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--~~~~~~~~~~~-~~~~~1 Maarif Vekili 

S O N D A K 1 K A ~~~~~-h:!.~~kll 
Fransız hükô Don vadisin
meti Parise de büy lik 

Mısırde 
Mihver 
Hazırlıkları' 

Hasan Ali Y&cel ba ıabıbı 
Aakaradan ıeldl. O•iver· 
ıite rekUSrll, profeı&rler •• 
\taarif erki•ı tarafıada~ 
kar ıılandı. 

--.. ·--mi taşınıyor I haruler , 
Viıl, (a.a)- Fraaııı bl· B rlin (• •)- Ruı crp · Kahire (•.•) - R6yte· Kalenin de 

Alman 
Hücumu 

k6met merkeaiaiD Pariıe I besiaia cena'ouada Alman· rin bildirdiğine g&re Mib· 
taııama11 baldnadald ha· lar raıt geldikleri Ruı bi • ver ileriye bOylik:kuvvetler 
berlere ayıan bir emne lılderlni d•tıtmıfhr. 81111.rırmü,t&r. Bundan dolayı 
yoktar. 60 bia memur iıti y~rlerde R11ılar1a yolur u 1eai bir taarruz bekleniyor 
ap edea Viıiaia ylkiintl kumiıtir. 22 tank bhı 'p ~ ,ıemya tepuiai ıımaılı 
laafifletmek ıçla b•zı aeH edilmiı, tiddetli maharebl • :uiode tutın Avudralyahln Moıkova (a.M) - K•I•· 
retler Parise taııaacaldar· ler olmaıtur. :n:radan d&tmıaı tehd ı t otyade tanklmrla de1tekle• 

aen Almanlar c plaemlseı 
dır. Netekim Devlet 1tira11 Almaalar dlia ı•k•• odiyor. b&cum etmiılercHr. Fa• 
zıtea Parlıte idi. Şimdi dt Ooatç ihtOade yeni b r lorilizlcr burada yap 700 611 bırakmıtlarclır. Al-I 
Maarif Velılleti ve bir iki k&pt6baıı kumuılardar. Do tıklan a oi akınlarda h r maa uçak fıloıa da hlcallt 

'•eklleti• daba t•ııamHı aebriniD ıim•llade Ruılar (t..ly•a albayını yd•iuıda etmiı, 72 uıık cllflrllml .. 
mata1avverdir. b6yllk 1ecavlzda bulanmaş hıtmuılardır. Avattralyah- tar.! 

--·--- ise de plıklrtllmİılerdir. lu ani bir bilcumla ba te• Fransızların 
Hintliler Ba taarruzda 111 taaktın p yi tamamen alm•ılardı • . 

ıt ı tahrip edil.niıtir. Don loıil!ıler bu tepenin tama- yıldÖDÜmiİ 
istiklal mabaHbe'eriade 47 dit DIDI almak İÇ D y1phkJ111 

maa tayyareıi dlltlıd61r. H ılnıa beline kadar çıp· Loadra (Radyo 13.Sl)-

I t• ) 150 yıl e•••I Fraa11alar s ıyor ar ---o--- hk bir halde tıaldırmııln 
Fıaa111 blrriy•tl 14 tem• 

Riyo şehri 
mücadelesi 

-o-

Delbl, (a.a) - Hi•t 
ko•ıreıi l•rill• baklml1etl 
reelde karar wermlttir. Ba 
karar lariliz aıkeriala ~c· 
llilmeıi elemek deii'dir. Berli• (a.a) - Doğan• n 
Mı•ır ba ıaretle barp tek· ceaubuada Timoçenko or 
lifini reddetmif ve bly&k dulanaıa yıpmalr istediği 
bir tehlikeden kartulmuı· ye .. i yarmalar ve keaimler 
tar... cephenin aeyal bir bal a I· 

Balıar ~rad1oıaaaa bu masıaı mucıp olayor. Rus· 
baberl•i ihtiyatla telli& kı lar kıı aylarındaki gaytt t· 
etmek llzımd1r; çlakl in· feriyle Vo1ıa llıtünde i 
rlltere M111rıa harbe ıir· Riyo ıebrini alamamııia r· 
meaiade biç bir fıyda ıör 
memaktedir. d1r. D&a baraıı için yıpı• 

ıuıollnl ıı ıııır 
ıııtııı arasında 

Mıaır laalkıaa ve elii ı 
Arap milletleılae karıı mi h
veıia propııaada faaliye• 
ti darmıJ•• bir hızla de· 
wam etme~tedir. Roma rad• 
JOIGDa rire Mııır mlftlh& 

an 11 ılalik kanlı muha 
rebedea de bir netice çıka 
ramrmııtardır. 

---o---
10bio Alman, 

70 bin Rus 
öldü 

Emia H6HJİ• ile ıiayor Londra, 8,15 (Radyo)
llauoliai ara11acla m•••i· Sovyet iıtibbaratblro•u Re 

· lar teati olaamaıtar .• Emi• kerln ceaaba 11rbiıiadı ki 
HllHJİD meıa jıada mibve• Sovyet kıtalar1aıa çevril· 
ıia saferlerial ivmBı ve diil haberini tekzip ed ıyo • 
Mııara karıı verile• temi· Burada b&ylk çarpıımalaı 
aattaa dolayı •eviaçlerini olmaı ye Almaafar Raılara 
ltellıtmlıtir. ·Sinyor Muı- 70 bin ili ve yarah kayd 
ıoliai ele cevabıada Arap ettlrmiı Ye bet biade rıip 

ı memleketleriaia hlrrlyet ve vardirmiıtir. Raılarela Al· 
İstikflJ flalali tabırtızbkla manlana oa biD aıkerİaİ 

· beldediiiııi bildi mittir. 200 de taalnaı fmba et 
. (R•d10 11&etHlade•) miıtlr. 

dı r · muzda teıia etmialercli.18• 
glla ba bayram bUha ... ---o---

(oeilizlerin bir Fraaııatar tarafı•~ 
1&atlaamaktadar. Ba mi••· 

bir mUV&ffa- scbetle Frar;11s kamanclaa• 
Lareıaa lbideıi 6alacle Wr 

kİyetİ geçit re•mi ,apalmııbr wti 
b&r F raa11zlar ID adı aa••• 

lskenderiye (a.a)-loıi· ıaa Fraalll diJ• teımlr• 
liı doaanmHı Muar doaan-

edilmiıtir •• 
na11aa iıtirak ederek Mer 
,. M•trubu tlddetle bom· Almanlar. 
urdımın etmittir.Filo top· 
lariyle ateı ederken deoıı kendi'cesetle-
tayyarelerimiz de limanı 

tınıdan bombalamıılardn • ri üstünden 
Limaa •tııada bir nakliye 
' •pura batmlmııttr. Vapur .reçİyorlar 
batarken yanıadaki uçak 
11var sıemiıi de mtUıim bir Moıko'ia (a.ı)- Almaa 
ıofılik y• pınıı ve kaybol lar Kaleninde bir JOI ac· 
ınuıtur. 15 ve 29 ncu Al- mak içia çah111orlar. SaJI• 
nan tiimealeriaia taııtları ca &ıUla olmalaraaa raim• 
ele bombalan ,.. ıtbr. Dalaı Raı mldafaa çeabarlai 1•· 
srken Tobrui• ritmekte ramamıılard1r. Oa rlaclea 
ı>lıa bir kafileye ele blcum beri devam edea ıiddetİ 
ıdilmiıtir. Hiç bir baıan· mabarebede Almaalar .._ 
mız yoktur. ti• kavwetleriai UerlJ• alr 

m&ılerdir. 

lskenderiye· oııma• 1tır kaç , ... 
delik •çmaia mD••ffak ol+ 

deki Fransız .u,t .. ,, takat baai•r •"' 
maaa pek pabala1a mal · el, 

gemileri mattur. 
Cephedea ıelea laabeı• 

V1111ingtoa (a.a) - lı lere 16re Almaalaı kea 
kenderiyedekl f raaıız hu p cHetlerl ile dola bir ıalaa7 
remil. riaia Amerikan li- dan pek b&ylk 1Bçlllderle 
manbr1nda mubıf•z• n ilerliyorlar; bir keaimde 500 
blm•yeıiae dair olaa tekli- Alman 61dlrllmlf we la 
fe dair baber bekleamektc· çok tank ve barp .. 
dlr. meal tahrip edilmlftlr. 



Maaoenet uekalct i S·. Cl E H ı• 
Ne,riyatrnJan 4ij/' 

--- v ç 2e rı =-----------~ )~ 
Saa""l ıii 'iZ z ar Stokbolm. ( .a) - ineç p· • e ma Emn·ıyet mü lsbirt0 

1 ıl · kormıv h yetinin ıı ~rettiğl lrlDÇ V .. ..,,· 
ıer b~ e?,ıığde bil i,:ildiğin zot veri iyor dür muavinllDI içkiler 

gore Dilea adnıaa 3600 . • 1J 
to12Juk bir vapur himayeli lımir viliyeti emrine lz~ıur Emnıyet mildDr Kandil 
kafil d giderkea atılan bir cabıiı edilip yakıada hal· f muavıDi B. Aziz . T~ıUa i 

-I- torpille hemen bt:tmııtır ,. tevzi edilecek ''lan pi· Bolu em~iyet ~~ırllıi~e, lıpirto •• ;, 
BuDlarıb b şhcaları: 1: Himay teşkillb her vuıta •inçleria dağıtma birlikle· Bol• ~mnıyet i?1uı B. ~·1• kiler. kaauau 

s.ı.can. 2. Al:ıce•t boz D ıfe deaizaltıya hlcum etmi tine tdılimıne düa bıı!ar.- G&a~~:·u lı~ır .em~17et •Gndea tttb•''' 
3: K•acah lr:art. e su bombaları atmııtır mııtır. Pirinçler hafta 10• lmirhııae tayın edılmııler• girecektir. ;e:; 

Soluca!l b&leı .boı1n F k t denizalhaın akıbeti aaada birlik' ere tamamen 1 dlr. laaan Bç b 1 cı 
(ıeritj, kcac b art A ki· e fiz anlaşıl mamıttı rerilmit olacakhr. lllanbul emniyd lmir· rika1ile topta• ,Jll 
loıtomNe at >r) gil i para · ISVEÇIN RESMi 'TES Diğer taraftan dazıtma terinden 8. Adnaa da lzmir carlarıadan [b• 1 
zitler (tafeyiler) ia ıan Hğ· LiGi: oirlikleri kendi izalarıaa emniyet imirliiine tayin tabiiyetinde 01~,ı 
1 - a • d l 1 d•I • t' 1 1 1 P sırt ' ıgı uıerın önem i ro ler ~ Stekbolm, (a.a) _ Son piriaç almak üzere birer e ı mıı ır. ı11s ye • ~p 
Gltlaja için bualardan o· güaletde ineç kara ıula flı vermeğe baılımıılardır. -•- da• itibare.a ~ •• ~ 
rwamak ve lraıtuimak . ça• rınd vukubulan torpiUeme Pirinç tevziatına mahalle Haziranda edeceklerdır. ı 
relerini herkesin b'hııest b diselerinden Raı deniz· bıkkallarında bir hafta ıon· lardan bir lı••111, 
flnmdır. alhlarıaıD mtsul olmadığ-ı IA ba1Jaaarak bu iŞ en kı• evlenenler çıkmHıadaD ''aııt 

Bu ılnkü teb bet bu b•kkında Rus istihbarat d. ıa bir zamanda ikmal 'edi· llta baılıdıkl•' i 
~etid paraıitlerin vücudda İlesi t rafından ileriye ıü h.c,ktir. Malüm (olduğu Ha~iran ayı içinde. lz~ir kı a:alikteaebel~~ 
•• banaklardaki vuhğıaı üxere bu def aki pirİD"' tev· beledıye evl_enme daırHın. • aau ileri ıDrlll ıd 

riilen iddiaya k ışı ineç 7 ı k 146 ft 1 lauiada henüz biç bir inz datı adam b ııaa 250 ıer ·ev eame uıere Çl Bn •uret • 1 bükümeti bufciye aeuutı b l b b•' 
belirmeden tcıhis edilerek ıram olaHk hesaplanmış- müracaatta u unmuı, ua· meyen eden ti, 
waaiyette olduğu içİD bun şu tebliği neşretmiştir: lardan 133 çiftin nikihları lnbi•arlar ld•'' 
lan meydana çıkarmak ve "lkl vapurumuıua tor- ı ır. KALA y kıyılmııhr. Geçen seaeaia caat etmlı Jblll 
lt••lardaa kurtarmak çare:• piUeamesinde kullanılau tor GETiRiLiYOR ayal ayındakine aaıaraa bu Jar. ,, 
lerlnl de be balmuı vazi piller üzerinde Ru, imali lzmir villyeti emrine haziran ayında Hleameler· Diier tarıft 1 
ytttedir. tıadan olduğanu göıteren tabıiı edilen kal•Jlar bu 1 de 13 fnlalık vardır. biiyetiade balo~ 

D&ayaaın hemen her alametler buhıumoıtur. eu bafta ıonunda htanbuldan ---o--- tüccarlarıad•11 

tarafıada bu bauak para- ••beple ineç taraf11zhğı· getirilıcck ve ihtiyaç sa- Yamanlar iıleıini tav•iJ' ',, 
ıiileriae te11d&f edilmekte- oın Raı denizaltıları hra bipletine tevzi edilecektir. Jamıılardır. rd•'' 
tlir. En çok '-aö.IUeai de fından lblil edildiği aal•· MAZOT VERiLiYOR kampı cek olan bu Is•' 
(ıol•caa) lardır. ıılmaktadır. Bir veya bi ı Bahçe sahiplerine iaıe } • r•~1 

SOLUCAN (A · ) n.dü l&wü t t Y amaal11ın kamp Hlıan bı tlccar •• I 
Z . 

F k 
ıguıt kaç Ruı deaı'zıltıııaıa t• mu r g ace mııo ev- a. • 

eagıa, a ir, kadıa .. d d'I kt d' (verem mücadele cemiyetine bir tlirk ort•• ; 
nfıızlıgw ımıza kar•ı y•phk ınae evam e ı me e ır. K l d k •-' 

erkek, ~ocuk, y•şlı, ihtiyar v ş h' 'ht' · 1 ·d b' vuildi. amp yer a e on· hakkını verll.I ,,r 
ları tecavüılerden Roıy._ı e " 1 tyacı ıç n • e 11 • • ti' .. 

laemea herkeste gör6lebileD mikdar mazot ayrıl~ı•hr. t forla bina ve te111at yıpı· Amiller (ve •f' 
bl bü;.. fi metinin haberdar ol ... ı '-t y 1 1 d T k f'rlO r parazittir. ---o-- _ ıcaa ır. aman ar yo a a bir th ı fi" 

Solucan (•ııarit) ioaan· madıiı da aalaııhyor. Be Od •• •• yapılmaktadar. Yeni valimiz veya 1tataf 1 
lara aa11I geçer ve banak· gibi bidi1elerin önüne iff UD kOmU• ' de bununla alikıdar olu· denedecekl•' 'U • 
Jarda ne •utetkı çoğ far? mek içio ğ'örüşmelcr yıpıl •• ı• yor. le t11fiye EedilOI 

Buaak solucanı yer ıo· k K ru 2'e lyOr Kamp için müracaatlar lardır. ma tadır. oranma İÇİD 
lacaaıaa beyziyee et ren· _ -•-- verem miicıdele cemiyeti- ---0 

el b ahnmı~ olaa tedbirleı de k811 gia e ir parazittir, ditiıi Soa bıft.a içlade şehri- ne yapılmaktadır. Bunlar JID 
k w. d o· ·ı l tlkviye edilmiştir.,. • 1 • d kt t f ne er •sıı var ır. ı~ı er mize fula mikdarda odun cem.ydın o oru art ın• tJJ' 

u.aa u uncadır. ---o--- kömürü gttirilm,ğe baılan ! d•n tedavi edilmektedir. Yeni •10
1
' 0 

f dce barsaklarınızda U• Hırs•zlık 1 re .. mekte o • • mışhr. f!ir çok depolar kö H Ik • d .,. ,, 
feyli (yanışına) olarak ya· mürle dolmuştur. KömOr 1 8 eVlD e Ali ~zkoç~od• ~ 
~•JDD Ye yerleıeo dlıi ıo- Şehitlerde pılmut faL fiyatları artt rıldığı içia beri Şehrimiz• Halkevinde bu daaı ıçeriııo 1 
J-canlarm yumurtaları bü ik sında çalışın Hüuyiı ycrdea lımire kömür geti· glin H•t 18 de Jngiliı fel· lira paraııo',.,eı 
.,ük abdeat ile d im dışa· oğla Ahmet DeDİraoy fab- f d k F L b t •urttiyle Meb 1 rilmekte ve serbestçe ıatıl se e o toru • eeı a· tJJJ 
raya çıkar ve topr klHa rikaya ait 40 k ıio eğarla· maktadır. Bununla beraber ı rafında o "laıiliz halkının Uçak ve Ad~,,,fı 
k raıır. ğındc 22 p rça kötebeıı t beaüı piyasa ya pek iyi ~ a tahsil ve terbiyeti" mevzu· met yılmaı "~ 

Diti bir ıolucanın bar· Ye ı-ma demirlerioi çal ralıı 1ı b' k f ·ı k ı ndıaıadao • ıitede kömür ıetirilmiı de a 11 on eranı verı ece - ı • 
•akta günde 200.000 ve ya- götürmek ittediği bir ıara iildir. /tir. lanmıştır. 

6 ıadıiı müddetçe( 27 ) mil· d• görülerek yatulanacağı ~ti,. 
yon yu:.:nurh yumurtladığı sırad firar etmiş ve ta ki- it ı H ı· T h • ı Ati • BASr.4 vı.. vl 
tetkik ile ssapit .olmaş:ar: b ta b1rşlanwışhr. a yan .sse 1 a VI a a- ~ ALI ad 

Bir tek ıolucvndaa ba h• b• ) 1 JAZLI" 8JP;ı 
kad r yl1maıta çıktığı Dl T ! rıo sa 1 1 o an ar il - ~v 
.ir ... temı'ılı'gw• dı.kkat et· J l 1 t K l 1 1 '- d J SANATKA~a~:~ .. ~ lımirin y iine temi• zmir ta yan ıeaera oa10 oı uta •AK• •· ara GENÇ VE ,,~;r 
miyeDleria ye b&yük ab ha•• vtıı ucuzluk eğleuct' ııağıdaki malümah bildirir: • BlJ A ·ı 
dertleri geliıi güzel her yeri lımetpa bu!varuıda ltalya krellyetinin resmi gueteainde neşredildiği gi· lbtlgtr J~' 
açık .<ere edilen mahalle- 11ÇANKA YA" aile bahçe bi devlet hbvilitla11 m&lleaaa olmak üzere, ltalyan his- "' 
lerde yiyecek ve içece lor· sidir. d Dram ko.O':/. 

ıeli tabvilitların 11hipleri, bu tahvilitları aama eiiı· -"1': 1 
ile tı•L:•dar kolay bulaşa- Müşterilerimizden gör irmek üzere t hvilitl rı ile alikadar makamata. •ı•i- fi 
c i 1 t 1 iidir. müı olduğumuz rağbetten ıda aöstcrilen müddet zarfıada müracaat etmelidirler; JBDI GBllP ~ i 

Bar al ta oluc o 11yısı ces ret al r b:1 kere HJ • 1 I r 
~oraldıkç ... yumuıt aayııı· fe varyete 1c11ımlarımııda •) 31 Temmuza kadar Avrupalılar lçia Y U N G ,,t 
tla o niıl:s te ç.oğrlır. So· büyük ve yeni t beddillit b) 31 Arastoaa kadar Avrupa haricinde bulunaa Akıllara h•)~ı ı 
locan yumor~darı ıeoğa y•pılmışhr. memleketleriçia alakadarlar mütemmim mılôı.nat almak yete •e }. O 

. 8 O S A ııt ~• aıcıi rutu~ e kartı da .. ayı hal~ımızın bir keu ıçia berrüa ı at ,3 daa12,30a kadar ltalyan general Tel•P't '(>' 
addır. Bun! r n hl i ile ç • gel nelerh:ı i t v iye ederiz. konıoloıluğuua, ltılyaa ticaret odHıL a ve her güa H· ı EMiN /. ıl• 
~Dt•k m bvolmr:ylu. ' Meırubatımız her keseye at 10 dan 12 ye kadar Bıako di Rom•'y• ve !bıaka Sıb•'1' 

-Son lvfriotl v uc ıdar. Kommerılyafe ltıllaaa'ya mlbacaat edebilirler. 
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•• u 
,, - 1 -
\, ~b.ı Allal:aa iaa· atar daırur, ht.nbul - Evvelki gece 
Y,~ ' kaide kona· Her batıl itikat , inH111 Oaküdarda mahiyeti itib11· 
~ Qt Allaha İD•a· ••lim inanıılarıadan ahko• riyle e1rarlı 9e o niıbattg 

t ~11111ırbas olmak yaca, ı•ılun bir iman ha· feci bir cinayet ,itlenmiş, 
1, dl11 dllı&amek, z11Jı;ı deiil de aedir? Ô)• ıbtiymr bir kahveci paraıu:ıa 

"'ll •ı blı&il. :Al· le bir ba:urlak ki, ıoaunda tamaen meçhul katil veya 
~~ıl '• lrafa inandı · da bulmak değil, kaybet• kDtillor tarafından öldürül it:•. iı clıtil. Fakat mek 9H. Belki ele oaua müıtllr. 
~-._P •ltirdiii karalı için allah kuman ya11k et Maktul; Osklldırda Yeni 
~it ha karakter ara- ti ye kumarbazı aevmedi.,, çeşmıde 90 aumarah dtik
l6 lll&11ııebet arar· H • .ta kumarbaz;muıal· kinda yirmi ıenedea beri 
~tekıhdz ki , ku· la taııadaki ' tabuta bıka k•hveilik yapan 63 yaşla 

-. 1,b, inaadırma baka hanları dGıiinOyor. randa Kemal adıada bi r 
.. ''•il tora ]' t • Birden irkilerek baıını çe· ihtiyardır. 
• d L_ acı .uı • . d" C i . 1 

• ... fııla. vır 1• .a~ DID. •• uıuodı' Kemal evvelki g~ ce sa t 
~tlı lıtsJııınetler Al· g6nye bıçıml bı~_kala~ahk. 23 te k•hıveıin kapamıf, 
\ • b11 ar d il . Hali vakti yerınde, okur Tabaklrr mıbalJeıinde ki 
~-. b •d.• u yazarı., ve kendilerince evine aitmek üzere Hüıt ü 
tl_ ea •yorum b b k k 1 e 

~ 111
1 Allabı duy- tip ~~e· O 

1 
·~~Dm~ı)ar pışı arHıındau geçerke ı) 

~., '•ll11da dor· ram• kballak akılgı.b' 1,~ ar 
11
• b• 'T eçbul bir veya bir k ı ç 

' b lr ı ı , ır anmı a a a h bü • 
1 t •11 • memura· . d ... b ld ( f ıı sın cumuoa ugram ş· 

'" bi ıaanma ııı a e namaza tn 
'-hlbt~~z dzaıba f:ı· llzum yok) diyemiyor, bir . Mütecavizler henüz m -

.... ır. ra •a• k ı i aı or fakat (lünm 

.,..,çla11la ıı., nir ıım •• 1 ! . biyeli anlaşılamıyaa bir 
t,bt1111 1 ' vır) ·hükmii.au veremıyor, cisimle ihtiyar kahveciııııı 

"''hı11ı • lerper •• blltün ba tezat içinde yı. - b•ıına il~ derin yara aç&
~ .. , ı~teı ; aakı J, nmadamJar k~labalıfı, öğl e rak zavallıyı ö ldiirmüşler· 

'-•I P, bdrl tiıtDa· namazından çıkacak tezabı z ı d . 
ı,,, •le, ııar, ancık tam adamların i11ayetine "· .. 
''- 'iıa ö b ııianmıı Onlar aam•zını Maktul kıbvecıaıa ce 

~'l1111dr re llıcıtl bitirecek ve bu tezat için· aedlal evvelki g ece aaabıha 
~ıı. ujanı laa· k b. ıı b k 

-
11l•1a b . de yarım adamlar kalab l· arıı ır m•ba e e ç s 
hp, uaları bal- lıfınıa cretfrdig- ı cenazeye görm6f, ke1fıyetten sabı ı .. 

tı. ı '· Allaha •• • - dd · ·ı·-· h b ; 'lıı. · ıoa maae•i borcu ödiye· ve mu eıamum11ıgı • < r-
- lb "• nıeçbal ol· kt• dar etmiştir. , ,__ '••t t ce ı. 
, '' ~i emel ••r· Halta kumarbaz tekrr..r Bu esrarlı cinayetin tah 
~'llill · Allabıa t•: tabuta baktı. Yanyana ~iki kikab na müddeumumi mu 

f 11~ ~--. : l&umarda~ı ayak darlığında bir uca, 1 avia lerinden Lütfi el koy 
~-,t. rasıada b1r •e omuz geni111 liğindeld koymuştur. Yapılan tahk i 

tlLt~! L 6biir ucuyla, çiğ tabtadıa katiaetlc:ıiade kahvec ılKt· 
'I • QU itte ol· 1 L Ü 16 f' i. 1 l•y 1 J•P• mıı. uer t r ae ı z g· malin evvelki gün bir yer· 

,- b1J11111 '1c•.•. Allah aettea aıak, Sülfim g ibi dea 150 lira p•ra aldığı 
" 111ı. 111

'
8

• 
011

• f ti' · il t b t T 1 · ~ "Q'çh 1 zara ı ı ıı m • u u. •- anlaşılmıştır. Bu vazıy . t 't Q fer iklimi· b t - ın. d f' b' 
l) b,, it , 0 aa uı uD e ae 11 " karıı1ııında zavallı ihtiyarı D 
~. '" •e öıeeıaden Acem şala ve gilmilıt o ... ... ~ 
"''t''I lcolaaa kap· ı· t u ·1 pnasına tama ea oldunıl· ~ t l t ftl lD e er • _ _ , , 

Kahramanlar an•iklopedi•i : 

Türk Ta ·hinin 
Ö mez Yi~itleri 

Y a•an : Gönül Emre -12-

BUA K AEIS 
---~-----~~~~~--~ 

Burak Rdsia gemiıin den ııçrıyın knrdcımlar 

ve ber yenı sarru.. alevler dDıman ~ donı nm111aı 
da airayet etmi ıti. 

O.ııları12 d adamakıllı can) arını yık ti Çi nko 
dört gemiden ikiıi yan mıı ve bir çok diişman 
korHnlarıoı ba alevler içinde~canlar1nı vermfıler· 
di. Ôlilrken bile öldürmeyi, yanarken bile 1ak
mayı beceren bo Türk koruaı öJüındo bile vasi
feıini yapmııtı. 

--tl---

F tih Su tan Mehmet 
Bir devir açıp bir dıvır kapıgan ıa 
ıstanbulu Türklere kazandırandır •. 
Henliz yiro i bir Y• şıoda tahta geçti. BabHı 

ikinci Muradın ölüm h 1l:>erini a lanca, çok ıevdiği 
Arap atlarından birine binmiş ve: 

- Beııi seven arkamd•n gelııo! Diyerek yola 
çıkmıştır .• 

ikinci güo G elibCJlaya vardı ve Uk iş olarali, 
yani Edirneye ulıştr ula~mu, komşulariyle mua· 
bedeler akdeyJedi. 

Gayeai bu suretle etraf&nı emniyete almak ve 
htanbulun fethini uy la maktı: 

btııınbul o umaa h1ristiyaahğıa en 2Dzel ııehri 

idi. Evveke 500 bin ka.du oüfuıu varken yiiı 
seksen bine kadar inmiş ti. Fakat ıuru, kalesi bi· 
rinci derecede ehemmiyeti haizdi. 

Hattti bir hıyli zam n Oım•alılarıa, Oımanh· 
lard&a evvel di9'~r kaviralerin hücumlarına muka
vemet etmişti. 

Yıldırım Bayezidin A u dolu hi1arıaı yaptırdığı 
m luaıdar. Sultan Mebcıet te Kuaman aeferin
den ıonr Boğaz gelerek timdi Ram. J i blHrı 
dediğiruiz Boğaz ıı.e1en bisanaı yıptı. 

Şu halde ht nbulun Avrupı ite olan mOaaae
betleri kesilmiş oldu .. 

, ''-ta i 11~•1ı bayva· Bu genç kıı; ceaazesi, dugü netıceaıoe varılmak-
• bıa ~· .. dı, kı ku- ha1ta kum•rb•z•• yak• a tadır. : El em as nda ı 
111, ~01dan Aİlaba akrabası . Hem ıüt kardt~İ Müddeiumumi t bkikaıl ı ~ ı 
' 

0
1a11 b k kd Dpbe üıe · e iki ı Hugün 3 J ı• h eser filim birden ı 

t, p le DıbDtlia hem de halaıınıD ızı .. ııraıı • ' raa • 1 - A lahın Cennetı• : 
d '' t'll~• •t her ku· Ha1ta kumarbaz• oa ııh ıa ıorgoıuou yıpmış • ı 

tı,, 1111
d• meçhul- gDa evvel kııı 11 yatağ• • 0 bunlaraı nez ret Itır 11 ı Muıiki· S. K .yaak M .. Sabahattin Yu atanlar . ı 1 ~it ~ıl Y•tniıini ver· dOtliijfinü haber vermış· almıştır. M&airNurettin·Feraba Tevfık-Hazım Muammer· H Pııkin 

'~1,ti;ık•111 batıı iti· ıerd r. Tashih : 2 o· rel ve Hardı· ıı 
la • beıeU, .boy -Arkaıı var-

6 3 
t • 

:-l~nıırıne alt parçalar alıncaktır .. 'au.::,: .. 9:i.1!::1hs::ı 4.:.. l HBa~.dutlar aruıı da T::k ç··=il~r ; 
t g zete.ile nefredilen tedıyo.t : 3 - eşen gonu ı 

~~ " tet ·Daimi Encüme- ıatıı ilinı 441 satış numn· ı T•bii renkli - Janetle Mc Donald • Nelıon Eddl ı 
~~-- • ra11ada kay•tlt gayrimenL u tHaftanın her gününde ilk Hanılarda aa lon20kuraıturı 
l, • lun metre murabbaı 255 

'd, '-lir •dilecek Bç ıiliadlre llıım 2432 lira olarak yazllma 11 lazım g ,.· 
'tı~"'"latelif parııların imali vtı tedariki için lirken 225 yazıldığı, 446 
· ı,ti~~•Utcne neticeıiade talip çıkmadığınduo satrı n•mara11nda kayıt ı 

\ı." lladeca itibaren on g liD mGddetle temd~t r ayrimenkulüo metre m'l.-
\ ~-- rabbaı 379 olarak yazılm1t· 

4 l,t,~~~~•t te111taat 182 lira 4 kuruştur.. aı lizım gelirken 37 yazıl 
~ l'-•I t ilırı• llıte ve ıartaameleri görmek ftıe . e dığı, 453 sahş numarasın

ı \ 't, 
11~ Yoll.,1 mıtaka mldllrlüj&ae mliracaat da kayıtlı g ayrimenkulün 

~ \~~•ilt muhammen b Z!deıi 44 lira 
'~t 11 .._, 20·7·942 tarihine raıtlıyaa p11aıte1i 50 kuruı ~Jarak ya~ılması 

lıt., dt •illyet Daimi ( a c.ümcui odaııacla Jlzım l gehrken 44 hra ya· 
3990 ztlmııtar. Tashih ederiz. 

f · yyare si . (~~asında Tel. ı 
36ıl6 ı 

ı Bu h fta 3 fılim bir ~ en 
t 1-Macarca sözlü (Türl çe ~ Franıı1ca izabıth.) 

f ARAJ VO ( SARAYBOSNA) 
ı 2- lnsıilizce ıöılü 

f BAKiR E IKANLI 
: 3- MALEK· DENiZCi i Mtineler: Sarajevo: 3.30 6,30· 9,30 8. Delikaalı 
ı Melek: 5 - 8 Cumarteliİ, Paıar 12,30da baılar 
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SAHIFE4 )----------------(HALKIN SESi) - -------- ------

lllli mOdaf aa k·anununa muhalif hareket· • • 
Karantin•da Haili Rif .a tp şa caddeıiode 9 ••y:i ev

de Kem•I adıaci• bir şıb •• 6SS ıolııak 7 ulı evdf' 
otarar Ali kızı Fakın birbfr adat ekmeği kartsız ola:ı 

rak 35 kuruı• sattığı görülerek yakalanmış ve bakındı 
me•biit ıuç zabıb yapdmııtır. 

§ Alaancakta tehitlerdu 1497 ıokakta 11 uyıh 
ewde otaran Ali oğlu Kazın Ôıcanın evine 20 kilo uo 
ıatlr•rkea yalralanmıı ve ıatıa aldırıaı iddi• ettiği 
ıalaıı bilmedijinl ıöylemeıi üıeriae hakkında tabkikata 
baılaaauıtar. 

Hitlerln zaferi Bul- Timoçeoko- Basın be 
garıstan IÇID DUO arkası- miz Al 
f Blaketmiş na tehdit yad• 

Londra radyoıuada bir Lonllra, (a.a) - DOia Ankua, -'
1 

konu,ma yapan eıki Bul- cephesinde teıebbliı6a, metini• dayetl IJ 
1316• 1338 Ve 1339 doeum. ıar mebuılarındaa Dimitar Doa muharebe1inia netice· meddin Sadak••' 

1 bu••tu••D b • ) Hasaakiyef, timdiki Bulgar ıi ne olaraa olaan, Alman· Aıım Uı, Nıdlı 
U ya 8DCI ara ricalinin Bulgar milletini fe larda olduğa aalatıhyor. Ne•zat Gl•ead•~ 

lamlr Yabaacı Aıkerlik Şabeıi Baıkanhiından: llkete ılrtlklediğini ve bun Olaylar geliıiaceye kadH kep m11tbaat b~ 
l-7/7/942Hh giaüaden ıtibaren 339 doğumlu era- lardaa kurtulmak liıımgel · daram tehdit albnda kala· miıdeki perı•• r•• tla ilk Ye ıoD yoklamaları ıube biaa1ıada bııhyacalıı:· diğiai ıöylemi11 ve tunları calrtar. Fon Bockua Roatof t•abalBa• Ber 1 

br. Ba yoklama puar gliıılcri hariç sabahleyin aaat 8 ılive etmlıtir: ve Don aebriaia aıağı eyliyecektlr. il• 
••• 12 ye ve öğleden ıonra saat 14 dea 18 e kadar .. _ Bulgar milleti Hit mecraaıaa doğra y8rDyerelr m&d&rl Selim S• 
dawam edecekt"r. terin zaferi Bulgarfıtan için Timoçenko ordularının ar· Alman blk6ı11• 

2 - Hu miikellef birlikte tunları getirecektir. ne bfiyiik felaket olacağımı kHını çevirmeie çahııp ça· liıi olarak J~•• 

:,> s~:~~: ::1~:~te1ini gösterir bılea ralı•tıa• mu· bilmektedir. Çünkü Poloa · lıımıy•c•iı belli deiildir. h•.rekat eyh1• ff 
_ • y y • ya, FranH, Norveç, Hol Belki Aıak denizi ve Nn- ebn HJ•hatl 

eı1edea ılacıgı veııkası . • . . kf 
C)Sıaıf ayırdığıoda es~ı olmak üzere ibtiHı ve met· landa, Belçık•, Yukoıla~- roıısk yolıle denııdea ve rece ır. 

fek okuluada11 mezun veya a ralmış olanlar aldıkları ş • ya v6 Yuaaoiataa gözlen· hu daa nakledilecek kıta
ludetaame veya tasdiknamcl~rini, ~io önündedir. Bunlar göz farla Timoçe~koyu teblike

C) Geçen seneden ııbhi durumt yüıiladen erteai on8Dtle bulundukça Hitle· ye dütiirm• ge ve Moıko· 
naeye terk edildiiiae d•ir raport (nüfuı düıdınıada rin zaferini istemek bir vedaa Alman ordaıanu . la!aabal, -
... rahat varaı lüzum yoktur.) c'aıyettir. " tebdil eden katılın da çe- bıye11 iıtiıar• I 

F) Saaat erbabından olup ta Hnatma dair çılıştık- yanı cephe mesela- virmeie çı•ı,ıcaktır. ilk buıln (d~a) :. 
ları yerlerden •lıcıklan bonıerviıleri belediyeye tH.. U ihtimal daba kuvvetlidir. ket eyledı. lslll 
dik ettirdikten ıonr• sretirmeleri lizımdır. . sı· sahnede Çtirı kü cenupta Timoçenko kikLt yapbkt•• ,. 

3-lld Hae üst üıte ayni ıınıfta kalmamış 339 ve ordula11nın mukavemeti et aaıı Ank•'
1

,. 

ltaalarla muameleye tabi aldumaa dojumlu talebeler Nen Kroaikl ve Deyli azalmıt olsa gerektir, ler Ye raporıaı.;_ 
illi ıeca iiıt üste ayni ııoıfta kalmadıiıaı .,., devem Herald ribi gazeteler Raı· Londra (a.a} - Moı· Vekiletine tık 
ecler talebe olduin bakkıı.da okulc aa ahaacak ikitH yadaki durumu aacak ikin· ko•a radyoıuaa göre Don Jerdir. 
•aaha weaika ile şabeye 1 ağoıtos 942 dea 1 e1181 942 ci bir cephe ile karıılaaa· nehri yüzlerce tank ve bi11 .. 
tarihine kadar müracaatla hcillerini yapbracıklmrdır. caiıaı ıöylüyorlar ve Hrl lerce ukeıdea mOrekkep 

4 - Bir mektebi ikmıl ederek daha yüksek mek tenkitlerde bulunuyorlar. Atman kuvvetleri tarafın· 
tebe devamı için benüı kayıt ve kabul zamanı olma• Niyaz Kronikl raz~tui dan gtçilmittir. Ya!nız ~lr 
•ı;aadan daha yük1ek mcktehe girinceye kadar geçe ., Avrupıaın hu haagi bir y~rd.e 60 tank tehrıp edıl-
celı zaman zarfında mükellefiyet dahi bulu- noktasında geoiı ölçüde mııttr. 
•te•klarıudaa ilk ve s JD yoklamrl rıaıa icrası ·~ıl•cık .biı ~tphenia b~ · Rommelin 
i~ia talebeler misilJu d~iil mükellefler gibi yuk tebhkelers olabılır; bız 
maameleye tabi tutalacaklar temmuz ayı zufıada şube bunları bualan gön alabi demesi 
J; mtıracaatla askerliklerine karu ıılmalara liıımdar. liraı" diyor ve Ruslara yıl · 

Akıi takdirde yoklama kaçığı addedileceklerdir. Ay nız uzaktan ba.yraal~~. ~Öı· ~oadra, (ı.a) A- Borada 
b 'b'f kt ld 1 d · 'k' termeınn yatmıytctgını de yürutülea Hkerı mütalea-

rıu u gı ı er me eptea mezun o uı • 111a ıır ı ı 1 .. M b b 
- b ·k · k . ilive ediyor ara gore ııır er an o-

.. , nuı • venıı retırece ldrd11. . · zalabilecek bir ce hedir la 
5 - Talebe olmıyan ve lzmir mulıiti dabiliede bu Deyh H.,rr.ld de ,,Voro· ·ı · k d bp ·f 

·d t bt·k t kt d gı ız uman aaı unua ar 
laa11a ı lelumum yabancı ,..33s ve baclarJa muameleye D•J e e 1 e ar ma • ıı; k' 

b. d w l nk il f . . k . . R t bd•t d t bl" kına varmış o1mah ı aai ta ı ogam o mu e e luıa il ve ıoa yokı .. mıları ıçiu usyayı e ı e eu c ı- b. bii 1 b t bl'k · 
7 7 942 k b. . . . ht'k d' ır cum • u e ı e11 
I I bdbiodeo 31-7-942 taribiae kııdar gtçecek 24 e ızam IÇID te 1 e ır. b t f t . r Dii D 

ıüaltilı b mühlet verilmiştı r. Bu!ldan ıonra miiracaat Atmınluın yenmek zorun· Ker ara 1 eEml '1' ar. n boa .. _ omme a emeya cep e 
edecekler jo\clama kaçığı ve em11li sevk edildikten da oldukları guçluklev do · d b- 1 b' t .. b 

1 1 h b b k"ld sın e o ı e it ecru e yap 
110ara bakay ı.addedilecektir Cezalı kalınmıma11 fria ıyıııy • " ıa u 'e 1 e f k t k J & kü 

• Y d . mış • • o ayca p ı r· 
H müddetin çirifmemui m vfuıtleri icabıdır. ae kadar devam e ebılece- tülmüıtiir. 

6 - Her ue se ebe mebni olurH o!ıua ıimdiye in ğini soruşturm•k doğru de· 
•ar yokl .. maları ı yıptnmamıı ve emıali 1evkedilmi1 g-Udir. Hitlerin her seferi Kafkasya 
316 dıbil 338 dıbil doğan • 11 yoklama ka~aklarını1 da ümitsiz bit macera olarak • • 1oldamalerı bu müddet içinde yapılacaktır. Gelmeleri geçirilmiştir. Rııı rıutele- IÇID 
•••faat!ui ic bıdır. ri ikinci cephenin ne za-

7 - Yokl maları gerek ıubemiade •e gerek hariç man açılacaiını soruyorlar; fedakarlık 
ıüelerde olı:ıu~ ta her ne nb be mebni sınıfı ayrılma •aadimizi ne zaman yerine Loudra (•.•)- Buradaki 
mıı o an mfıkel 1:flerin de ııaıf alm k üzere ayni müd- getireceiiı? .. " demektir. kanaate göre Hitler Kaf-
•et ı:arfı1td• ıubemize • mürı:c•atları lizımdtr. (Rıdyo Gazetesinden) ka1ya için varını yokuna 

Kanlı 
lar olO 
Londra, (ı •) 

nehri boya•c• 
çok vabimclir. 
.. aca Ye malı 
kayıplar pı~• 
Voroaej kart•" 
taaıadan ela• 
vetler geçir111•I' 
olmuılardar. s;. 
ruzların y•pıld• il' 
do vııiyet R11' ,ı 
tehlikeli ıaJılaf 

Ruılar 'I 0 ' p 
metre ceDab~ 
roıkayı ve 
6zeriade. Ro•t4, 
metre şimali• 
boıaltmıılardıf• 

Dörtyüı ~:it' 
cephede tilll fi: 
dilmemit ••'' 

8 - lımir dahilicde adı es tutmayan mükelltfler ile ---o-- fedaya hazırdır. Almanlar 
hariç mıntakal rd• i aaıet eden mükelJefJerin yoklama Istanbulda Stıliagraddan ile !emeğe Müc• 
J.,ı ıabemizde yapılı :yacı ğından eHı ıubelerioe acele çahııyorlar. Alman batku- ( ,) 
mtbacaatlcra lazımdır. Zelzele mandanı ~on. Boock ~o~ Londr• ~I. 

9 - Yoklama zamanı geçtikten ıonra mürac ... t kovaya dogru ılerlemek ıçıa re dıhiliy• el 
edenler yoklama kıçağı ve emaali 1evkedildiktec~ıonra l•tınbul -· (Düa aabıh) fedaklrhklua katlanıyor. ılddetli 111~1 
m8racaat edealu bak1rty , aziyet ne düıerek mflkell~· saat 10,53 de htanbulda Fakat Almanlar aldıkları wermlıtlr. 
fiyeti .. kerİye kaauaunan ryaddel ye çok •itr mıd•Jorta tiddettc bir .zelzele o}• her karıf toprait pıbhy• feDİf ölçldf 
delarile ceza görecekleri ilao olnaar. muıtur. &diyorlar. yapmaktadıf• 

Milli oivaneo biletlerinizi 
,. 

( Saldlt ) lll .. el1td•• ah•tı.. Çurakkapı Polt. Merk• ,ı 
\:uıız~ lh, 6 ~~mn Talaıl• tJll•EI Telıfı1 


