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SONDAKIKA 
Durum 
Ruslar için 
vahimdir 

Amerikalı- ~l'imoçeoko. 

ların iktisa- Ordusunu 
f di kon2resi ·Himaye·içi 

Moako•• (a.a)-Vorone Vaıingtoo (a •)- Ame- Vııi ( a .a ) - R111la 
jln b~tııındaki daram Raı· rika devldlerl araaıada ik· Timoçeakounu koluııu k~ 
lar hakkında bili naziktir. tiHdi bir anlalma için L.21 ruaı ktedır. O rleade tid 
Ruıların bir çok keaimler · h6ldlmetin mümli11illeri it p -letli mub uebeler o1uvoı 

deD çekiJmelerİ oıdalallDID faDmtflardar. ~lrnaofar yeaJ kuvvet alı 

CtDahlanaı korumak için Gandı· oı· D V"l)r. N wari iCÇ 'O"" için uğ 
dir. Almanlar ıimaldo iC 11 or. Buııuola bera.,er o 

altlemekte •• bir çok yn Pi A 1 
fer almıılardır. 8 temmu1• an arı 
da bava birliklerimiz oıuı Bako (a.a) - Doktorll!ı 

&q taak ve 314 kamyon tab· ~·adiye lıtirabat ta .. İy• 
~ fceı. ·ı· · J G dl • • b "''-it 1,f "' rmr.a 'İP etmitlerdir. f ıd piyade tdiyor ar. aa DIDID u• 

ı·nleıce •ıker ·10 nııb:em 

~ .. ybediyorlu. 

Düşmanın gıdası ve 
maızeması uaktur () ebu•u alıyı luımen imh• edilmiı· cehğı hasiyoaondand1r.lcra 

~RÇOCLU tir. lcomiteıi htebbliıll Gıadl· Loodr .( e.a)Geoeıal KJt 

(Sayı•ı 100 para) 

B. Behçet u~ 
ı , Ankarada 

l I_ AJ J ııfo eliılden (almak istiyor. ~i bir demeçte Poloııya oı 
L 'la bine man ar Gaadiain iıthdll içla l h İulUDUD kıt• kadar iki Yeni Ticaret Velıilimls 
'{~'') • •ı ı• (Jlerkez bııırladıjı za n di ıııhıloe varac•ğıaı ıöylc· Dr. Behçet U2 

1) li etti 1 er tyOr lıyor. ciı lıten ıonra Uive etmiştir. Yeni 1iuret Vekillml• 
1( TıcıeET VE Berlin (ı.ı) - Ruı cep• •sen bedbin deiiliD". Denizli meb'aıu dolitor a •• l beıiade (kıtal.,ımıı .ilerle· Cenaze Dllımaa ıralzeme ve yiye çet Uz dün gece ftlnfmlı 

Y[(ILL[RI enete devam ediyor. Şid • • cek laakımıadaa fcaa bıl · den Aalraraya gitmlıtlr. lı.: 
~t~ detli y•ğmurl.r •• ~çamur• merasımı :icdır " taıyoada vali, b~ledl7e , •• 
tQl~JI lara raimea kıtalarımız:doo Ankar• (a.•)- Ceaa:r.e iıi, emniyet mftd&rl, parti 

'''· ( a hrlnia [diier bir yerin aıeraıine dair olan aeııiJ'll yeni Başve ... erkAnı tarafından utarl••· 

'''t ;3') - (Difo) den rcçmlılerdir. Savıı~tay· 19.30 da yapılıeakt1r. .m.•ş.t·"-· --------. 
.~•u de .ıya•t• yareıerinıiz nerıemekt• oıan sı·rı·ncı· mevk 1° kil Ş~krü Sa- Milli Şefin be.· 
l•t e:·ı tıaıumiliğin· oatary11larımııı himaye edi· - ı 
t 1, 

1
111r1lir: Rel· yor. k rBÇ•O• g U•DUD• y&DD ameJerı• 

t,,~~t laön& ha- Ço··ıde yasa •• h 
1 4 fn~ Hariciye Pariı (a.•) f- Allmtt tercumeı alı ADkara,(a.a)- Milll Şef 

c& ııbifede- faalı•yet yok failcaıı olmıyaa yabadiletlo B. Şülun Sauçotlu 1887 Cümbur reiıi lımet la&ol· 
lra~o"'ı B lacf mevki ••Hit lle ltJ • Je Ôdemftt• doimuıtur. niia baı•ekil Refik sa,da· 

'I D U 3t Kahire (•.•) - ÇaJde bat edilmeleri •a1ak edil· mın ani olarak irtihali mi 

8 Y 1 8abııı ıarıç M~bmet uıta Bbcat Uz d0nk8 giin a6kQnotle geç· mittir. .dıada bir halk ...... tki naaebetiyle T&rk mill•tl•• 
miıtir. Mibteria faallyul Hür Fransız• r1dar. Mlllkiye mektebinde., beyanatını ayn•• neıredl· 

11 1BkUI azalmııtır. ıonra tabıiliai Belçika ve JOı~ı: 
'-........__ metlerine daha r•nit mite ları tanıyor Ceaevrede ılyıı1 ilimler Vl' Aa~ar•, 10Temmaı942 
' t d d b'I L •• d . •Refık Sa7damı• aılı hlc JH • evam e e ı ecea ( ) UdıH iyat 6al•er11telerfnı 

1 

•• , •• ,1 Y•lrından me•ldlere reçmlt olmalar • Nevyyork a,a - Amt . 1ilirdil&teo ıoar• memlelrelt bab!Hl • . 
.t'~dı' bı11rılaraoı dan dojmaktadır rika b&klmetl aıkerl ha· .ı.ır. .a il'- ııt I t b 1 Dr. Refık Saydamı mil 
.. ~ r •tr·.. · d Hli F I 11uomuı m; ut.C• ı ID u b' . 
'd ' t 11• •e bu Saracoı'una b1rict ıiy• ıum an ' raaıız arı ta· b • t'b dil et ıımetınde vticadan ••• 

1ii I ·~ Ve iÖDÜI: ıetimlzi idareg bataıaada aımıtbr. · ':!~IJIDIADblDa :_aiti 
1 
pbe md lf hkahDI tlkettikteD IOara 

'•ı ''1111u ··• .,.. a •ı•a • n •- b ·1ı T ._ ııı ı 
'"- •dı,d, ve ıev elde ettiii mavaff.t..iyet 9t' Madagv askar iştirak ederek 1922 de B ... ay ettı.. Ora m eti• 
~ il Q1 D Şükrü uf.erler oaa beyaelmifel dip •• 1' . 1 . b bOyük bar e•lidıaıu 8ClllD• 
""~ l•ekil t v~ 'b • • ... mec ıııne ımır me uıv • 
1 Ct\ lJ e lomHI tarı iLde çok pu genıclıyor .1 I d :tao dolayı yllrekten t1117et 

L.. 'tı lQ da Tıca 1 ._ b'f 1 d •- ~ •• seçı m 1 •• o Z•maı •• d • 
~., 111, ._, •• 11 ı e er ayırmıı, O• • f 1 1 . b e eum. 

la l '•11inde aör t 8 h t U d 1 k Loadra (•·•) - Mad~· ıerı aıı •••ı ımır me uıu H ki'- lt h . • bl ltnirlU • or e cc z a mem • r , b 1 kt d • •a e epımıı r• 
•, '' eri, bü- tio dahili imar ve ilaya it gukaran tımalladekl M r u anma 8 

"· • , • olrimiıe teaelll vermrie p 
"ttıa•tl lblllbakatanı, lerinde vOcude retirdiii yot adası bili makaYeıaet 1925 do Maarıf Yl'ktl .. , lfHk Jerindedir. Dı. Refik 

'lıadı blit6a 1 ür· medeoi euı;er ve ibide! ı lııal edllmlıtir ~ 1927 de lımet laönü lubı · S d 1 i 'L trzı• · • • d M ı· kil' 1 ay am 1 m ıeneye J•• 
ıalt 11, 1t1emaan dea dolayı biltla Tlrkiye Al J ae11n • • ıye ve ı o muş d bt l'f ı '-il tt . man ar ya· 8 d kın ır mu e 1 cra vea -''"t 01ı1t1r. ye u:ıudalmas bir &raek • tar. an an ıonra b ıı tet 1.,_1 1 d Ald i LI , "il' ik i . A 'k , ıa er yapıyor u. ı ı a 

~ ''i,~ i;',0 k ki l:ıu olmuıtur. lzmir ballı~, iz. )anlıyor k. at çıo mera •ya r•t· ı lia yazifeleri nibıyıtine ka 
'ı ~lllltio hbır ve h mirin bo iki lnıdretlı ve mıı, Parlste •çılan m&n· dar ıenç ve •teıli bir ••· 
- bQ & Y•lnız ev- namuslu evladına dıb• yillc Berlln, (a.•) - Roılaran kerelere TOrkiye namına ı, <an nveria beyıcını •• 
~· ı:ç le ve önemli 1ek, d1abc maa11 m yeni dediil t ·bi Fon Gıiı kra tirak etmfı, ayal ıenedr sobatiyle takip etti. Hizmet 

~ 'ili 
1

11111 olmala· muvaffakıyetl~r 9 e zafer) r ••16:& ltatmamtfbr. Norveç Adlıye YekUi olmaıtar. 1938 ıeriai tef er, adiyle 1aymak 
)'~ ; •lcıt yaptak-ıdilı:mdıle ltt.btiyardır. kıyılarına ıiden kafilede den beri Hariciye velrlle· ıDçtOr. Fakat ııblaiıe •ıkUI 

' ••1ııu: h'2· · SırTr S01tlı mevcattar. tlai hUıal 1daıo etmlıUı. -D•amı4t'iı.ct ... Ai1Mı 

-
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Bulil! (a.a) - Doia y · •• •• 
cephesiııin §İmal kosi:ulade aman ar OMUf 
dOıma bazı •o ta!arda ka açı•dıı Me elecıi d• 
GUl•affa)dyetatz hilcamit:r l mpı j 'il' 26 HJalİ et b~ 

S.ilc.m iı duri flsnriafl .,rpmııtar Kala k&rfeıi kc Varem mlic del ctmi· Valimiz 8. Sabri Ôaay rat kuu Mak 
w•••rl bir IDrotJe ıe ;en ıimiade dnım•m• ba•a 'le 1etiai11 Yamanlar kampı 70, lımir halkının kıtlık k6m0r hizmetçi H·~·.~ 
•JU •ıçeld1tri çirtleatiliten deıaiz ibtlerl bomb;;ırd men kitinin ittir kiyi• dün açıl· ! ibtlyıcnıı tetkik ediyor. iz· fı~dan bir • !,t 

v i k ı. - .. ı i lkı çocak 111 ...a ıeara erkeii çı'1uçak tcld ıedllm!ıtir. Deniz keıiaalnde mıotır. l m re ço aomur re mes ._ tklJ·~ 
C.ah kala• dltiıi tleriDİD düımannı bir de,,iye v.e· Kampa ~akmak iıti1en· tıdbirle!i aluıdlğına ıöre: hadııını : 
itla•• 1erleımeae '"'' tfir.ı .. l· miıı· bo ""'a ile ı.. t ı .. b ler cemiyetin diıpaaserine kamllr fıatların da dtlıecejı llzerl.ae ıaç 11

111 
~ l!lu oa ırı mıı r. 1 · 1 i k l"d' tablnkata bı 

l••tuak lt•ralua yumurt· BUZ DENiZiNDE baf Yararak maayea• ol· mıt er • a••~t ı ."· ~ 
lr b' k f' ı Beledıye re11imı:1 çe kok· x lkiçeflll 

laaafa ltaılar. Her ıBa bir Huıaai bir teblij'de hll ma ta •e uer amp ıı tan aiyade odan k&mlrBne 32 Hyılı e•d• 
hı ,.•uta yumcrth7AD di ildiii ıibi ·~••ı ucakla· atmaktadırlar.. olaa ibtiyacı da ı~b 6a8ae rl lıııı Sıclık• 
.... (Sar•epl) ıittikçe til· rımız ve denızaltnlarımıs Kerııyaka ala Ya•anlar alarak ıimdldan odan kö· m •lrıadiylı tı 
Hilal ••ıialeatirmiyc çalı· fimal Kutup deniıi de bü araııada ber rl• aabah •• miri ıtek etmek aımlode· oğla Mehmet 
il' •• , ..... talaranı bura· yllk bir lasıiliz •e Ameri· akıam maatas•m etoblı dır. ki rlla e•d• 
lua 1erlııt1rfı. Bir kaç rür. kan kafilHİD• b&cam et· Hniıl yapılmaktadır. Ak- --- çar11y11 karpld 
iti••• ita yamurtalardaa miı1erdir. Bir kıımı tıbrik ıımlar~ ıaat 18 de Karı•· Taksı• re ıittitiad• • 
J•I aeıil lremei• baılar edilCJo kafile 38 gemiden yaka 11kele1lndıa kapma b b d k" ı•P't 
•• •• ••retle adetler; az mBrekkeptf. Ratyaya uçak hareket edilmektedir. OcretJerİ k:,~aata 

1 
k•dl,ıl 

n .. acla ıoıalar. ırrhh tank mlhlmmat ve Hafta ıonaada kampta . bia Ura pır•,. 
Uıu blSçelderi ieçe ttiy~cek yülrltl olarak kafi!e ,.r kalm11acaiı aalııılmak Elv~lce lz'dirte kta~ıı taraf ndan ılı 

.. Jh•ıder. Gece olDp J•· Ark•acel limınnaa 1ı•ı1or tadır. lbcrei tderuıe ylı o 1 art :Işı· yıt ~tmeıl ıs 
~ bl lk b •1 1 1 et n e :zam yapı mıı ı. o k tı 
-.• •frihlifi zaman baalar we J arp ~emı er J • --o forler yeai zam iı~iyorlar. yııkalaaara 
..,ıkete •• faaliyete baf· deıtroyerler •e kor•ıtler DilDIBl Takıl Hblpleri baıaıi bas• lanılmııtır. 
lerlar •• kapahclıİ blttabıi tarafıadaa kora•ayord•. otomobillere de takat adı Bl'-ll t 
faalal•llr •• i•aa•ı pek çok Doaaama •• hı•a kav· U11•diy• 24 aayıh ••de ••rdilderlai laaber alan be V 
lada •••r. lamlara 08 tatla ••tleri•iıla ıaln itbirJltl aa.- ot•r•ı Mıbmıt kııı l•lara lıdi1e ba bapta tetkikler uaralalll 
b at .. reılacle blrl•ci 11•ıf bir acar Melamet kııı HayriJ• rıpmaktadır. . 5 

" 111 Jatatıli 111•klııı· Amerlkaa lnra•&ı6rl ile imıeat Udl,dlilad•• ya· --o--- lkiçeımebls t 
• •ff•••rlerae cle yaaltıhr. 122 bl t 1 k kalaamııtlr o •• ) S Hyalı e•d• 0 

l>J!f•lıde (Jltlirt. o•rıp ,_1 • o• ta :•d •apar . • ZUm er ojlu Hayretti• 
..._. açaa anmıı arana •• •• - - - d 
•'!lll!ft•••lrtitaH ayaz olap 70400 t 1 Is 9 d F V • • kan11 Nabi • ... , 
....... le ••lllıdar) diyo ..1 I ltol• a •tap~ .ı a JrJDl&rl eri[ISJ edip korkaD r 
..... 1 d ';llD D ı arımız aranauaa . . • a.ııoi• 

•••• var 1r. bab 1 t K Yeaı Bzlim mahıallnOn hım oıla n 
u, ...... tıth lr.aııa· Kfl m,i·,· ·~· . L J ontrol idrak ••İ ıetmlıtir. Jbraç ca ettij'iad•• ..... 

h . • etna ıerı •• •• d'l ._ 1 . 'b t L t!I" -- ta amm81 edemıyıp . Dl b 1 d' i . • ı eeea: ib&m er1n ı racı Hayretti• uı., 
ıımleıl• •ataiı•daa frrla· kııı:r:ıaın takıbl ı1rHıada "d •, •,• •J•k re ıı ye· •ergiıl' bıkkındı hen6&3bir Ali•i tehdit fi ı.ıf 

' d il. lbl 24700 t aı ea arın arı outrol et• . k . b ,, b ,, J•• •• keau komıaılua • ııa ı;,rımıa o•· . • . em1r yo tar. Emrıa uıDn· bideyi de • 
Ye ıtnftı. ,..,. :ak dprt \'lpur dıba batar· mi•!1~· Elımeklerıa ptıkın lerde gelmeli bekle af yor. r d .,.,., ... 

,. ara1an tı ıyı eHafta çıkanlmalara v e ın en lsk 
•ı...ı.e 1•1•düf •dilmiı m•cı,..,ı.;..,. . ıçın t•dbirl•r .ım. ı.,. Bugdag va arpa 11• 11tn•r•k b• t•'·· 
ttr. Boyle~e bep11 217000 1 kata b&ılınaı•I u,.. derl &zeriade tonilAto ba~miade yirmi ı.ı •• -=-o--- aetlrllBGBk H kB 
.._,.,. ı•tlrdlfi yara be· •ıpur batınlmııtu. Amerı kulturparkta Kızalard•a lımire bat· Al c:'k r.ı•• 
••ile• •• uaııra milı'iç ka· tıa ı hyfalarnna bllylllr lru· B 1 d' Ai t E 111 day ve arpa getirtmek içia ıaa 1 ' 
IJ•blerı doloyifi7Je ber ba:- mı ıılıblye u~ıklarımıı ta· la e d ıy~ lk aı oı, ~ . tedbirler alın1J111hr. Yalaıı dMeıbt 37t ı•iYl'a' ~ 
•• lloı libllaea bir hHta· rafından Ilı •rtarılrıak ealı ~~ '~nı:.. ' ım~ıın neı ;•• Torbabdan 50 diier bazı M e ~: o T •1'lıı 
lık ···ildir. Uyaıla kiaaıe- edilmi~tiı. ~ID ar ptr ID rece e- kazalardan da 250 ton buğ- k aza Rer.ıet o .,._ı 

ra de ıçılmHını ve blyülr d · .1 ı. • ııı u ..ı 
lere karıı mübiti ve aileıi ---o-- . ay ve •!P• l'~tın ec.eahr. 37 H ıh evd• P 

4 1 it 1 I tenvırat yapılmHını kuar Vl 'Ayet ı•ıe •• toprak Y 
• •• ren r er ve uyuza Doktorun ma it 1 t Emiıı lıyel •• ""' 

ekaeriyo temiıli~e . t ı a ına a mıı sr. mt bıiilleri of~•! ofiıi mll· Ser bet Jıyeli d 
a rıaye ----- dibleri dftn oıled•a ıonra . Jerl•d 

etmlyıa &lı ı•bıılar tutuıar. 8fl arttı 
10 1 

• Torbalıya gitmiılerdir. karet ettık 
Har, 9e mabacerd gi· Mer.ıemen bakllmıt dok· ÇUV8 Dl• p t idi lanmıılardır. 

fefkllıde Hmanluda te .. t l h ' ,_ . • o as ga BAS • 
. oru o u p •.en umu mır· t t Jd U • .. \fi 

•ha.fi~ iyıee riayet tme- k zinde ' ııfo g6Ha Dı. rınç u u u Oınm ve incir tarım .... AL1 lJL 
••'= .. ~HID tedari.ıe edene- Abaiilbui KP.af&)' bir dere· Zabıta dBa Ka:narc&ler ıabı koaparatifleri birlij'i· YAZLll eıff 
Jip ıı~ ıı" çam1111r deği~· cı terfi cdorek maaıı 60 çarıı11acla 126 11yıh d&k· ae mibim mikdarda potaı ~ 
tue .. me•- ve bfı aralıl; ~raya çıkarılm13tar. kin da •a çuval kaçak pi- sıelmiı~i!. Bu~Jar pHHl SAN AT KAR ıt9' 
•a1a1Ma111' 't~ı•ktan dola- D•ıKK-AT I rinç tutmu;;tar. mnkabıhnce bııcılara ••· GENÇ VE .41'~ 
JI ., •• ıaljı MI aörllllr. rilec•lrtir. • BU A 

Wyaz ilk ••a·' aj:cıDda lımiria yeıiae tcmb Sönell 
~·• t~d·"~ ,, •., •adıiı bs~E '-~ ••uılu~ •il~11cr #tıı:ııııııı:ııııı:ıı:ıııı:ım::ıııııııııı!;ı içtimai faci• ~ 
lakt1ird• · P•~ ~ uak r"ı o?- '"'J itaWdpa, .... ı • ., •• ds ~MAMA Gu--ABUZ v f''' 

.. ... . . .. ·· . '' ... 

•· Feıat b1'rt Mc ealc.ti ir- "ÇANKAYA,. aile i:t.\h~o · A aıan:t p•'" 
... arlt~ra.;ti.;;;-;,ş;-;;~" ddiMGıterilerimisdell röı · Vitamin 10 lalörl Cihetinden çok zengindir yr~c• 1 1 
....... ı,dr Si nkl"r ve ,... t, old•iamuı rağbettet ii y 1 B 1 n Yanı GB 8 
nur ~t-ydf"' J g:l.r.ek. ın· CHU' t al1ara\. ita keH Hl :: avru arnoızı _es er:: y u N G f I fC 
,.tlrltt nf. ım rle ıır •• tcı • · re var} eto kııımfarımızc!~ ~Srh/ıatını horur, Vücutlarındakı Mukaoe·:: Ak il h•"''t 
-2 i • 1 . B 'bi • .. ı ara ~. ~,,ı 
nı l"Ç eıır ; ı uyaz ilyllk •e ycaı tcbeidülit U mctı arttırır, Hayat, Neı'e oerici tt yete ve it.• O 
laluda deri lb ır n:f ı bir ~apdn_ııtır. U ~ B I R CEVHER DIR~ ı+ S A it. 
.. ıı itlıı1i Ç'uarlar bi Ç<Jl' Sayın h Jlumızın bir kere :ı BOtii ecz"nn ve depnıarda b'•!unuri! Telepati•t,. 
•ikrepl•r YO f tib pi 1r g6· .:etmelerini tavsiye ederaz. .. • Ü it U M =ı EMiN it~ 
rlllr. Meırabatımıı ber lresey .. ~ııım.ıımıı:ıııııı:ımımııııııııııl S•hae11'1 

-Ar ası var- elvfrfıli Y ucBzthrr. 



-------------· (ttALltl ff"°fSESI) .. ------------~~------------10Temmaı iMi 
1zengindilenci fagdalı BHai1'er ıl 

yakalandı ~------ -
k- Kartalıa 1 iıh fl bul - Şebrimiıcl• Omlet gapıbrlı n sat l 
l1lade bir yak lın'n Hemdi iımimde U a, b 1 , 

~llrad •dıada bir dllt.; o cİDİo Oıeri•d• 20, vega s la na 1 
•ile boiarak adet beti bir yerde, 2 adet ı Omlet yapılııt•f rı zarı ıan 

tu:a~~a. lbrabim 
1 

iki baçaklak, ayrıca 12 beı yuauıa ta İÇİ•• 
1

iki çor
•• ~•.•mlerlade adet alııa, SO adet te birer ba katıtı ı&t i~ı e edl Ut-

~ .. ı ÇH• 1
1,1tlrakte.a liralık klj'lt para hulaa• H yamurta lar ~) ıak kı •n· 

~ _. a ı Ye CI · 
~ k •ttiti iddia muıtar. • . ıır ve kö,plr&r;, omlet te 

J lllalatarı Maı· Ba zenrın chlencl adil· daba çok .kabarır ve b ıfit 
~•ll•aaeleri 2acl yeye Hvkedilmiıtlr. olur .. 

,••· ••tlceı~a- H-1-rs-ız-111r 0 tO gapa rt,en sara. ,. ••lır aleyhıa- I . 

,'~:·:::el~;!~ Karııyaka, latibab ıo ran ÇlllllŞlrl 
lll11radıa ia· Irak ~3 .. ,.. evde otarar beuazı·ıtmak ı·P.·•n 

1 Ye lbrahim Tevfik kızı Ratibe ıa• ev l y.I 
1 O•a lld&r· lromıaıa ·Cafer oila Narl Üt& yaı•arkea dddcat· 
'l•fttlr. Oa· Dileiia evde bulnamadığı ıizlik

1 

ylrla dea haf.'fçe ye.· 
~:•tıa ı•c••' bir ıırada evleri ara11nda DID daha d oira,,u lararaı'° 
•k •bel" ia maada- ki t61mede mevcat kafa çamııuı bt ıyazlatmak içi o 

Q ıaça itle- b' ·ı · k ı· ' ipini lre1erek buhçeye orı. ır ıovanı ı uye •Hme ı 'e 
'1ıc:i A" clanda Nuriai• evinİD fre· kesik ta.nfı ile Y•D•n Y'!fl 

ıırceıa .,.. · • 
J'•t,ılaa daraıı· riıiae ıirerek bir yatalı ovalamalı, aoıara 11oıuk au· 
fıill 11 taımml· çuıafı, bir balı HÇÇHle, ya batınaıh, teke çıkaı. t·· .. hldııe· btr bakır tepıi bir albn YOZ narıamasına 

d :•t.fa İl• bek· kadın kol ıaati fi~ Adea JI 
~' 11 

balandak· lmn Mibrabeaiade bir 1•· karşı 
'-lalaet bir delil tak çerıafile iki adet ha11· 
'' ba ikiıiala ·•- Yaııa ekMrıydle yüıiio 

karar .• la1anaa çahadığl tı•lyet terleyip ıiliDmeainden cud 
vermıt d'I . • 1 e 1 mHı &ının'" ımç a ya• f.zı" parlar. Bilb .. ıa alın, 

~' ıaballattia kalanarak tabkikata hıt· çcae ve baı.run parlamHıDa 
'--•• 448aci lanmııbr. parlamHına karşı yazın li 

.~,ıilrea •• 1•1· § moaua auya içine pom t 
~,-.._,. tabfifea Halkabıaar yiia menıa• k 

1 
-

1 
k d · 

~ldct•tle hıpıe cat f•brikaaında çabıırOı- t ~~u ug; 
0 aa~ay~ • /' 

~ltlerclır. man oila HaH• yuıcı Hıl • pu raıı • mı 1 •e ı: a 
b -- paket 31 lira değerimde kremi yatark~~ parJ .JJ•D 
qll f pamak ipliil çalarak lk•· yerlere ılTmehdır. 

) a çarkt.D yakala•mlf Ye ba1'• Ats!a&E '"' 

-ıllrında inada meılaat aaç yabt ya• Jatılı makt~plardo 
>)llreler P••m.,t... ı patateste ''enilecek 
,~'') S lkiçeımelik cıdde•i 1. O Ankara - ... Yatah oko. "h. ..... ah ıla& 1 M h t • ı H • "'"" 1 aayı ı • me 0 1 D He• )arda çeıitli yemekler ara· 
ti.. •ı. ı:krlt ~aJfbai· çeımeliDID kahveci dıYarı• ı 11ada ba ıaıaa memleketi· 
~~, • alç r k r . 1 • r . .--..._ -•ıtı.,. Alarm 1tıma ıare ı~e ıç rıye gı- mizdt. bol y~tlıea pıtetesi11 

t. reı. HH&D oıla Mehmet de kı•balii maarif veklietin· 

Kolıramanlar anailılopeJi•i : 
-=:r:: t :.ı • : ' >;;;a 

Türk Tarihinin 
•• 

-ti -
Olmez Yiiitleri 

Y a.aan : Göntil Emre 

BURAS REiS 

Gemilerinin düşman eline 
veçmemesi İçin ODiarı ate
şe veren ve bu uiurda ca
nını feda ·eden büyiik bir 

Türk anıiralıdır ••• 
---o--.-

Akdeniz, sulannıa babb ea açı" olanlardaad1r. 
Denizlerin yiiit çocu\.l.:ı rı olan Tii k kor1aalan 
ve burma bıy kh le•ectl r, en çok Akdenizla ma-

vi ıularand• dolaımı,lar vr. baraduı bir zama•lar 
kuı uçıırtmımııtardır. 

N amiarı •c b.ybet lcıi bi dB,maDları aindlrea 
D.rya luptaal:ıu, deuiı ena ıavaı t•ınılat1 ıibi 
bu ır..ılarda iezmiıler v o aanıtarıoıa çoi-ar. • ba 
2'1•ct ıalaıoa y•pmıılar&ır .• 

Koyauada eo çok Türk t•hidl barındır•• d• 
bizlerin bııında da Akdeniz ıelir Ye yioe Akde
nizdir ki bilyilk denizler içeriıiade Türk b•yrajı· 
ane gö'ıesiade meaut yıllar ıürea •11larıa en mat· 
luıudur. 

Akdeniz a11rardan beri Hyıııı dealı yiiitlui· 
le t&nıımıı, kacaldaımıı ve oalardaa bialer~e1i.t 
göiıllae almııbr. 

(durak Reia) ba k&bramaaların en meılaarla
rıadaadır. 

Burak, denizle.in deaiıler kadar b&r •• baı 
ej'meı bir çocuğa idi. S 11larda blytiye•, dalıalar
la boiuıa boioıı yetişmiş, yamaa bir reiı olmaı· 
ta, talih, ona bu rütbeden yakarı çıkarmadı. Fa
ktt oaa damarlarında hı · dıiı kanıDıa blyllrlllr 
ve a11letiai a6ıterecek b;r imkan bııırlıdı ,.., 
r&tbeıi relılik olaa Burak ba 1ayede eltedller 
arasında yeralmıı oldu . 

N•mılc Kemali• dediii ıibi: 
~t d 11iuotalları yere iadlrdiii f& aUkaclarh,ra tamim edil· 

Ya a demir lnHJI karmak ıar• · miıür. 
"-• 1 • tile air•'""•D bekçı ta,. --o- : Elhamra sı·nemasında 1·· 
1 ( çıe esı fındın g6r&lüp yalralaaa 

~~İ~) ·- Siaı•· a•i•n• • h1an ıuçla luç BIÇBk taıım~k ~ 8uıün 3 ı•heıııtr filim birden ı 
~ditiDe 16re tıiindaa bekçi tarafındı a K ı dd · d U ı ı 

.. ,•d·••Daa ia- iki el ıilib atılmıı iHde mel :;~ ·~:~p ~~~ı;aa~: ı 1 . Allahın Cenn~ti ı 
-~~ ~ ... d le ıeae yine firara mu•affak olmuı ria &zerinde bir bıçak lb~· ı Muıilri· S. Kayaalc M. S . bı hıttia Y ı ratanlar ı 

ti.11._ 1
1•• yeter ve bilbare takip aeticeai ıuaarak mtlHdere edilmic· M&airNurettia Feriba Tevfik·Haıım ·Muammer· H Pitld• 

• • lci• • • · d h y ı J aL.~ ı., f yakalanarak laal&lua ata · tır 2 L 1 ff d• 
.,.., .. ,, • ıaclaa ldkata baılaDmııhr. . § Gı~ller caddeıinde ı • ore ve ar 1 

'-- : Haydutlar araııada T&rlıçe alıll ı 
-....._ Mebmet otla Hammal Mu- ı • 
tıız Gece eve •• Ba •DID &ıeriade bir b. ı 3 . Birleşen gönüller i 

çak :t>utanarak mliudcre ı Tebıi renkli - Jaaıttte Mc Doaald • Nel•oa Eddi : 

~~-ak Girmek Yaralamak ıH·•·::.:~· ır&ollode ilk ••ml:_rd• ulo.20ka•aftarı 
~ ~cldeıiade Kemerde cevizli ıolu 1r Atat&rk caddcainde ıi ı f Sİh.emasında 1 el. 1 

~- o'4• otarar 50 LHyılı evde Feyzallıla ,.,. fabrikaıl öniloda Alı- : . yyare 3646 ı 
1'b 111b: Ydmaz 1&111 Beher ydbızı.11 frece met otla Hasan• arab&ıcı ı Bu h fta 3 fılim bir en ı 
~i\ııa,, :•0 i•k· aaat .23 de evine ıelea S•· Ali oğla Ramazan idareain ı 1-Macarca ıöılü (T6rlcçe • FraDıl'c• izıbatla.) 1 
._,.~''•I 'Ç:~!~ ban ~jla lbralaim ilerl pen• ·~- bulu11

1
aa arabayı Lçarp • : SARAJEY O ( SARA JBQSIA ) :ı 

t l ..... ' 1 cereıı r cımıaa bir fıaret , ... yara am•ıın• ••u•biyı t • 
\. ,, l,,flraar:~•i tuıında ~•arclaktaa ıo•ra ••rdiğiaden y•kalanmııbr. : 2- lnıiliıce ıöılil ıı 
\.~t lal. tlı~ı~~= ıiı ice ••İ•İ• laawlaıana edilmiıttr. i BAKiR DEL IKANLI ı 
'~ l~ea '-arın ıirdiii iddia ve ıiklyd § Keçiciler çenharda ı 3 MALEK DENiZCi ı 
,,... llıterdi. ~ dilmui üzerine ıaçlu 1•· Maıhfa otla üıeriad~=bir ı • ı 

) " . 11~,,,D J•tıralmıı kalanaıak [hakkında meı· bı~ak. baluarırak ~m&ıadere t Mtlaeler: Saujevo: 3.30·. 6,30- 9,30 8. Delikaah ı1 1111ttır. but suç z« ptı yıpılmııhr, td•Jmııtır. ı Melek: S ; 8 Cumarteaı, Pazar 12,30da baılar 

.. 
u 



--- -----·----(HAl:"KlN SBSl)-,.,---·----------4 - -
--- ----

- Ba!ı t ·r fı 1 feci sahifede -
•larak ba aı\a. t. bu y6!inde caııh v bı. eli ser 

Jul 4alma hlta.ıcU butırla~•c fd:ır. y...,..E_ NI KAB-ıNE TE Almall 
- Şır.4• yoktur H hom D 4 acae7• yak1aımakt.• • O 

•la• lıaı••?lleti siyaıi uaLfeleriDi• •D •tırı idi. Vazı· C:::.EKKUL ETTİ HÜcUJll, 
fe,t •llletia bayrıı.& ve tııatdetlne lifa etmek için 16•· 4liii" BerliD. (ı.•) i 
hı.illi temi:ı •• titi• dikkati• hll1ö1:: maYaffakly ctl Ttirls ---- ZI resmi tebliji s~;; 
ailletiala kadir bilea •lcdasmıcla daima tlfıkrau JHİDİ y ALNIZ TiCARET VE • balatlaramıs loıf, 
•allafııa edac•ktir. M Jldimiı IJİ bir iaıa• almaaeaiai liade bir kafil'i ı 
YI 4eYlet laiımetl•~ bBtB.a me•caciiy•tinl 9 akfedan bh RA AT VEKJLLERJ lallcam !ederek ,tf 
'fataueYerla •illet 1olaada 6llnc•J• kadar ç •htaıHı· DEJl.JŞTI ıemiıi olmak 11;,.t 
aaa ••t•••• bir ml1allai ılrm&ıtlr. Ba mi1al lıepl• \.> toaiJ.ltoluk 6 ti' 
.... H'fıl, blrmat •• ı•pt• biıleri bahtet•ektedir. Dı. --o-- ıl batarmıılard•1·, 
.. , ... deYlet llisaaetlacie her ~tirli ıabı' 98 baıu1 -Baıtarafı Jacl Hhifede- li: Dr. Fikri Tuaer Erıa· Deaiı lkaff 
.. afaaat ka1d•atlaa aıak olan ltemiı mlHllardea biri y ... m Ş&lul Sara~otluau ram, Hariciye Vekildi Ve· ıabll mubıf.s•'"' ;J. 
eluak tarlblml.1de fclaima )•fıyıcaktır. lr-.dul 9 e H· ınemar etmiıtlr. Ba!•ekil· ki~I : Şilkr.ti Sara~~ihı iz. barbıa baııod•
t11 .. ı k••••tli bir arkad•ııııu:adı. ITemi.1 ve doiru bil llie ŞtUnfl Saracoıloaan mır, Mahye ••kıh: Fa•t maa koyaad• 
tlill laarekdlerde ağraım• lıi11i 1.orlu biç~ bir meafut, tayini hakkındaki Riyaıet Atralı Ellııi, Nafia vekili: tayyareai diitO~ 
~it ltir alfasda• lrkmi1ecek kadar ı5ıli pekti. cGmhur teık:ninl ayae~ Ge. Faat Cebuoy Konya, ---0 I! 

Vataa azaa bir çahıma devriai11 kem•le eriıtildiği cıeşrediyoruı: Maarif Ve~ili : ~•HD A~: R j) 
Mr ••lldıaıa bizmetferindea çok iıtifade edeuği bh • Aakara 9 T emmaı t 942 Yücel lımır, lktııat Vekih: US S 
••aa.ıa oada11 mahrum kalmııtır. Acımıı ~üyüL:tür. ~O~RO SARAÇOCLU su." Day Trabıoa, Sıb~~t •• tu•• oııt 
llaluaatllye lıismet •• lradlr bilir dunr•lar ıöıtermtS. lımlr Mebuıu lçbmai ma••eDet Vekın: . US d1' 
1alaıa boıcuma.1 deiil, yetişecek ae1illere kartı ıüztl ANKARA Or, Halfa.i Alataı Aydın, Loadra (it' 1 
lr••k Yermek için de m&ıbet ye ciddi vaıifemiıdirr. Dr. Refik Saydamı• Gtimıük ve labiHrlar Ve· Şarka doğru il•~ ı 
111 .. ıt lıılu yataaıeverleria elleriae verilca ema11eti lrtillaliyle (ahilii •dea B•ı· kili : Raif Karadeniz Tnb· bir ıedik ıçaı• 
te.ı& •• ıeıefli bir aihayetle teılim etmeleri ea aıiı vekiliifre tayia olundaı.uı .1oa, Ziraat Vekili: Şevket rlDdeki bllll J , • 

.. elleridir. teıkilih HHİye kanaaumaı Raıit Hatipe>ila Arhio, barbe aokayorl~I 
Dr.Saytlamllııri•deki Taıife emaDetleriai ıerefle tea:im maciblace ia'.iiııap edeceği· Mlaakalit Vekili: Al. Fah· Raı tanklar• ti 
et•elıte mlmtas bir b&btiyarlığ ermiıtir.Millet badiıni aiı icra Vekillerini bildir• ıı EagİD fSamıaı, Ticaret ıUeriai ~or~Y'""• 
ltlJlk •atl•H•"ri T&rk mllletioia batuHnH hürmetle meaiıi rica ederim. Vekili: Vr. Behçet Uz De· ıiindea derıy• 8 
tewtll ... i,oras " REISICÜMHUR DİZ li. etroektedirl•1

• r 
u1·hallovı·I! çıtelerl- ••m•t ıDana.. YENı vEKıLtER ıaakıa 1u ,1d•c1i~ Fasılasız 

Muharebeleı 
• V YENi KAQINE ÇANKAYADA rebe cerey•D 'i1,,ıı DID tBGIYOZO Auk•ra (R.G) - Ye•i e., ve1ı11 Şilkra saraç· Radar Aıın~o ,,11. 

kabine ıoığıdaki ıibi ka· ogla yeni icra Vekilleri önüne ıeç111•f1:_,., 
St~ldaolıo (a.ı) - fHı· Lo11dr , 8,14 (Radyo)- rulmuıtur: Heyetini, Çankaya köıklia· --"" 

lana _ıire11 mabare~eler Yazc;ııaY çet~leri Tiryeı~e Aakır1, Şlluli Saraç• de, Relıicümhura takdim casusların 

1 •tlu11ade Don ac lan bo- llr.ı•nıua ıbmııler •• pohı otlu bmiı mebuıu, AdlİJ• etmiı •• Reiıic&mhar lı· 
J••ea Uerlıyea Almanlar lrarakoUaruı.a lı&cum etmlt· Vekili: HHaa Meaemeı el· met la6Dii Vekillui ayrı kBlll J 
••ılar tarafıadan kaıalbl· l•tdir. B ıaa Hısirancla ya o;la Mardin Milli MBdafaa ayrı tebrik etmiı ve hepsi· (•·' 
••lr telalilrcıindedirler. Raı kaha Yagoıla• telarlndra Vekili: Ge. Ali Rlıa Artaı· ne mavaffakıJel temeaai· VaıiDrtoD fi• 
.. , ..... 1o atuiD• ıekmei• lraldarıl•D kadın •• çocak· kal MaaiH, Dahiliye Veki· ıinde bulunmuılardır. alıalbları tar•,, 
calıı11orl1r. Almıalar d" lana ımpa aaldedilmeıina rika ıahilleıi•,1,,ı 
Ra•lana yohına lcHm•k makabil y•pn.uılardar. -- - çıkarılan co•01ı"'' 
lıtl1orlar. ---o--- lzmire ait jc)er ralden miti _. 

AJmaa lcayaıklnı Ruı· L d h Y mecliıl mub•k:if 
lana ltiıaı toprak kaHD• OD ra alkı Aakara - Iımir btlecu,., K&ltDrparlr, otoblı ve tir. Suçlular ı-1' 
tlıklaıaaı itiraf ecU1orlar. ram••J llcretlarinde •• kadrolıraada 1apılaD ideiıik· tüfek m&freı~;,,,-
Raıfarı• ıilibı boldur. Do· memnun tikler Dahili1• Veklletinc• İDcele maktcdir. alhaa aalsfed• ,.. 
paa Raılarıa ralbim ktııY· L->abra, 8,15 (Radyo)- g-- 11m ıeleD ibli.~ 
wet'u teplath~ları bildirili· PıilaDJU belkı . ~araçojlu s lh d dlkodularıj 38 gem.ye ılıoıeıktır, ti~ 
J•r. Ru~Jar Kıyef b6la;eıia· nan !.labia eteşkıhae mem•r U B • laları bılkll• •· 
•• 4e bi çok yerleı almıt· t edilmes.ai memau i1etlekaı --o-- hücum temin etaıitl1'', 
lara1r. şılımııbr. Ba ııradc bııı avJh de· ---o--- Aınetl 

ist "~ıbul gümrükleri baş dlikodularLı c!d meydand al· Berlia, (•.•) - Alm•D Rad"'" 
· a mışbr. en ra rı. ycsa ._ !IS · · } j ••d•• •• •• ... . bomba oçaaları ;;, remıh D 

MU U,.. 12'U den: Mıcl\r ve Bı~rguca ncırıya· bir d&,'Daa kafil11iae tcıar ma0 ~ 
llııl l ınoü ~ 4 • J _ 9.C2 l huda lıçcıç i .ızet 1 rlnin raı etmiıtir. Netice malum . ,.ta•• ,_J 

M"~ar D • •a\ı.:lottilderi ,ulh ıayial rı degvllclir. Vaı•0•1 "°''· ~ La eg fi rika. fılDe -
lıl.K. . Kilo t;r. t ·r Kr. Ev f cin i Aub " h ;ıldu da ü berlen= tema• - re al AıoerilJ' 

ılı -:t~ ~aon~ r ~~9l3l ,..~ i t T b dmftlir.Bu aba lcre göre fıada.ı uydurulmuş y•laa- 1 old' ..J.> " ~... """' .. ,.,, ç man o op aı c I . kumanda•• 
Y J:arı bh eijyıı 1549 ~ y '' k aun m:.ıcibiııc 24 ~·. Ru1yanıo b zimetlnd~n ıc:a· ~~rd~a bıı'lca bar •.~Y de· ıJ 

'42 ele ı •~ 1.l 30 ı:cpah zarf uıalulfyle .. tııacaktn f r 1 giftercni ıulh yıpa· sııldır. l1ıgiltero kalı 11fer 9 Ruoıe 
~ıamıi tı 11.ah1112 ibr ıı v .. teı..ain t ile teklif m tup cağı şayia' ı Benli den kadu lıu~e de9amı tabab· i1' ı 
1arıaıa ntJ!!. f! J &.ut 12 ye le c verilmes' il~ıı olu-ı çıkmııtu. LoDdr radyoıo büt etadıtır. laglltere taab· IJ1 (•') 
aar. bu hasada diyor ki: bütleıiae ıadık kalan bir Bükret• ,_,11~ ! Sabt .R ı1ar iye c' ddeıiudeki gümrük aatış miidlir- \ ( _ Ba şayialar Alman d~•lettir. BuDdın biç bir ga~2telerl ,,.,i,ı 

r llflndodU'. Ş tt nwul r arııfa g mrükten pu rl:k:. ıı jmifl ·tini oyalamak için yal- kımıe fUpha edemez.,, bıtıluad•• 4il~ 
•erilir. (396117340) nıı Alm•a makamlan tara· (Rad10 ıaıeteıi) aeıretas•~t• f 
-------~------~~~----------~--~~------~~------~------~--~~~~~~~~~----~~~ 1 

Milli oivan~o bil t~erinizi ( Slıdıt ) :~··111.:!,~· .,~ta .. ~ .. r. ec;·er:p~:.:i~ :ı~~; .. 


