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Baıat ve sıhha 
----------
lıdad~n mahrum 

kalın~ ~·· 
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lı ı 

ka nda .. 
uğu _şE HABERL~ ço 

e sa mamıs Cöz .oe d t. - Suoi kösele Altın suuuna batrt 
1•d!·~;::~urlyet Gb.d~~:~: D "z müsaba- Yapıl:nasına mıı mecldlU•" 

O harbin ıonuu tı be ye ın ğaza ı sahibi Huıe· k J ) 1 Keçecilerdo Abd 
J toplanılan bi .. gilu u bu ı yin Juıdeki mevcut pirinci 8 8fl Ç8 iŞi lyOr banında otaraa Arif. 
eferki h•rp,ea t t bik ıe~·r- •dm dığı için ) ıl nm ş D6n Göıtepedc deniz Ucuz ve kullıaışh lraa- Iv .. n Cıko Pereı, ,Jtı• 
ljiae ıOpbe ~ ~kh r. Bu- \e 2 num ulı Mili ko 1 müaabakıluı yıpılmı,tır.KD dura yıpmık çalışmaları yana batuılmıı olad ~ 
!!!,!rin eo ş3b r iti ktu ru n mı.bkemesiae veril· ıek mj ıbıkalarro İftiralı arHıada ıuni köaele ima· dlyelert ıebze kelll "~ 
liteai ol • ıd mm d ,At- uıışl r. e en iki futadan Göıtepeli liae de teıtımbOı edilmfıtir. caıu Mehmet Ataı• ~ 
•Jadın t yy r • il~ l ıgı •. o Al elt ioia futası birinci, Bu makutla icıpeden ma· liraya Hthlrlan id ..... !j 

.. ,. gidorkPa 'muıo g - 1 Z t•ısa •.u .. İ Demir por ikinci gelaıi,tir. kineleria bir lnımı getiril· tatulmaılar, tizerlerl~ ~ 
la kemprimesl c lını ı oldu • Ha'k tekneleri dört tek miı. bir kıımı da modtlle· kaca Hhte ılhalar d~ 
!'il•• ııbii clil1k .t etnıişıi Kıarfıyak da Bostuh lliirek yarış•uıadı Nuriuin ~ine gire .memleketimiz lunmaş, dolıaduııılak fi 
dztlir. iıtasyonuodı trendea ine· idaresi.ıdel:i Demirapor bi- ımalathınelerınde yapılma· deainden bakları•.I• 

A•cak o bilğiler b 11 p rek b, bç<- r sından evine riaci, Göıt•peliler ikinci ve ğ'a bıılaumışbr. bata baılınmııtır. 
,.ıea memleket'eriu ~Nc!u gitmekte olan Hayru~ kızı üçü. cü gelml,lerdir. Sani kösele imalinde ham ___ 0, __ 

•nada belki kendileri:ıio bakire Ülfet kanklarıa yo Ye keo yırııluına iki madde nıifesini aöreD La Tauuara dını 
ıallın uuında tıfoik edil iatta çıkan Örnek ).; öy Or· yole i~tirak etmiş ve Göı- tekı ve Aıeton deoiJea mıd U 
• t.ile maj'lüp ola.ak isti· d:1 sokak 7 sayıla evdt tep~UI !rİD yoleti 14 dakika delerin koJaylıkla ithıli için Ticuet •ekilh•i• 
IJ• •framış memleketler· Ara bıcı Mehmet oğlu fb farL ı. birinci olmustur. De de tefebb&ılere geçilmittlr. Behçet Uıu AnkaJ'•tll" 
1 .. 1 ° bilgilerden istifade rahim Üıfetia zorla uıına mirspor ikinci gelmiotir. Aldığımız haberlere gi> tirmiş olaa devlet 1ta•• 
ıttlrlt.lij'i pek şüpheiidir. tosa IUt etmek maksadiyle Y arışlartn bu il" luımı re yakında ayakkabılara ]arı ydcu tayJar.,ı;• 
llİ ıamıada kimya il.ninin yere yatırarak b~ş gün saat 11,10 da ıona ermiı· ıuni kösele kulhnılmuı gla Ankaraya ıJdıc• 
'8Jret yeren ilerlemeleri işinden lultr ve bir hafta- tir. mümküa olacaktır. Bu k6· ---~ .... _.,-
•J•l•de yiyecek ıey1er 
tlslllı oı •• maddelerin ye- da iyi olur dertcedc döv- Aııl beyıcınlı ol D ,.,. ıeleletia de tabii köıe1eler Buca kampını .. 
il l d6ğü baber ahcank aurl J pi yuışl1rına uat 15 30 da kadar el9e·iıli ohcıiı t. b 1 
ı • f ıeylerden çıkarıla· " 
ralt ldmyaaıa terkip uşuli· yakalıınmış ve b.kkıada b•1 'ar ~ı~hr. Bu ~u.ışa üç min ediliyor. JIGarat JAklll 1' 
.... tem 1 l _ b taaıim edıl ~a meşbuc ıuç tekııe ıfhrak etmıştır. Kar· ---o--- U U 
- am ••maş o acıgı ı· . . . 8 d b ı ı.J•r' 
.. r•fiıatde bu uıiilüa '.•pttyle ad]ıyeye verilmış- şıyakı lı Haldunun Acarı Yatak ·ıçlndekı· para aca •. azn , .. 
ajllp merulelretl :r bıllcı- tır.. birinci, Göıtepe'i Mehmet K111lıy geaçl_ik k••~ 

a ela teımil edilmiş ol •cı· 1 k . f y 1 Yılma zıo ,arpiıi ikinci ve Keçtcilerde Ali p•ı• g6n saat 18 de 
1 

t 
lü; zaa11edıJ:mrz... ~mc · 1

11

1ıyorum. k kl~-~ 1 ~ ve yiııe Göıttpeli Mfizda- aile eviade oturan oda ba- vekilimiz Dr. Bekç• 
Oaun içia ::muharebeye ; 1~•mın ;r ~ -~ •! ~gını dın ıupiıi üçüncü• olmuş- şı Sabri Yayla tarafındın tarafında• açtlacakt&I· .. ,~ 

Allfmamıt olanları bi'e ei ~ar de mıy~c~gım ıta tur. Ali kızı Muyemio odasın- Kampa deaJıll, i 
rhk bıkbrauı o)ın bu ~ 0 

.er eı: ~r 1 gıntı h sr~ Yarışlar sawt 17,30 da da yatak içinde aakladıiı Mani11 ve lzmird•• 
bf umıf o Uianuıu ı mı D b' . . .. ocuk ai ittir 

up r r&a sonra irerse d' ıtmıştır. para cüzdaaıaın çıhadıaı y • rm · 
• b k . l'k 'I • e ıyorum. idd' d'l . S b i l _.:..._O----am•.• e ım ı ı mı y<- Gıdadan mıhrum lul ----- ıa e ı mııhr • r ta- .. 

ı bir. ıı~,ıeme kaybedecek m•k cctiğeaiarle çıkan bas Kadastro umum tuımışh:r. Dovmıl 
•• uaa ıw&rea harpler es· talaklar y loız barba kııraı --•-- v ı dd ıl (.1. 

a11ada gıda magruınlyeı· Üd.. .. "d ~ute li cı e Ş 
.. ,, .... a çllcan b11ta1ıkı., m:ş kme, ~m'e"~ıue~de uı mu m uru gı igor Silah fatıganlar hınd• ,.tan ma••'' 
ti a.; i . 1 mı ıt ı ... tın ı erı ge enez Y otlu Riza Akyüı ff 
a,.ı 11 an •fılıcaktır. 8' · p 'b' b' b' Ş::brimiıde buJuaan ta- Kemerde bır nazinoda e.ı• Ba B 1 1 k k ııım yur uaıuı gı ı ın ır • dea ıral uıada çı~ 

... 
1 1 eram 0 ur en kere şükü·ler olıoa bu harp pu ve kadastro umum m6· garson Naci Aky6züa tize· d ' 

•llu koyuna can .kaygısı d 'h b'S b' dürü B. Halit Ziya Türk- rinde bir tabanca, lld,.eı· aaıae neticesiD e l 
lr•ı•l>ada et kayau;,, diye· zamanın a su un 1 

" y oilu Behram G6ç•',~ 
r•'k hekimleride kasap gi· nimetinden mabruın kalma- kın, b adastro itleri iiıeria· melikte Avni Y&ıgen ile düitlcd• n ·yakıla••~ 
L.i t lı•-L· d mış memleketlerde de ye· de bazı tetki~ ler yıpmış· Kuantiuada Multıfa Çö · lı :!ftı-. 
• ' a•I e cceksiniz. Fa· § AIHnca · 'f,4~ 
isal harpları çıkarmakta meı ler aruında müvaıene· tır. mezde birer bıçık bulun· Un fabrikasınl M•"ı-
L L· 1 . b' ye dılı.Jtat etmemekten de Umum müdür, Tıcaut muş ve zabıtaca milHder• O ı f•P' 
•••ım e110 ıc bir kabı ha· ,_ b lu Mehmet aı Ç••• ilir. Hemde aıda mah ıc·ı· · D 8 b t U d] i t' """• ti 'tmadıj'ı için bekim ik 6 veaı ımıı 1• e çe ıu e 1 en O ır. Toprak ıfiıiae ait u,w 
11 .... ia buplarda çıkan rumiyetioin tesiri e ziyade Ankaradın gt:lirmiı olan ---- - 3 •-ı'lo "tldıöıad• 1 •r 

cocuıd rda ve karıolar1n· • Y • 

faJlketleıdea maluuaıiyet d k' kJ b )' devltt bava yolları yolcu iki• t b k • • 
leıtlea de i't f.de tdcrek • 1 çıcu Ull>I CI ~;n tıyyucsiyle bugün Anka· a a ıçın 

anot.ferde gene kısa aoyle 'd k · K ı d A f ı 
Herlemefe çaJışmasıoı bili- memleketin istikbtJu.de raya gı ece lir. e~t er e nı arta ar Mahsul tO 
lalı takdir et.ne" Jizımnır ~ k caddeaande 176 sayıla Eaat 

· meyoana çı ar. • BASMAHANEDE, · ı s · • ._ 
ilim aıkı bfiyük ''" gibi Ooua içi o okuyuculara- '111111111 ALI ULViNiN og u ~rvetın aşçı dük ki- ma f a&)lf" 
feltliet •• 1efalt•t zamanın· mııa ıuowrk istediğim bir JAZLIK BAHÇESINOE nıaa gıdea Ha1&n_ 'Y_an~a· • ..~ 
•• ı6ıamn. k• ç y zı, bu bat p uma- v.ur 2 tabak çaldıgı ıddıa· BılıL esır, - ~·f 

Gıdn11Jıktııu gıda mnd· nıad1ıo ilbım alına:rak ya· SANATKAR NUREDDiN tıyle tutulmuştur. valiıi buglin Demir tt_,if 
d.ıerinia her birinin ay11 zıla ış ol nıLlı berab"r, Jultı GENÇ VE ARKADAŞLuı DiKKAT 1 ınadıld l öylue g~ 
•,!!• eluikhği.eded~n çıkan zam•nına da i'tir. • BU AKŞAM • • bubub tt.ae y.a~d•~_,ı-' 
laııhltlrluı b rer bıru ıö~- - SON ·- H.. . t t v·· d d 1 de:' l t buı e'!ıaı• oo'' 

1 - urrıge apar manı ucu a gı a, 'Dcşgul oluutttao. 

-=ıııı~ıı:::ıı:ııııı::::ıı:::_:::ı_ : lotan r ul f t bir Iİ ya!rOI U• UU ruha şifa 1 miıf,IÜr • • ~ 
~MAMA Gu uz 9~2y::p~:!:·~~:::n . - Böyle •c• 1• nereye Türkıgaca • .._ 
Vlta!liR ue Kalöri Cihetiqden çok z ~ nr.indir A :.:·:·; s:~~: s~::~i g.'d.lyos'.:~J,., batlı ".'': ben Kasaba •• -. .. 

t ~ Y P uoulerı yatışhrmak ıçın ıo 1 p~ 
Y avrula.rııı il'l Bes e ,.ff Yen· G-le-çı·nıı·ıer tuğu ısmetpaşa bulvarında tandırı z ~ - ~ . :: 1 B n (ÇAN KAYA) Açık hıva ·Me~bur pıç•'~Jı 
Sıhhatıı korur, Vucutlarındakı MukarJe U y U N G T 1 R y O 5 U gazinosunda alıyorum. Te f B d ı. ,.r 

· ıt I{, N ' · · ++ Muatı ı oz •» 
mctı ar ırırC E. ayat eşe verıcı U Akıllara bıyret vereo var· miı h•v•, ntfiı muıiki, ıo· keme öaO Al•p•f' 
~ B f( V HER D l R ~ yel ... V'"' A'-·,rdyonist ğok bira, leziz ve ucuz me • v ,• b itti 

•• " " K... J • d b DID ~uaz alll 1 
Botl.~ll " L. u~ '1 ola da b,ııu~ur:: s A A o E T I~ er sayHID e em viicu· . nıed• 

"' ta l H .. doma gıd• hem de rubu- yenı dükka • .. 1 elepatiıt . ' ık liae t., 4' 
~ı:ıı:ıı:t~:ı:tıt:ıtı~ıı'1ıı:ı:ıııııııı.:# EMiN ATA~AY ma ııfa buluyorum. Hele ın• emn. ,.~• ıl' 

s bnemiz.de.. varyete numaraları beni miyea aef11 ı.fl"' 
--- mestediyor... dm ikram ett11• 

mıştır. 

't \ t ·.'. ~ •, . . 

' . ~ •-. ' ' (,, . 



YAZAN : REŞAT NURi 

Pasif korunma 
mektebi K~;::nyl~~~J K.ç~~~~I~!~~ ıokak 4 

~ say ıl ı yerde oturur Oınıan 
oğlıJ Yatar ve Ş ıı. baa oila 
Zuh(ü S cı rpk•y• Ahmt.t t-i 
lu Mehmet coıkuoan iki 

-o- -·--
1 

l o g ı lt renin cenubunda, Bugüo laveçle Fiali odi· 

Ya DiZ bir hesabımız Surrty civarında eıki bir ya hariç olmr. k üzere Av 

k
• mana ıtır varmı ş Aıı riarco rupanın büt ü 1 o ı mania n 

1 ODU temizli ye- evv . 1 y,ı pılm ş, ucu bucağı A laıanlu ıo ~wri al tı odadu . 
cled• b• d bul\Jnmaz bir bina. Bir Al- Diledikleri kad r Gk iıt çı · 

t~neke makine y• iını çal 

dıklarıod•o y•lıralaamıtl.r• 
dar. • ı ve ce ID en ru• man bomb111 Dl!llllH bur11 karabi lı r ) ·r, öyle [olduğu 

tıJıi Çlk&rarak atec etti, ya dtltm&ı, manutır yıkıl- bolde A lmony•d• kiğıt kıt· 
'S mıı, bir harabe halini almış, hğı ve kiğı t t urrufu için 

~~· --•- . rahipler baıka bir tan fa ı ı ddetll bir müc d t le var· 
-~d ki dil dır. Bunun sebebi, hım 

itler••• aoara HD• bu mektubu vaı - aa e mittir. t-..aı 1 F k 1 1 f mı lıeme ooksaıa deg· l, i ş "6 ...... •·· • at ogi iz p11i ko-
~' .~ •• kadar ac& olaraa olıaa, ba itlraftt • ranma idaresi, bu harabe· çi ookHnı ve Dakliye im · 

.. )a t d f tlf d k kinluındald daı lıktar. " 
ll ' &lecetlml lmlt ediJoram. T ereddB· ea s • e etmeie arat 

§. D•vi oğlıa BenıiyoD 
ve kardeti N = •İm keçeci

ler Neaibiye Hayim kun 
Robeka ve Ömer oih~ 
Hbri özenin iki e1atua •• 
bir çift iskartpinini çıldık· 
larıodan yakalana11thr. 

"1ı 1tl rellyor•a. ltlrafımlı maaam bir ırea· J•rmiı n burada bir can Bunua için yüz doka .. 

11 
l'terac:aklım. fakat baoa JlpmaUa Hni karlarma meylebl karmuı· beı maksat içio uklai gi 

la S LI L f l tar bi kiiıt kullanılmıyacı g· ı· 
• •• • D8 ac a•ı• ea maaam karha· · ~ıa laaldum ••r mı? • Mektebin lılebeai, paıif dair bir kaLUD nt'1recil 

:::,• lıarar Hrdlm. Hılılkall HDa lıiitl• korunma. vazifeleri al•• mittir ki mektep dcfteıl ,. 
~.li •decefim Ye IOD kararı HDdeD ısti aençlHdar. Verilen kanla riae kap, zarfların içi ı e 
tttı fı lt11 masam ıeacl alemden kartara.a· rıa çoğu amelidir. Mese1i yıpıştıralaa ince kiiıt, ... 

~-- ~Jor elerse• ne ili •• Şayet b6yh deme· ' taı yığınl1rı arasında bir ba11 ve diğer tuvalet eşya 
~~ •rtarmak ke•df hayatımı yıkmak, ınü- I İaiHi gliyor. Gözleri bağlı ııDID ambıI.jı ıh.em• prog 

~ti· 1••••larla ı&ı 16ze relemlyecek bir l bir genç, zifiri karanlıkta umlara, yemek liıttlcri cıl 
~- elenen ODU da kabul ederim. Geçen iı gördüğünü fan:ederc" bead er bu aradadır. 
~~ •••a •• fildrleriae n, kadar hürmet ve yanız kulağına güvene Nazi partisİDİD gncte-

l '-il • •tmeula .. " 1 rek iniltiye doğru gidecek, ıi olan .. Dpı Seh W ~ rı 
h ''' •asarak alaıadaki teri ıildi, sonra 1 ba9a blicumu neticcıin de Kopı,, bir taraftan da kır· 
t,:~ıjı ıibi, artık baı1ıa İaH11lola g6ı g& ht yığıoı balioe gelen bir tuiyeaicH ığe karşı mücı 

- Orluıyormuı ribl uzaklara bakarak de- ı binadan can kurtno ak dele açmıştır. Bu gazeteye 

''-•,laalaı . 
1
tatimiai yapıcık, yarala far baluhua kutasiyecil ı l le 

'tlı. . ı olta kadıaıa lum oldutuaa anl•· ızedıldn adamı bır t•"•m hem vakit öldthmeai, bt.m 
'\ illa Olcamaia dewam etliyoram... delilılezden, ancak inHll de boşuna kağıt urfetwt -

~~ı.'~bıba tekrar eline aldığı :saman ıeia geçebilecek bir boru içi o ;;--balumından uğraım ıı k 
,~. d' • 1 den geçirecek, tüılü tü ı lü liıımdar. 
tt,~ •dı, •aıifealı laltam bolda, mektubu ve çetin vaziyetlerden kutla Gazete, bir Alman f .. b. 

••bite t d• d• • k L•ı• • • meye e• ı e ınıı, çı avı ıuıaıı.. rarak ıe limcte çıkanıc lt . ika ıaın bir iş için b ıır· 

~·~ığı t kl.f mektubundan 

misal diye babaetmiıtir. eu 
re ' l f aoameı ia, fıy•tın te· 
ferruahnı, buıusi w.şartfara 

buıu ııi bilkümlere ve a.ıü 

&eJ) el hükümlere ait kısım· 
l ı.ra kırk 11yfa ftutmuı ve 
oir tek müıh111 üç yüz 
gram kağıt israfına ıebep 

olmuştur . 

,~ ,,,, . ..• . Buraıını zıyarct er t 11 

~ "- ~tal• Nılaada serbe1t oldatana sö1ledıler. logiliz ğazetecileri şu ~ • · 
ı,, la '•rlara çokea kara•l k içlade ilerliyor- a.ate varmııl ırdu: 
~: •t••da bir ı&lge g&rdi. Bir ses, avukat S ..;,·.._., \lrrey mektebinin kuu 
~ dıcll.. laranı geçirea talebe, h va 
,, ... htJecaaıadaa takaaırak: taarruzu kartısıada bir ıa· 

'tt .. dl. niye t•tarmıyarak vnift :c• 

•I • il ''•ı • •lmetl hlkm&•de olan avukata bü· rini görtirle ve a.numiyt tlt 

§ Çerakk•pı Feaercf 
ıokak 22 No. lı e-.de et•· 
rur Sfileyman 11111 An• 
yıldıı ayni evde oturur Sa· 
dık kızı Mliıeyyeaia 6 lira 

de ğeriode bir entarlsiaf 
çaldığuıdan yıkalaemııhr. 

§ Kouya oteliDde Meh• 
met oğlu Mehmet yattıi• 
odadan geceleyin oettlia 
diğer oda11nda baluaa• 
Mushfe kızı Emiaeaia oda• 
ııoa perıçeredea girdii bir 
ıaradrı suç üılli yakala&• 
mıştar . 

§ Keçecı ler yeni tuha· 
fiyeciludo Hayrullah otla 
Es"t Dınmn çeh1hiı tica· 
caret matbaaund11a reaml 
dairelere ait k~ı.atlardaa 
biru ikişer kilo odaa,aa 
biriktiı dıği haber alınarak 
odaaında yapılan aramada 
kuk beş kilo kagıt bula 
oa,.k alınmış ve bakkıntla 
tahkikata başlanılmııtar. 

§ Alı at cık pal ımat 
f.brıkuında ç•lıaır HlseJI• 
oğlu Mcbmet Fıdan fabri· 
kaya ait 8 lira deıerinde 
iki adet bot çuval çaldı· 
ğındaa y1ıl:alanarak hak· 
ıunda tahkikata blth•d-

mııhr. ~•p 1•tlai ılylemek içia lilurdı balamı yor, h, yatta her zorlekla çarpı§ 
...... ••.taak iıter ıibi bereket ediyordu. mıya pek iyi bnarlaaar. 

•-,4
1
11'8amdaa11a, dedi. Kartalmaaıa ı•yet -----

,...lı~ Bea ••dece avukat •e meılek adamı 

1 
lıt. Şimdi J•lnts ı;&İDh iki iaıaa olarak 

'- t :,hJor ki fimdi naa temiıliyeceiiı. 

iT' yyare sinemasında 1~6 ! 

•ut•d•• ra•eherİDİ çıkararak Nibadı 

SON 

\•tramvay ve elektrik 
11\den • 
\94 • 

~., 2 •Jıada ıebıkede yapılacak ameliyat 
ı,,,t~''iıda ı~S.terilea 1ekl6rlerde ve taııb· 

' 1•Jıa b•llum1zc• blliamek &zere iliD 
9 

'• 2 1 l) 
1 

3 •iaıtoı 1942 paıırlara saat 7 d~a 
~ b,,' ı"•dar: 
:'I l ' •ç 
~ ~~hc:11ı 
A il '••c:•lc 
~ t~·-·ı:a :'."'tttf ••• 

~lltaP•ıa 

E Kartı1aka 
Bornova 
Buca 

\ı~• , 'P•ılı 
~t ,' lO •iaıtos 1942 pazarları Hat 1 den 

~ t..,. 
~ t~rlltaba 
~ ~ '••t1 •• 

it '••ı,.ı, 
·-·~ 

xı 
Xıl 

Xlll 
X\V 
xvı 

Gaıi bulvara 
Mezulıkbıtı 
Ataas6r 
Gui bulrara 
GamrlUı 

Yaralamak 
Karıntio• 188 sok le 

29 No. lı evde oturur ı a· 
tildea sabıkıh Hasan Dur 
muşlu 119 sayıla taksi şö 
förft Mustaf• otlu Mıbo ut 
Dekiraliyi bı..nıl bul1Jnduğu 
kamaail" Hğ bacığı e 
sol böjrlinden bafıf ıur t 
te yaral•mıı ve suçlu la· 
kalaaarak talıkiluta ba•'•· 
nılmı,tır. 

Büyilll fılım birden Fıanıııca ıöılG ı 

i 1 - Gaip Ufuklar i 
ı OynıyaD: Ronald C ı l oaa Franıııca ıöıll S 

t 

f 2 - Zaman Adamı i 
ı Oyaıyanlar:!Maurice Ctıenher - Ohver Popea~o ı 
ı fHnınca ıöılli ı 

i 3 - Satılık Hayalet i 
ı Oynıyaa: Robert Donat ı 
:Ma_tiae.ler: G. U. 3,10, 7.10 Z A. 4, O, 8,30 S. H.ı 
ı :l 50. 9 50 Cumartesi, 1 50 Pazar 12,30da baelar ı 

Manisa ote i i Elhamra Sinemasında f 
Keçeciler L•l e ainemr 11 ı 3 mU•ZZ& m fılim birden ı 

kar~111 (Kutaduı Otelıı ~ e • ı ŞEHVET KURBANJ ,ı 
çecıler hacı Sadullah ıok . lı l ı 
2loo. da bay s.r b z ucrin :Yarataolar: E ·tuğrul Mubsin-C·bıde· F Tayfur · N~clll 
ııazoz f•brikaaı karşısında :2LorelHardi Çifte Avcılar! 
dar. Bu oteller hmirio e1> • • 
guzel ucuı ve 1tbbi otelle : Türlıçe 'öılü komedi pbPseri ı 
ridir, lçeriıinde her tüılü :3 KAHRAMAN SUBA y i 
ııbbi şeraiti ve Y•Zlık duş i Garry Cooper - Andre• Leeds ı 
loı mevcuttur. Mutlaka lz· tL.H. Ç.avcılu14 15 19 45 Ş hvet lcurbanılS.45 21.tsı 
mire 1ıelen mllafirlerin bu t Kahraman Subay 17 45 i 
otellere uiramıhrı metfa· ' Cumutesi, pazı\. 1215 da baılar 
atleri iktiıa11adıadır. ıHıftaaın her glloüode ilk seanılardı HloD20karaıtarı 



SAHIFE4 !---------------[HALKIN SESi)- -------------

Almar~yı1~'8. 1 deo~ yan 
gece ak unı 5inıfi ik old 
Londıa, 8,15 (kuıyo) -1 Londra, 8,15 (R dyo)-

Brlta11ya tay~ıırded nlmtD 'Rus bomb rdınıan t.yyare· """ *5 wea 

yaaıa garb1tıdc ren. bü- ler şı~gi Alma yadc Ke- ühim bir Muharebe Gandi 
camlarda ltalunm~;tar. Al-ıli.ıı:•·oblı~ şebriııe akınlar )1 
m111lar mulubelEdc bulun· y•parak bir aıkeri depoyu Ve~ika şekli 2ö~ülme mantar 
lllUf, fakat gece hyyare!eti b&ıv~laadumış aynca beşte Elde edı&ldı· mı· c bı·r hal lacmaki•,. 
Almanları şışırtmı,, bu infilak yapmıştır. ~ ~ , 
akıa laa-iliılerin lebiae Ö• ---o--- Lot dra, (ı.a) - Mart 1 t Bombay (•·•) I_ 
••• u muvaffakıyet temin K.. .. t ayında Ubyada logilizlerİD a mış ır h•fhlık mecb_ .. _ 
etmfttir. Bu ıkına Ame· 0 ili Uf 88 iŞi eliae geçmiş olıan gilli bir Moıkova, (ı.a) -Mahı· MüsliımaD blr~ 
ılka• l»Batila tayyareleri do b 1 Alm n ve1ika1ı Londrıda rebe bölgesi ıkla ıırmıya- ıile anlaımak i~ 
lttirak etmişlerdir. • 85 IJOf aeşrolunmaştur. cık bir bal almııtar. Piya bi kongre de 

---o-- lstaabaJ - Mahrukat Ba:ıdı, Gestaponun bü· denin tana-lırla ~dılga ha· kat mihliim•D il 
Ofisi biriktir~iş olduğu tiin dünyada göreceği va· liade gtlınesi, Almanların zılırımı verdljl Silahlı hücum 

kıtaları 
odun ve ~kömiirleri ayba- zlfe ve roller izah edilcnek· yeni bir köluübııı tutarak ıördüm. Sa • 
tından itibaren Hbta çı· tedir. Bu vuika 21 inci hak ve piyadelerini geçir· mbtkül oldai11•• • ...ı .... 
karacaktır. Odunun çekişi znbh tümeninin 71 inci mesi, Donun •ı•iılHında diyor ve Ua•• • 

Lo•dH, (ı.a) -Hitleria, dokuz lira ofınk tesbit alay kumandaa muavininin köprüler kurmağa çalııma· "Buıln ••f 
ıallltaa ıoara Almanyayı edilmiıtir. elind~n ıhamışhr. 8. Hit· ları ve bu k6pr01eria bir imparotorlaiad•'' 
hlare edecek olaa silihh Ofiı şimdilık ıtolronua ler Almaayanıa içinde .. ol· çoğunun Ruılar taıdmdaa birimize karı• '' rt 
lalcam lntahrı hıkkanda yar1111ıı satacak yar111naa duğu gibi Alaıanyanıa dl· tahrip ve tankların nehre kil edea aokt•"·----
t.ir Y .. ikHı ele geçirilaaiı- C:a kııı 1alıl~yıcıktır. ıında da devlet poliı lrıta- 1uvarlaama11, tarıbfa ıöı- daa da bılled• 
tir. --•-- !arının buluud11nılması lil· mediği bir muharebe ıek· öı.ce blndiıta•• ~ 

6 Aiaıtoı 1940 teri- ı· · J t ç· b t •-ı •' 
Ha-rbın me- zamuaa İfaUt etmtktedir. iDi a mlf ır. ın IDi • 11 

---•iade yazılmıı olan bu h b 200 k 
••ıikatla Hitler, haliı Al· Polia kıtaları, Almaaya· mu are eye taa it· lftDlllZIBrlB 1 
••• lrailı taııyaa ve cep- SUIİ yetJerİ aın yü 'uekliiiae •c gale· tirak etmiştir. Raılar bnı ti 
t.ddea d6nen Al nan asker• besine iman etmiı ve saf 1erlerde dBımaaa muka· sını ıs 
lerladea teıek"6J edecek V :---o--- Alman kanından kimaeler· •emet ediyor. Şimali K•f Allababad (•·~-~ 
ıilllah hucum lutalarıaın, . aşıoıton, (•.•) - Bal- den m&teıekkıl olacaktır. kukaya geçmeaiae mını S .,-
Alma• orduıunua yüzde tımor Suadey 2•reteai J&• Bu teşkil, varlık •e intiba· oluyor. ral şefjeriad• ~ () 
l»eılai teıkil edecek küçilk ı~•yor: Ruzvelt Çörçil Si:a- bı dol•l ııiyl~ ııurur kuuc-J ---o--- devamı müdd•:;. 
bir kadroya ıığdırılm111Dı lıa t'C Çan kay Şek harbıa derek prol~ıtaıya i}e te.~~ Don ·nehrinde meu- laıma yapıt~~oi• 
•• ılllblar.aı, keodi vataa aevk ve idaresinin meaul ı· il • teaenu etmıyec• .tır. aaa yaaa ıt 
tlsılaran:a karıı kullaDma· yetiui Üzerlerine almıılaı - OrduLuın saflarında çılıf• dan muharebesi ıoauya b~r·"~tdt 
larana mfilaade ediJGJeme· dar. tıktan ıonn lmıayıya lilere tanıJ• / 
ılai tanlJ• etmektedir. Haıbin felufeaini 8. dönecek ~ olan bu lutalH ----- __ .. 

Hul yapacaktır. 8. Kordel kendil nine verilen vazlfe· Moıkova (a.a) - Roy• 
- ·--

0
--- Hvl bua eUı fakat sarih leri görebileceklerdir. terin baıaıi mubıbiri bil· Loz&D ~ 

H • J ıözlerle bup prensiplerini HiicıJm lutıluınıa gü diriyDoı: b Kıu (ı.•) -"'•• 
emşıre er zide bir h•kilit mahiyeti· OL De rioin bata in• ld- • .. .,.. 

Ae eıuluıoi bir defa dıba Y yı onumu 

l•uıuna taıe· ba aıı. Dİ mubaf az• edebilmeleri yı11ada b6yük bir meydan ...... 
1 U iıab etmiştir. E'. koıd~J Hul için ıayıca r mahdut oJma- mub11ebeai gelişmektedir. ~ü~ bu~:y:i f.ıebJ. 

nlno naznriyelerini yalnız içinde ları liıımdır. Bu 11yı ıulb AlmıDlu mühim kuvvet- aıvenı e " 
!W r bu'uııduğu.11uı mücadeleye zamanındaki ordunu~ an• leıle .aehri iki noktadan föıöı leıi h•11' ~ 

Ankara da ordu hHta· tathik He lutmamıı yeni cak yüzde bef ve yahut ieçmiılerdir. halde kutlıadllf fi 
halrıcı b,mıire:ler t'lektebi· düny•nı ıulb 100111101 yüzde oa mikdarıaı ieçmi· Kızıl Yıldız g•zete1inio hr ıöyleDlllif 
•e 22 yış ndan büyik ol- da tfşmil etc.lİştir. Simdi yecektir. cephe :muhabirinin biJdir· okuamoıtar. 
mıyaa orta mektep mezu- taki? edi~en me..:ıdelenia Bu veaika bütün bir~k- diiine göre çenup Don 
•a bıyaıılar ılıaacaktır . . bı' ll- ler kucu•naa11lıkla.ı~a go~- cephesinde ;Sibiryıaıkayı Ticaret~ 

limiziıı ~ 
malılfaıtll 

Xa7ıtlo.:ra bi3J ıaıla11şhr.~Ni- gayeaı .:ı berk~ş derilaıiı ve B. Hıtl Jerın kesiminde büyük mııbare· 
flDtaıındaki Amcrıka ıılbaa- yor. bu fikı inin yayılma1ıaı mı bt l er olmaktadır. Alma11-
ta•eai11de bu'unaa butaba- ---o-- •eıal kayter istemiştir. lar bu keaime taze ve mii· 
1ı.c.ı.1c me ••ebiu de ıs_ 22 Ekmekler 11, .vuill• 6 ığullo• 940 hım kuv\'tthr ıetirmio•e•-
,.~ ara11aol11"' ort. mek- - hrib;ni tııımakıadır Şim· dir. 
t1ıı.p mHı.Dil, .. ürk tebaası d J di bu bücam kıtaları 10 --~ 
bayanlar •rıt~ılcı aktadar. a m2a ana- tümeni b"lmuıtar 98 dört ___ .,_ -- ~ak ay evvel bu kıtalar Himle· In2iliz - Ame- -Bışt.rafı 1•'1 -----

ldQna m~ 1!~- . m \\,,. rin emrinee idi. 
l&U~ ILU.~JI IJ lstanbot, - V•li ve Be· --o---

dahilde de as•~ 
ri kan görüş aın d6ş&nü1ecei 

8dl'lenler lediye reisi Lütfi l(ırdar111 
teklifi iizeriac e~ melde.· ıl 

. Stoklıolaa (• .a) - ·fo'· 
laadad~ pı • boı nlwr Dda 
oy•D çevirdı?ı!cı ı ı tl>il Jln:ı 
4 kiti idım;ı ı:ı:ubkü n t'!dil-

•iıtir. 
-·---o------

Ayaklr.al.>ıcı
lara deri 

lstanbol - ltb·41 edilt.c 
mı mal dorileıio ~ ül!iyetli 
bir lnımı ltbılat vrı :l racat 
Bhliii tarıfıı:ıdao ht. D. ul 
AJakkabı~ılar k oopuatifi 
•• tabıiı edilmiştir. 

tına yıpııtırılm lıta olıı;a 

.• tiketleric yerine ıoftuk 

'amga vurulıc.lkhr. Bo 
dawga lar numara halinde 
d.ıcak ve her fırının bir 
aumarun olacaktır. 

--ma--
Ankaraya döndü. 
Istanbul - Bir kıç güa 

dea beri ıeh,imiıde bulu 
~•n rnünakil •t vekı li Ami 
ral Fı bti Eogia bOJ akşını · 
ki .kspreale Ankaraya bı
r~ket dmiıtir. 

Milli oivan20 biletlerinizi 

Muharebe 
Kızışmıştır 

tekur lım11b'· 1 
ayr1J1ğ1 Bundan ıo•',ı-' 

d t a v:ç• pot•'• t ~ 
Lon ra, (a.a) - ngil.z " ' . bti1'' 

matbuat birliaiıdn r~i.ı ve ve emsah • ı,ı 
• ça·• 

--0 -·- Royter ajnsı müdürlerin· t61miiş •• 
Londra (Rıdyo 8 30) - den Haley bu sabah rad· mOıtlir. LJft 

Kızıl Yıld11 iareteıi, moha yoda söylediği bir nvtukta Dr. Be~çet c•' 
rebeni.ı Sovyet cepheainde Amerikahlarln harp \'e ba· ithılit ve ıbr•b.,~ 
fuııştığıaı, Staliohradın cc· rış meselelerini lagiliz f g6· rüıecek, lıt•• IJ' 

f T. d 1•'1 
oubuada m5dı •anın şid· sBıündea farkla mubckeme ıcaret o • 00 
detli olduğunu, Vorenejde ettiklerine İfaret ederek bul edecek, 1' .~ 
teşebbüıün Ruıların elinde iki memleket ara11ada de· mefiUI olacı1ı·,,,. 
"Jdu~uou, cenuptı da zaten vamlı bir surette gızeteci belediyeyi, Sil -
ad makı lı barp•lenmıı olca hekim ve avukat mObade· edip bu •"'''' 
Alma o 75 nı ci fırk111nın 1 :ıinin fikiı leri 'kartılıkla Kııılıy taraf••, ~ 
ı6ıüiaıektc olduğunu YUı• olarak ıyduılıtmığa bizmcıt ziyafette b•'1 

yor. edeceğinini ıöylemiıtir. tır. 

( Saldat ) IU•••l•d•• abaıx.. Çoralrkapı Polt. Merk•~ 
karta• ••· 164 NHa• Ya~••• 0111•11 lelef••· 


