden RlllJAcla Alma• lllrllk· 

ili ı&rmek Si•rllalHr (•.a) - Cim• t ht lb h• t b• • • • eri d&ıma•ı takip ederkıa 
• laarekat laarrelılmi• milll ıefimia a e a ır er ıye~ı ışı m&blm bar aokt•JI •ııal 

4-lt lım•t la&al ıelarimi•I ı•· Loadra (Radyo 12,30)-J lstanbal (a.•) _ Bede• etmiı 'fe Doaeç •ehrini bir 
llJu.:•a ıarıa· refleadırmiılerclir. VHol ıa· Akcleal•~• iki ce.aabi Af· terbiye1i tetkiklerlae bat· ı<aç aok~adan ıeçmiıtlr. 
~•lilt Mecllıl dalara •• hararetli alkıtl•r· rtlra ı•mııi bir mıh'fer cle- l hyan M•arıf vekilimiz Ali '1ur•da bar Raı. ıuaba lıa· 
tt.,

1 1 
Re•d•, la karplaamııhr. Milli ıef niıalhııaa ıa lıtlacle hı- f Yücel t;uraya ıelmfı, eıl&I tat lcaııtar. Demıryola ı•be 

S c Je Va• kl1 olrallari1I• alllradar cum etmiılerdlr. • Denizaltı spor idarecilerindea hazı· k~ıiade mlnakal• JOlları•• 
'- ~ıçotla ı•· olcaaı, k&7lerdın memaa· dalmığa meydan bulamı· la ra111 lrabal ederek azan taarruz edıldi •• Do••I t-.: :•aa mare· .ı,.t ce•apları almıı, 1nUll J•rak yalrılınmııhr, ı:ıdiye koaaımaı, ihtiyaç· atluiai ıeçea dlıma• rr•· 
it 1 

VekiJJer ı•f ka•vetll bir orda bea- ---0-- lı ıaı ıormaı •• ba ilatiyıç bu imlaa edHdi. Raı tur• 
~Ilı partlıi lemek mecltari1etlai ı&ı Ç t • u ilıeıine mllılm beya· ıuza zafa afradı. Şark a-

l p 11•~dala 1111•• koyarak çlftçtaıa e ID 11tta balaamaıtar. ~11baada hava mahareM-
-. •rti ıclare dalla ziyade çalaımaıı l& Müdafaalar --o leriade Almanlar 30 dlı· 

'-b - ltaalar, ı•· •amana tebelllr etmlıtir. 3000 8 b 'Dan açılı dytlrdller. 
hzad Ta•· Moıkova (a.a)- Mılera· Om 8t --o---

~ komataaı --o- SO arua ceaabaada inatçı ma· 539 k c:
1
•mal bab 

~· •rlrıa ta- Senede kavemeltea ıonra Alman- uça . ~ 
'-a111ıılarcbr. b• k lardı n l'•ri l•••••n yerler• Der lia (a.a) - Alman kes;minde 
1 • ID uça dtiımıaın yıpm•k iıtecl•il Radyoıua• 16re Rumen 
0VIÇ Veıiagtou (a.a) - Ame- Jc~ma hareketiade çetin birlikleri tarafından 539 • Moılao••• 8,lSS(Rad10~ ·'tJ • rilraclaki bitin fanrlkal•ı m\ldafularla m11kıbeh ecll· Sovyet uçaiı tabrip edil- Şımal bata keılmiacle d ... enne llarp mılıemui imıline tab lerek dliımana iDHD ve mittir. Bu tahribat içfn3000 maaıa hir alaJI iti•• .ı. _ .. rlır ıiı oloadala i~·· Amerika· m al~e~ece kayıplar verdi· ho.:nba atalınııhr. dardı, Erleriml• makabil ta 

'IS(ll blar Aa1erilraclaa l•gıhere· rilmııtu. j ---o--- •rrada dDıma•ı• mlda'-
R•dJo) - ,. 1a.de soo iti• 1ı11ı aak· --•-- J 1 y • t aokta11aa rlrdiler. Ela••· 

"c1.aa ..... a ıedecek t.,1ıuıua meıtaı T bb •• enı çe e miyeu oıa. bı, t.,.,ı .a-
..... u Hitlerl clarlar. Ba fabrikalar ... eşe us K ti ·ı d.ılar. Bir•.• •• ,. Hitler• 
~ "•••m•t• n•"• so bi• uçak yapm•i• R I d uvve erı c•••r ••zıyeti t11s.ıım.1s 

• 41stoa Pli temin ediJor. US ar 8 Moakova (a.ı) - Kiyef azmiyle bir la&cam clau 
.. '-a laalleri •• _ ·- Loa~ra (Rıd10 12.30)- ilf rieiade evvelce d&ımaD yaptılar. Fakat 200 telefat 
~ 111 •• adl1or: ş• J" AJ VoroneJde Rudar teıebb& tarafınd•n kuıataldıiı iıaa bırakarak kaçtalH. 

~,., .. 11o... ıma 1 man .e e11a .u.rıac1. "'" bir e ilen beı bia 1ıı,iaia çea· R ki 
~ Ylllretlerl· · ıarette tatmaktadırlar. Al· berele olmadıkları •e orman US UÇ& 8ft• 
~ ç lr••••t· ya ve maDlarıa nehir lıtlae kur· lar içinde ıaldanurak çete DID hücuma 

..::b••• Ko F _J clakl•ra köprllerdea baılla graplanaa iltihak ettikleri 
~ cı. •ıı•ll ransau a Ruılar htifade etmekte_. Hoit olmaıtar. Loadra (R•dJO 8.15)-

.. ~---: • ll01tar Loadra (Radyo 12.30)- dir)er. __ 0 Raı ba•a teıekklUerl dla 
~p .:.~•rler ta Brlta•J• a~aklara ılm•li _ -•- SO 60 d•• ıarkt Almaa1adı aıkerl 
lııı.. ~IDlftir. Alm••J•J• ,.phklerı J•Dİ ç· J . uşman b6lgelerl bombalamıılarclar. 

1 
bir akıada clla atladın 10 • apon t • 38 Ja•rı• çalrarmıılaıdu. ' Mile ıoara Amerika• tay1arele- 1 ayyaresıne Baalarıa 17 ıi ıelarl• mer-
rl alçakta• açmaı bir elek- ÇBrPlfMB Brl b.. keztacledlr. Baadan lt•tk• •k trilr aaatralıaı bombalamıı Çaakiaı (•.•) - Doia ucum i•fıliklarda Yardır. 700 fap 

' . tlmali Fraa1ada da kitle da Çialiler camarteıl g&al Loadra (Radyo):t2,30- petrol imha eclilmiıtlr. 
,}'Or bıliacle 11.lcamdalbalaamaı yeaidea iııal ettikleri yer· Çı acle müttefik bomb.,dı- Moıko•• racl1oıa dla 

\ f") ._ llara top m•••llerial, radyo lı· lerl temizlemede cle'fam mı• tı11•releri Kıatoa bir Alma• deaiıalh11••• 
~•lr laomlaa • :y:-l•rı ·~ 

1 
~llblllb lllr ediyorlar. Şıaa Yoloda Jap limaaıaa bir akıa J•pmıı- mayae ~arp1rak batbfl•I 

--'-deli r 1 91 ı•m 1 81 om bala· taklıı yeni taaraz netice• Judır. y ercle SO 60c1Dımaa blldlrmlttlr. 
t 1•• •qbr.. ıhıcle harp &bitin gla de· M d A 

,_ '· Bir dit --o-- 1 2 d k. tay1areılae bacam edttrek ISlr 8 me• 
""'- ••m etm f, Bımaa tan ı 

( • brılmq, S k" Al tahrip edilmfttlr. attıkları bombal•rı aralara• • h 
'-> ..... kat• ar 1 man ---o--- na dlşlirmliılerıllr. rıkan ava 
ıı;.._~; yada Rusyada Ital- --- birlikleri 
~ ile '"'rdlil Loaclra (Radyo 12.30)- d şiddetli Oaılarto•, (a.a)-lffar· 

- •911a1. Raı tay1areleriadea m&- yan Of USU ) 1 biye lıasınaıa beyaaabaa 
~Ya laleıl rekkep 'bir ırup ıarlu Al· Rom•, (a.a) - Ru•J•J• ze ze e ıöre l1ısili• makamlara Mı· 
._ MU aıb- ma•yaya 1apt1kl1rı lalcam· iki ıln ••••I 16aclerilea Ladfç (~.•) - Lıdl~ el· ıırdalıl Amerika• 'b••• Wı 
~ .. lalre da Gateabarı ıalarl•I •• aıkerle Raı1aclald ltıl1an •anadaki tehirler dalall Jilalerlala blrleımelırl laall-

•I ll•a,. 1ellrl11 aıkej 1 mle11111lı· ka•••tltrl tam bir orda ol olmak lzere 1ld•et11 ltlr kan•• tad~lrler almaktatlu-
rlai bom bılamıfbr. m111tar. ••11111 olm .. tar. lar. 
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KURTLA 

o il 
v•6ooı· iA 
atıl ı? F v alide Masraflar Ekmel( 

ı.ı a;;;:~~ı.; &;, ,;. kazanç Kin indir ? Fiyatl• ti 
Ekmek fi1•1~ kiy t Ye ihbar lb rine dün, meselesi Ticaret oda11 mecliıi , .. 

Emaiyet kaç•kçıhk ıabcın d8nk6 iıtimaında alıcı ma· İfln zamdan •
0

' "6 
- 7- memuriarı Gal t.d K r • lzmir tic ret od 11 fe•· öazasına kadar zeytlayai· tiplerinin dei11' 1f 

KORUNMA ÇARELERi ,_ ı-d k · · k • dil d bl1 köJ de otomobil mc:Jıem ıi d a e ızaaç ver1ı111 a· larlnıD naldinde ihtiyar ola· miııe e • _,ff 
f 1 

S•ricle yak l ·m ırck sataa Nataiın mığ ı 11ndı ;ıua11ada tacirleri •likadmr aan ma11aflaraa alıc17a mı, ılmdilik itabı• i.J; 
ç • Jii llğır eti ıüphcli d k 1 b kk d i'ld. E'- k t r 11 

ohemmiyU bir lhti Ar saçu 0 ea ııım Hl • ıa • yokıa Hbcıya mı ait elı· ı ır. ame ' 
maay•neye tibi tutclm mıı tesbil etmi lerdir. K11dct iriHzda baluamak ü ere 5 cı;ıaı tetkik eylemiıtir. rlldiği •• 111•''• 
p11tırma •• ıaç•ttl r yen- · ·1·1- b' h t• ı t b ı d pıl~:JI değiştirmek ıaretiyle kea· c:tııı 1• ır eye ın 1 an ° a Oda mecliıi bundan aaaa aa 11 J.,.-
••melidfr. Hele b ytari ve d d A k •t ııı. k Jd .. tık111 

dilerinia birer taşr h tüc- or an a n araya gı moııı evvel m11rafların fabcıya çı arı ııı 
ııhlu muayeneye t•bi olma- • k il 1 ti fi f k ııo•" c r oldukla:rıaı mağ ıa aa· nne arar ver m 1 '· it olduiana kararlaıtar· yat ar ı 0 

•an m&h6t1tiz k çık 11öu H t 3 kt •t• kt• 
1 

6 bibil!e I!! adırao momarlar, eye. DO aya 1 araz mııta, Halbuki lımir boru· ce ır. 
et eri ile aed•a y pildıg· ı d kt 

beheri ıeksener liraya sa- e ece u: sı mısrafları satıcıya ait 
maıhfil oldafa pf 1.·Had t Od 1 · " tdm ıı 1 zımgelen otomobil - a ar nızamna· ld • •t ı· ·ı · mlb611Bz paatırma ve 

10
• • • 3 dd . 1 o aga mu ı aa ıaı ı erıye 

liıtiklerİDİ ç kiş ç kişe CDHIDID ma Hine ıst • . 
ıaldana ae kadar t bllk·Jı d . t b d d ıürüyor ve mevzauo bar " ş· d' l'k ,~ısı " y pılın bir pazarlıktas. ıon aa en vergı ar ın • o •- - ım ı ı 1' 
oldaia aıiklrdır. 1 l larıa mütaleHı alınmak Ji- defa daha tetkikini istiyor· teaini mabaf•s• 

Paıtırma ve sarak •gibi r ltışar yüı iraya mığa d 
" taliğ olmuıhr, ayırdıkl 11 zımdır. a. yoktur. Ort• r, 

bir çoklarımızın aeverc 2 _ K nunaa 940 dan _ Oda mecliıi düa yaptı• mabıal getirildi~. 
J••lilmiz yerJi aıda mamu· dört çift 1 tiğio bedelıoi - k ki d ki 1"'" 

6 lıo mag· aza bibini 10,. tatbiki bir kauanan makab· gı tet 1 er ea ıonra •• 1ıaca ve mu•1 ıl 
l•tıaı tedbiri ihtiyatı· oJr .. ak " k d i ) · t' ld b l d ro1°' • üstünde yakal mı Jar ar.Suç lıne ıumulil olamıyacığı arana a 11H ey emıt ır. e e u an u 
ateıt• Yeya yag· da kız rtıp k d k k be~• .ıtı lu tutul o zabıt varakasile oo t ıı. ---o-- • e me • ..... 
J•m•k en dog· rıı bir tedbı'r k ı bilec•• 
ol•r, birlikte Milli korunma m b 3 - Alınacak verginin Beden ta çı arı m 

k me iae verilmiıtir. çokluğu b kkında. ğin iyi veya be 
B TEDAViSi: ---o-- Oda bu Oç nokta hak T b• • evHfta çıkm•• ı JJ' 
ar1aldarıada §elit ya- luad•ki mitalet1aame1İDİ er 1 yesı vuedabaa bıi ~ 

t•1•a kimıeleria t daviıi Çin teb İğİ bııula:ıuıtar. Eğitme•leria bölıe be· a•daa sıetiril•• 1 ~ 
aacak doktorua bünye ve den terbiyeai b6rolan•d• yapılan ekmek; 
.,.,. gire Yereceği baıuıi Çu~king ( .a.a ) ~ Dün --•-- Ç4lışmalan tabii olmakla daha esmer olıod:ll 
11~1 içmekl:ı k b'Jdir. Ba- akıım neıredılen Çın tcb· Bug"' day beraber, bunların eaas va· ra ka11Jar11Dıı • 

zaa cloktor tarafıddaa v • llii: Çekiang vilayetinde 'hf ••P f 
ıiJeı illç irıldig-i bal de ı~- önemli. bi.r limau olan Ne·. M •• zifelerine halel verecek ıe 'ı 1 ıyaca ce t 

T "" 1 Ç 11 f d ubayaatı kilde bürolarda Vazife il• tardka db,abab• rhlia iamamea d&ımediği aee ın 1 er ta a ıa an geıı -
1 

d •
1 

me te ır, 
1
, 

il ve batı ile bir kıııın .ıal.ıamııtu. U aceunun OD Dün Adınaden lzmiıe ma arına mey aa weıı me· 1 i ebrl• 
k 1 t d ı.. d . I'" M f ._ zm r 1 

•aikaltrın barnkta kıld ı ğı ı ome re a ar cenu~un a 15 toc buğ'day ve arpa ge me.11 uzumu aari VeK"I• bu bu bat ibtiJ•~ 
••ilidir. bulanın Jalan da gera alın· tirilmiıtir. yakı ada daha letı tarafıuda11 bedea ter- ondur. Şimdtk• 

Ba ribi b 11 baruklı· mı~tar. bir milıdar buğdıy getirile üiyeai bışkaıı lı~hrıaa bir :. ve huğd•Y 01 

rı• fç zuında gö ülü olan . Çekieag • Ktargsı de- cektir. tamim ile bildirilmiıtir. 4 vagon bub._b•:tl' 
t•rltl rin az bir z man ıon- ı:uuyo~u üzerinde. Çin kuv· Toprak ofiıi bmi.ı ıu- --•-- tedir. HeLOI b ,ıi 
ra tekrar b61üyerek uzay • ntl.erı Herafong ılc Liyangı besi yeai fiyatlarla buğday Av tt lara ekmek illlb" 
caklara ffipheaizdiı. gerı al nı~J rdır, VC atpı mubaısı ft aliyt- gır sure e vur• 1 mirdeD UD VC 

Böyle vak'al11da bir M -. Mi www tiae dün baılamışhr. Yeni d k t derilmektedir.,, 

alddel aoara tekrar dolı· V'üc da gıda mubayH ekibi mahtelif h u ve aç 1 Düzelt 
tora maayene ve tedavi • ' ulrrımııa göaderilmiıtir. Berıamadaa Turanlı na· k"' 8,b• 
edilmek ic~bıdır. 1Ulh8 cıf 8 o - biyeaiode Ali Riıa Canavar Düa.hut.~ir•"~ 

~ 1 . meato ı I• 
KANCALI KURT _ Böyle acele aereve p• • brahim Keçecı adında At• lb Gö•1 

T ırı Ç . . ı ıan -
Nekator - Ankiloıtom g'diyouu'? bırinı harmanına hayvaa korunma m•blı~,, 
Yurdu ·ıuı:un bazı y • -Sı~ klar baatı mı,:;ben Da ;;,iti IYO s~ktuğ~- ~~ m~h~ulünu tmb- lira para ceı•~IJ 

)erinde iih&leı:ı kı acılı kurt ıi lr leri yatışhrm k için o • rıp etlıgı ıddıHıyle bıçak- olduğa yaııl•' 
•ajlığımııı tebli C)e koy n l~ğıJ hmetpaşa bulva11uda Pirinç tevziatına şehri- la ıol memesi altından ağır aız 100 par• ~· 
,.raıitlerdea birisidir. (ÇAN AYA) Açık bftv• mizin büt~n mab !I hnd ıurette yaralamıı ve kaç· k~m edilaıitlde• 

-Sonu OGr- g zino 0 da hyorum. Te devam e.dıl~ektedı~°. Bu mışhr. I 'n him Keçeci iz· lçıa bu bata 

S h miz h ıv odiı muıi i o defa tevzı edılen pırançle- mire sıetirılerek memleket M •it Por S S ' ' · k ı·t · · 'd' T · • BAS ,,. ·'I ğuk bir t leziz ve ucuz me tlD a 1 eıı ıyı ır. evzı~t hHtencıinde tedavi altır.a "1111111111 ALI vı. ~ 

Anl:ara, - Harp okulu ı~ler yeıiade benı vücu· b fta sonunda ikmal edd- ıhnmışhr. YA'Lll eAff 
ıpor •ı hHı cum günü tö· dom gıd , hem de ruhu· miş olaca tır. f. ~ 
r~al çıl~cakhr. bu'u1on m. SAN TKAfl ~ 

3
' --...:-.n1mı ... ~-- tan u gümrükleri baş GENÇ vE >.11~ 

Dev s~ tın müdürlüğünden: · • eu ,.i-
abntı y u .n: ıh.ıe gü•i 24.7.942 Tahirl~ııı' 

Mulı am'D r d li 16800 lira ol D muhtelif eb'&tt Mıkdar Değeri Halk k:::?ı 
7000 l:'lo Kllnğıit n ind;,ıı levbı ( 3 ğuatos 1942) M.K.N. Kilo Gr. Lira Kr. Ev at cinıi Aabarı 11 
Panrtuıi tıaü 1 t ( 6) d Hayd r ş d G r bi ası 188 3518000 00 289131 74 çimento Tophane JBOİ GB 8 -f 
dı.niliııi.ek · ite mi yo t rafıo:l a k p lı z ıf uıul.Je Y ı.a arada i eşya 1549 nyah kanan mucibi cc 24 7· y U N O f 1 t 
ıatın 'ır.ı er~ br. 942 de s at 13,30 kapalı zuf uıullylo sablacıktar. b yı' 

Bu 'ıc ;. m'llı erin 126'1 liralı~ o:-uvakk t K11noni veıika I flD ibrazı ve teminat ile teklif mektup· Ak•::~ v: ~~O 
temfnllt, kcurnı:ıı•u ttiği v ıık larla lekhfletini laııaın oıhş gliaü Hat 12 ye k•daı v rilmeal ilin olu· A i-

L s ~J 
maa~evl 7.aıf!aru:ı ;11i gün sm t QD b şe k d r ko· nur. Telep•t 1Y. 
miıyoa ı i I• ğir c v mıı:I ri 1 zımdır. Sıbş Reşadiye caddesindeki ııfimrük ırıtıı müdBr· ı JN /- ~~ 

Ba iır. it artıJara 1 r omf yond~a p r sız ol ıak lüiil•d dir. Şutaameler aaıJın rftmr&ktea pazatlıkııı E~abo•'""' 
dıj,.ılm kt dır. 17-21-25-29 (4059) ver lir. (3965 7340) 
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AYI SADIKI 
YAZAN : REŞAT NURi 

tıcılık 
Birinci iğ. 

---o--

ı 

---------~. 1 Edirne - lıtaabulda, 
l~ tlrara iU~t et:; orlla: Edirne, Çıoakkale, Kırk 

1• ı• 1 . lareli, lıtaabul, Barsa, Te· 
~ • ••t dola olar, ya slbnl Itır mHel• klnlai ve Kocaeli b61 elerl 

••ar. U1kada rtSzlala lal•• bıdaı• he· ., d 
1 

ki 1 ti il B 1 Ll d LI 1 L Hın a Y•P• ıca o ıa 
tL• ., ıe r.. llD arıa 8 • • ut•• aı ÇO• Til ki t J k b. 1 Tk 
• •ol•ama rlyauia Hdakatıaa blkmed•riı. 1 ~ dya E~;cı 1 

• t 11 rı;• 1 
t • 

lala•• •oka• 111 clokıa• dokasa Bhiç er!~ 
1
• rn

1
•
0
J1 emıı •

11
· 

•len 1 mıa sere ıeaç aeç . • , ı. . ti 
aa.. •lraerlai laacı••• laouda adıaıJarclı. EY mıı r. 
:'"91l"iae idd ti iti ttll .:a L - • Mllıabalra ıartlarına ayu· 

ı • • rıı e er, ıa.ı .. rı.ya 1 k b 1 d 
L~ 1•1er, ıerrl•eıtler aalatmağa baıladtlar. 

1
"• lr 0

1
n 1

' •,r•ıdıa • yakpı· 
"llf le11a· d d k aa arı aıma ar a mer es 
~ ltlltat ıa e bir ihtiyar .. doktor ••r . ı 1 •• kullb&ndaa Salim Atıkber 
~d ta bir adam oldaıa billamesdı. 1JXl2Xl2Xl2Xl2-59 11• 

"ııı ' •din ele be• ele baıımclaa geçe..a lnr 1 bi 1 . 1 t PB 
L ••latayım, llecli ve "•ıladı: van a r acı o maı ar. .a 
,..., ••• 1 e· b t b 1 derece •hı talimataame11· t- • o ayor. 1r yas aa a a anan ço- b. . . f 

lllhead t b.:a·ıL •tı 11 ti L' h ae nazaran ırıncı 11aı • e al aa•aya ao rm ' ... ua çe ff ki 
~ talı11 b. L• Lt t d lr O k t mova • yet 1ayılmaktadır. 
.~ ır •ufa e o urayor D • Ya ı o Ik ·ı· · S •tt• • i ti' ı.ı· lacı ıfı Dleyman, Bç6n· 

.... lllD ye l 111• ı- • Ü d Ah H k ... -~ llrlrad ı d b. • B ·1ıt t L• • d ,_. ug • met a1tih 
,~,t aı ar an ırı eıı aı aaı evıa e.ı k • t 
~- •ttı. Arkadaıım se•k ehli bir adamdİ. llZID~ri~·NADAKI 
~:~ ıiya•ece H•erim. Çoçaldara .. kork· MÜS~BAKALAR 

• V1J r•c• lıtaabalda kalayım.,. dedim. 
• Adana - Beden terbi· 

,_t!:'·· n•••• korkacıtıı.. Alsıam k yui umum müdliı lüğfl tara 
apıyı 1 fı:ıd•n Adana da içti, Hatay 

ı, dtdl •• 
* Kıyaeri ve Nigde bölgeleri 

)'lll•lıl i f :*la.d ·c1· O lr d di k' ınHuıda tertip edilen atı• 
~ •• •••a • e ı ı. a ar ye .n ı 1 k b . . . k 
llatcıUm ka1madı. Ct ı grup ırıacılı lerl mn 

""' . sabakalara yapılcnııtar. Atı-
4U~la . cılalı federasyon birincileri 

tlt •ıkıa• lıteaı odama ptlr .. F erab - ı -if ti ı ti •11111 B y mu.. a ar verm ~ r. 
.. .. •••• -•1ım.. okl• cath1•eıı·ı --

"'~•bal ettiii ojada itana hir yatak yap- Mübadele 
~ ltcrlbe ettiniz mi falla yemek insanı • • 

._ ~ •der. Aklıma, bir ıey olarae, diyor- Edılı yor 
~11!:11erlai biç beieamediiim bir talsım Londra (a. ) _ Roytc· 
~'h 1 •ardı. Zevcemin oa bet parça mi· ri.ı siy&1i mob• biri bildiri
~ .._~~ etrafta biliyorlardı. Kısım daima yor: jıpoalar nezdinde bu
~---._.. .. ir yerde altınla ıezercli. louan 1809 kadar logiliı 
~,, ~l$lacle ya•aı ya••t avkaya dalmııtam. ve aıüttdik devletler nez-
~--, ılıdı. Bab~emin etrafındaki çitlerden dindeki Japon memur ve 

ı.tt!,611.,l•r ath1or, ••imla etrafı iri yıpılı tabaa1ı deiiıtirilecektir. 
11le clolaya.du. Baalarıa 550 ıi lagiliz, 

- Sona var - 200 da müttefik devler ta-
-----~~~~~~~ il baandır. Kamara Kura 

BiR ÇANAKKALE 
DESTANI 

-------em--------
"RADYO" Mee••aaındaa 

SÔYL1YiN : C lal Dineer 
---o---
-2-

Neye afradığıoı a:•ııraa dBımaa kavvetleri bir 
çok öl6 ve yarala barak rak bu aiperl ri aııl ıabip· 
terine bar•kmağa mecbur ldular. ikinci Kirle ma · 
harebHi de -diıımana 6500 kııiye mal olarak· b61· 
lece bitti . 

21 inci piyade alayımızın 9 mayıa ıtlal mulaa· 
rebeıi de pek parlak olmuıtu. Karıımısdaki laarp 
ortakları bir giin önce vefdikleri kayıba bakmada• 
olanca kuvvet ve §İddetle iy?e ıaldırıyo lar. Kirte 
köylia& Ye bale 83 tepeaiaı mutlaka _,ı. ıeçirm•k 
istiyorlardı. Gemi ve kar toplarının ateıleri top
rağı hallaç pamaga :gibi aıtarkea bombalar •• ıaa· 
giiler her iki hrafın b6cnm ve kuıı bilcam tlılıa· 
larıada boıluklar meydan getiriyordu. Bir la olda 
ki bu dalgalar toz, toprak, duman ve ateı içinde 
birbirlerine karıştılar. Tam ba esuada ıol koluna 
Hğ eliyle bilek acuadarıı y kalamıı bir er 21 iacl 
elayın 1 inci böUlk komutanı himea Ali Saibia 
öniine çıktı •e baıı ile sol kolunu iıaret ed•rek: 

- Am n beyim, ıonu vllcadumdan •Jırı•erin1 • 
Bmri Hğ kolum •erbeatlt:ı i o, diye yalvardı. 

Göriiaeın manzara hem acıkh, hem de ı&itlı 
ı<abartıcı idi. Baadırmanı a•Ediacik k&yllndea olan 
1>u erio y6zilade acı izi b'le ıöıülmiyorda. Sol ko
luna gelince: Bir düım•n topçu mermiıi ona oma• 
ba ıadan kopar•ııtı. Ba kolu bltaa yalaıs bir et 
parçuı idi ve koldan artık bayar yoldu. Bir An da· 
, a~lıyan b&lllk koınut•nı cebinden kılaf içiadeki 
temiz çaluıını çıkardı •e: 

- Aahyoram bemıerim, çok acı çekiyor1aa, 
geçmiı olsun! •• Derkea bu kopmuı kola, Ediacikli 
yiğitla gövdesinden blbbütüa ayırdı. 

ileride 21 iacl alayın sôngii hicama de••m edi· 
yor ve dfitmanı geriye ıür&yorda. Ediacikll "fr 
oraya bakb, bir de kolunun ayr1lclıfı kan fçlaclekl 
omuz bııına.. Sonra, ba kopuk kola d&ım•••• ıa• 
ratın11 ful.tar gibi, aavarup atarken: 

- Z1rar yok Beyim millet Hğ olaaa, b!ıe tek 
,o) da da yeter" dedikten ıoara ytrcle yatan l:tiı 
,ehidia tüfeği açandakl keHtmrayı çıkarıp aai elİJ• 
le kayrıyarak koıa koı• 2 l inci al .. yıa htıcam dal· 
ral•rı araaına karııh. 

Kartı hiicumumas de•am ediyor •e o ıece lçla· 
de zaferimiıde ıona erecek olan ikinci Kirle ma
bıueb si düımanın her an geriye ıür61meaiylı de-

1 vam edivordu. -SQN-cep. Rüveytak Maro ve Katoka Maro va-
de. be t • purJarı bu Hİrlerİ retire• 1 

ç ır euesın e cektir. Elbamra Sinemasında 
~İk Loadra, (a.a) - Sali- M6badcle ineç fh&kü· 

ı 
ı 

•, (,,,) biyetli mahfıllardea bildi· mııtia ta•aııutiyle yapıl· 
\fo, - Raa rilclijiae göre şimal keıi mılmaktadır. 

"''' 
0••j cep- miade tiddetli muharebeler ---o-U-.a''' ıtddet· olmaı v lllmaaılarıa R6· Ç k l 

\,ti •• tajaaan Yeytak tepeafal almak İÇİn e 05 o vak 
lal~• a:••da llir Japbkları ı•yret ba tepe· •ı ti 

''""' ılr. bir DİD OD m6bim bir nokta Dl o arı 
\1... "~s.~•rlhaiyea teıkil ettiiinı ı&atermittir. Londra, (a a) - Çekoı-
.. .,._~ • ıokak J • lovak Hariciye nazarı Ka-

.._ dır. sveçın DQdadaki Çekoalovak pilot 

t 3 mauıam filim birden ı 
t • b• • • T&rkçe maıiki-Sadet-ı 
ı JD IFIDCI ge Ceua Kaynak Şarkıları ı 
ı ok ayanlar Mnnir Nureddin - M6ze) yen SeDar ı 

fG••ı k T&rkçe ı&zll Yara·ı 
U meyen 8 IDtaa- Greta GarboS 

ı k •• loıilizce ıöıll Y aHtanlar: ı 
ı Ş rUy8Slteılie Hovvart larrit Berr•m•ı 
ımnbirinci gece 4 9.15 G kadın2-7 20 A.R6ya115.50deı 
ı Cumartui, pazıtw 12 40 da baılat ı 
. Haftaaın her güa&ade ilk seaaılarda Hlon20karaıtarı 

.~:•••p cep· p t -t luını ziyaret ve tebrik edt 
~btler ol· f0 e~ OSU rtık .. yakınd• kendihninde11 :: f yyare SİD m&SIDd& Tel. ı 
' aoıtokaa Loadra, (•.a) - h•eç Avrapada it beldeailect• 3646 ı 
,~11llırıaı al· blkumeti larilis a~a~ları tiai" ı6ylemlttir. t 16-7 942 Perıembe gür. ü matintlrrden itibareD 1 

'k el'••~ lali· tarafJadaa luı~ ıalarıaa o--- ı 1- Fr•n-A k •• 1 •• .. Qyniv•n: Cbarıe1ı 
'~~-...... 19 mayn d6k6lme1hal protesto B ,. • : ıııızca ıöılil ş ın o umuv.aelVeraKore•ı 

. '••11 tab· etmiıtir. BlyBk Britanyada ul2arlar1ıçıo ı2.:- _Fraaıııca Don kazakları ı 
6ılr dileyerek telrrırıaa 5 f %• oılu ve oarkıh ı 

) ttpb meydaa l•erllmlyecetiai ta 0 by~. (a.a)- Y~rı rcı- ı Oyaıy•1>ltr: Mıa SLtVenıka Jaaina Cba ı 'lt, .. iade . mi ma fıllere ıı>re ~Bulgar t3-Alcnan·9 tK&ltBr Filmi: 
. 4~ ... - .... ,.. ~ •tmtıtır. b&k6meti .b~riçte bulanan ı ca ıöılil ayatın esrarı ı 

«. lıalaa Lenlnıradcla taarraz Bulgaı lu ıçın hariciye ae- : Herkesi alakadar eder ııyanı tavaiyedlr ı 
't~t11ıııı4111aaalar ede• Ruı ka,vetleri 300 zmretlnde bir blro ibdaı ı Matineler: Don K. ve H. e1rarı 3.30-6.30-9.30 ı 

•1•rdfr. eıic ıJmıılardır. etmiıtlr. tAılnn ölllmüS-Ode Cumarteıi, PaHr 12,30cla baıları 
; a o ı 



SAHIFE4 ---~----~~~~~--~~~~(~H~A;LK~l~N~~~~~!!!!~~~!!!~~~~!!!!!!!~~~~ 
Maar· V v p cular 

ht mbul.- Maarif v kili B. Ha11n Ali YOc 1 bugün 
beden tgrhiyesi ht lDıiul bölgu~ başkanhğında m şıul 
olmuş, blitfia apor ulüpleri idarecilerialn iştirakiyle 
yapı1an topla ubda ıporcul rımııın fikirlerini dini miş, 
•a Hada yapllac k yeni teıkilit hakkında da malumat 

•ermlıtlr. 

Meydan 
Muharebesi 

F laket nok
tası ümit nok-

Gazet 

-- --
8. Ha••• Ali Ylicel (ougftn) diğer maarif müe1 

Hıeleriade tetkiki rine de~am edecektir. 

Di~ 
t&Sl O)MUŞtUr Loadra ( ,,,) 

d Moıkova, (a.a) - Voıo• --•-- Telgraf: Elal•" 
Nerede? 

ltimatnameSİDİ SUD U ıllofgrat harbinde · Almıa- Loadra (Radyo 8,15) - mabarelor ol 
Aakera - Reiıic&mhur lımet loöııll dQa • at 16,30 llrlD cenapta4li ilerlemeleri sov1et yBkaek kam•Ddatı- taa1alılar t itJ! 

tla Çaalıayaclaki k6tk6ade Fıaaııı yeni blyük elçiıı Voıoıilof mlaak•IHiDi teb ıaıa tebliği: rtade tutayoı·., 
•ısa1& GHtoa Berjeriyi k ıbul etmlıtir. BOylik t~ç! elit ediyordu. Cenupta or- Oüa lntalanmıı Voroıl- Sa•it 11~tl~rı• ~ 
ltimataameıial ye •eleffaiu baık• bir Y•ılfeye ta1uu datar •ra11ada meydan ma Jofrradın cenubi ıarlnaınd• tir •• bır ıki ~ 
•olayıılyle •edaa•mealai vermııtir. Ba m&likatta Baı· lıarebeıl olmamııbr. Şim- çarpıımıılardır. Soa b rluç riae reçirdlk 1 
••kil •e Hablrlclye Yeklleti vekili Şükrti Sarafoilu da d ıye kadar yaptlan hare · rBa zarfında Miloyovada toplanaı tıkr•~ 
laaıır bulaama~tur. ketler hep Sovyet ordula• yapılan mabarel,eler ıikre- mek ıoraad• 

--n1 naı elveriıli mevıilere çek dllmemiıtlr. Voroıilofgracl dedikten ı0•'' 

Ucuz ayakkabı me~ ve meydan mubare· ye Taraaofgrad cepheh- yor: RomeJ bil~ 
bes al orada vermek mak- rinl Roıtoktaa •yırmak yapmııH da 

Ankara, - iktisat vek letlyle ucaı ayakkabı tipi •odıaa bağh idi. ~aktadiyle hareket eden kolayca p&ık1' 
lıerlade r6r&ımek lçi11 lıehrimize ıeleD ve tıç ayak· --- Almanların hedefi Don nah 
•abı almaaeat •etiren lıtıınbul ayakkabıcıfar beyetı · · ı •- ld .. ı J 

6 Vorocı·tof sa- r,•oD,•d·u.m•· o ara •ı .,, .. tem11larıaı bitirerek tebrlmiıden ayrılmııtu. ~ 

yeni Elçilerimiz a ları Bu ıaretle barine ka· alıO ' 
V Ş dar bir f elik et aoktaıı (•·').I 

lıtıabnl - Berlla b&yO elçiliğine, Erıinc n me· Moıkova, 8,15 (Radyo)- olan Vorenej bir ümit aok .Londra, 
1 

, 

ltua Saffet Arıkanıa, Kuibiıef bllyiik elçilijiae de ha· Kuvvetlerimiz Voronej mıa tall olmaıtar. ta ıçiad~ M~1, 
rİclJe •ekileti umami ki ip muavini Cevat Açtkılıntb t•k .. anda, Voroşilofta mo Ruılar Don nehri öze- 4 bla e1ar 2 
teyl•leri yftkaek tudike idira etmivtir. barebeler yaptyor. 19 tem· riudekl bir çok k6pr&lul •elce ahaaD ,, 

Şehrimizde bulacan Saffet Arakan Anka ay:. hı d 40 Al lr 85 b b r eıir '- b k maı • man taıı 1• tahrip etmiılerdir. Alman· era e 
re.et are et etmiıtir. ı otomobil, 15 nakliye ara· lu Voreaeji işgal ettiklerinl 0 muıtaı. 

Dahiliye V eki i döndü ba•tD• burad• ımba euik. iddia cdiyorı.,.. d• bu 
latanbal - Şehrimizde bulunan •e birkaç g&aden- Dliıman bir idembyolanu iddia dojro deiildir. 

beri tetkikler yapaıı Dahiliye wekili Doktor Fikri Tu- berhava etmiıtir. DBşmanın 
~er bu akıamki trenle Arı raya dö müıtür. bir nakliye remiıini bıtır· 
__________ !l!lll __ um ______ dalı, dört piyade bölöğiln6 

1 A
- periş1:n ettik. Kıtalaramız 

Don &ıtiindeıd birkaç re· 

Yıdak subau va askeri memurlara çidiKi:~:,ee:~~:rbiriade bir 

lımlr Aıker lik ıube.i başlcanlığıudan: gftnde 700 asker ve ıubay 

---o-----
ispanya dev

let reisinin 
hakları 
---o---

l - Em~kli, müıtafi lm1ıd numaralı yedek ıubay· eıir •Idık, 13 tank, 5 top, 
larla aıkeri memurlar •ı•id• yazah günlerde askerlik 18 mitralyöz lgtinam ettik. Madrid, (a.a)- ltpanya 
111beıiae mlrac•atla yeai etı;ıHtı göre k yıdluını yıp- Tmlçenko çnaş kumad lbtililiaia yıldöaiimfl m&aa -ıtl 
tır•ca~Judır. cla1ıadaki bir uç k rruba sebetiyle aeıredilen Kortex ti pr 

2 - Bu subay ve memurlardan ibtitası olanlar, li- bir d&şman bıva meyda· meclisleri kuruluı kanuna .,.,..~ 
HD bilenler, tecim ol•nlar, •esikılarını ve ~üfas cüz· nıada yedi Alman ııçıjuıa 17 maddedir. Bu mecliıla . ( 1 
daaian da beraber getirecelcle:dir. bllcam ederek ateılere boğ ~•ılıca vaıifeıi, devlet re· Beı he, 'i~ 

3 - Y aı baddial aı•a ıubaJ ve memu• lar relmi· du Timoçengo yoldaı "• iıiaia baklanaı iblil etme- Hf açakl•~ 1 
yeceklercllr. ba akıaa iıtirak eden tay· melr ıartiyle kaaaal1rı ha- luyılard• bıf 

4 - ltba temmaı yoldama11nd• •ekllet emrine yanciler yanmakta olan ı1rlamakhr. lrafıleaine ~ 1 
tevfilruı f ş dolduruh.cak, fit doldurmıyan ıub., ve benzin Hhrauçluıaı rördB M r i ' 1 IDgillz defi 1 
memarlar hiç bir ıubeye k 'ydıoı yaptnmamıı aııariy· ler ve burada kabr•manca d Fec1•• ~ zat'ı''ı nlall

1
i
11 

ar delemiıler 
la b•kılıcak ndıv. 6ldüler. aa a aaJ par 1 m mft yathiı ı6r11" 

S - Bu tı ınmoı yoklamuıllda fit doldurduğunu V ı• • J • ıavlrleriadea, bazı meslek- -" 
allfaı clixd lllUiı fUbeye y ıdarmıyaa ıab J ye me UI• a J tayın erı )er erbal)lad · a ve 50 hp•n -
lara reııni ve hu usi biımete alanlar ve bilerek ıaklı· Ankara, - Edirne va• ya eyaletinia m&cnruilLria· 
yanl11 aakeıl 'k ceza l:auunanu11 hOklimlerin• göre ce• Jilİ Ferit Nomer Çankırı den, bazı eastitii IH ve 
zal•ad?rdru tk üze c ukeri mabkem~lere tevdi edıle· v•liliğine Aingöl vali vekl· profesörler : ndeı:ı ve devlet 
ceklerdir. Ve 1076 sayı lı kannada yazıla Gç JÜı liıa il Daaiı Edirne vah •ekil- rei•i tarafından tayla ve 

para cez111uı t ç !PtmlıcıLlaraır. . liğiae mBlkiye mlfettiıl aaıboloaacak 30 iıadıa mi Meıko''' 
Kurmıyl ıF, pıy•delor, topçolH, J&Dd rmıl r 17 ve Halit ETgan Blngö! vali ve· kk 1 kt A ,oı'J 

18 ve 20 7-942, ölçmeler, ıüvarıler 2117/942, nakliyeler, killiiine tayin edilmiıler· r~ ep 
0 

eca "· :ıaaıa m~ıda Ve 11 rJ 
otolar, id hfram 22·7·943, mubab ue, demiryol, lenıım d1r. hazmet mtiddeti 6ç aene Malorovo•0b•''~ 
283 7-942, t.abip, diş tabibi, ec11c 24 7 942, kim}'ager, I "' olacak, fakat devlet reiıl mania aıll 
•eteriaer, arp HD ) i, 25 7-942, mübendiı subay, haya Vatandaş ıgımıza tayin eitiil 30 iıadaa iı· etmlıtir. ,, 

a~uco, deniz, harita, 27 7-942, askeri muallim, askeıi alınanlar tediğiaa1 aıledebilecektir • Diter ls~t,: 
•dli hlklm, mu'lmde M. nu p M. 28 7-942, baritı Dnlet relıi mecliıin kabul tiklik olas• 
memuru, Mühendis mer uru, mimar, bıado mmu. im m Ankara, - Muhtelif ıu· Ye tuvip ettiği lrRnontut Baltık d~ 'J 
29.7 .. 942, t yyıre makinisti, telli telıdz makinist, ıııl- retleri memleketimize ge· reddetmek 11alibiyotini hl- tonilltoluk t' J 
dalı, oto makinistleri 30-7-932, tiifekçi, k•macı, de~irci, len 387 kiti Türk vatan• izdir. ıemiıi batıfl 
maraaroı' ıaraç, rıılbaat 31·7-942. daılıg .. ıaa ahnm1ıtar. 
~--------~----------------------------=-.....:.~------.;__----__:.------------------:..--------""''J 
Milli_ ~ivaneo bilet~erinizi ( Sudıt ) ~·~-:.··~~~· ~11·;; .. ~·1:=•0:9~~ ::ı~.-


