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(Say111 100 para) 

'"•ş 
~ttı,l 'c1 ! ikinci cephe Don nehrin- F raosız filosu 
~I~ . &zeltmeğe J h• d d • AI J • 
._

1 
~111111 .. b&y&k e ID e ekı ıman Br emır aldı 

;•lı~eıkil edea Londra, (•.a) - Kon. il Loadr•, (a.a)- Hitleria Viıi, (a.a) - lıkenderl 
~, : •rleria cılu alıt partisi ikinci cep:..e ıöıleri: Bu2ünkü duıam Al yedeki Fraaııı filosu ami 

~. lıiiamelc t • lehinde bir demeçt., bu· manlara bir yıl daha geçir rah Fıaaııı gemilerinia ku 
'' •aıifemlı laadu. Bu demeçte ezcUmlc 

1 
tc!cek olana bu bir Alman taulması içia lüz:umandı 

'~i. •BritaayadalciAAmerikaa bir ' b ~zimeti demektir. BanaD aıüdıf•a ieç:nesi emriai:.a 
~'tıı 1;1c~r~uaç P• ilklerini gayri faal bir halde için Don aebrinio bata Lıyı mııtar. Ba fifoya diğ'e !Fra11 
'')al lluraa lliıbe tutamayız:, buDhrla beraber ıında ~ivileaen Almanların ıız fıloluıaıaı da yardım eı•·~·•li'Jo!ii:,,', 
)o~'a bayatnıa düşmana ciddi bir darbe b ı aebriD bir y .. riadenl~abı uesi ibtimalı vardır. 

lı}it lci, bamdn- hdirmeliyiz" diyor. geçıniı olm• luı lizımdır. -----
~tt b Fakat bu ---o--- --•--

':ı d, e:e,~:~ :e~ Kan ı 50 Polis 
~.ç,~UlQaaa aile Muhareler Öldürüldü 
~. 

1 
tnemu,un Iı 

''•ıı' 1lllirdc:ı de ay 
1 •t 'lhraplırla be,k 

•)ı, ile• • -

Loodra (Radyo 8,15) - Londra (•.•) - Poblin· 
Ruı~ da Doa cep besinde de gedupoya menıup 50 
düo fevkılide kanla muba· p liı memuru öldürölmllt· 'd, ıacı, uç&a 

• Ilı it•b rebel r cereyan etmiştir. tur. 11'\t. 1 •ren 11kın ----

inliler 4 şe
b· r daha 
adılar 

Çunglog, (•.ı)- Mütte• 
fik ~tayya elcrioin bombar 
d m•n bueketleri Çiu kıt· 
al rının m neviyıbnı arttır 

TiCARET 

lu 11 1 ~ti11 I t k Ruslar çeıkildikleri bir 11ra 
.,1• Dall e -
·~ tı1111 .. ._ d Dorı.cçte duşmaaı geri 

• 20'memear • t • munffak olmu~lar· ._, L' hi11aetmemek •d. mıga • 
ı' 41(, ır. 
'~, 1 '' •ağar ve --o--
•i f •dır. j 

• • r1an ıno 
battı 

a au' t dır. Bu cümleden ol 
rt1k Çini ı~r jıpoaJard D 

d .. b. dört şehir geri almış 
1 rdu. 

BoyİıH Ay oı ( a.a) -
811 kerre Arjantiao vapu· 
ruaua batırılması burada 
b 'fret uyar.dumııtır. Ar· 
juıtiao dün Kanarya ada· 
hra sularında bu'unacaktar. 

VEKiLiMiZ 
or. Behçet Uz dlı 
aksam ra~goda mo. 
him bir nutuk söulıdl 

Muhterem doktor, çiftcl 

ı, d~~dı,,İai beııe- Alman ric'atı 
... Qa. 

~ • Lı ve aıant•· I L6ndra (Radyo 8.15) -
lqib• 

~- . ı olımıyaa Doneç bölgeıiain ~arkına 
•tı• 1'• b&ıbfttila ' düşen demiryolu Gstüade 

~-- •dar, Ruıla11n vaziyeti iyileşmeğ• 
>,-.' fçilldir ki naıf yüı tutmuştur. Donden ge· 
~~L 111 tftti»ulz Tnr çen bir köp r6baıı tesis et· q'. tı,1 tıht;1ıde iııe mııler va taarruza ıeçmlı· 
t, ı bılletmeğe yl )erdir. Burada tutaomak 

-ı:t,lc tnıdde~eri için topraktan iıtihklmlar 
~~t hlııırken bun y~pmakhdarlar. 

1 1•tı,1 f 1ı. h Tımoçenko ordul111nın Doa 
'ti,, d • ar al· ı aehri boyunca ilerledikleri 

\ı"''iı e uygun bir •e hedeflerinin ne oldoia 
''d,,ıa:r: öa&nde• belli değildir. 
1 L, llıaaıak idıı1 _ ... ,t t -- --

Rayemiz ol·ı Almanlar 
Voroşllof arada girdi __ .. __ 

O··ıdu·· Viıi (a.a) - 8erliaden 
dt e>.......__ bildiriliyor: 
, '(~,d Birçok güoler ıürea çe· 

~ ~1111 'b )o 8,15) - tio ıavaılardan ıonra Al 
it •k ~ıhur p )ota maa plyadeıi dün Doarç 

~~t~tı:ıı' ~· tııakiaı- bıvıaııaın en önemli aanai 
t,ta :••le ölmiiı · merkezlerinden biri olın 
- Çurdu- •t V · f d' h- 1 d -caıt • gu. ay· oroıılo gra ı ucum a ıap 

'"• tQıı f L t • • '-1 'le i ıaot tetmıılerdar. 
'bıt k 11 ttıiı :E.kat Vışi (a.a) - Şimdi ha 
- ''•"• , .. • 1 !)1)0t 

3 
1 ,çup- b r alındığına gore ışgı 

' deltlt 2 l'Almaa enilen Voroıilofgrad şeb 
''~,,~&!tür: Ye rlnia bir çok mabıllcleri 

eaerh bir slevler içi ... de yanmakta· 

d1r. 

-----
Mısır harbi 
lngilizler 
,lehinde 

Loadra, (•.•) - Mibveı 
lutaluı Mıaır topr•klarıa 

g rdikten ve Elılemeynda 
daırduruldaktan ıoara 6çü• 
eli def• olarak bu b&lgede 
ehemmiyetli bir tank mubı 
rebe1i geliımektedir. K•b• 
reden ,Jının ıon haberlere 
göre muharebe aafhılerı lı 
ii izler içia memouaiyel 
•erici addedilmektedir. 

Rus kuvvet.., 
le ininf aliye ti 

Londr• (Rıdyo) 8,15 -
Voroıilofgradın Alm•nlar 
taufnıdaa işgali Ruslar 
tar•fıud n teyit edilmiyor 
Rus kuvvetleri vasi mik· 
yaıta fıa\iyete devamedi
yorlır. Perşembe gü~ü Ras 
lar 90 uçak d6şürmüşler 
ve 265 kamyon tahrip et 
mitlerdir. 

--->--- ! ve bılkıD istirahat t'e battı 

25 Kici kurcu. 1andetiai ı•.mil .olan karar· 
Y Y lan ve tebşu lerıylo halin· 

D8 dizildi mı1:1 çok ıeıindirdi. Baıl· 
aün ea önemli me1ele1i 

Loodra, (a .a)-Baradıki 
olan gıdanın tekil itibarile 

y ugoıla.vya bG~ iımetıne ge b r. llumız btiyuk bir eDcllıe· 
le ı mılümeta göre Silvan dea kuıtulmuı demeı tir:Ba 
yada ıso bin lköylü Silvan 

yüıdea sayın vekillmiıe •• 
y.ıaın merkezi olan L&bnan 

kadar mionettarur. 
şebrine taarruz etmhlerdir. DOKTOR BEHÇET 
Lübnın dikenli tellerle aa· 
nlmııtar. Bundan dolayıTem a. UkZ ADANT~DAt 

mD ara, - ıcırt ve• 
m Jzua .b~ıi~d~ 25 kiti kur kili doktor Behçet :uı, (1'• 
ıuaa dııılmııtar. gün) tayyare Ue AdanıJ• 

--4.1--- gidecektir. Ticaret vekiline 

R ··sıar kanlı gaı·p- iaşe mü.te,arı ve toprak 
il mahıulleri of.si mildürii r•· 

ıerlB püskOrtOldO fakat e~ecektir. Vekıl P•: 
zar güauoll Adanada it çı 

Berha (a.a) - Hücum re: cek ve Pazarteai ıBnl 
uhhrımız doğu cephesi· Ankarada bulunacaktır. 
aın ceaupS kesiminde bir DOKTORUN DiREK-
tayyare {meydanını baskın· TIFLERI 
la ele geçirmişlerdir. rlS Anka,.,- Ticaret vekili 
ttyyare .,,lam • olualc tle Bebçet Uz bugiia (dlD) 
geçlrilmiıtir. hcaret ve iaıe itl er yle ça 

Alman ve 'mihver kuv· lışbktaa ıonra a&.şım 8ıerl 
• 1 11 • f . 

tellerinin burada lı leıl eyişi toprak m•hıu erı 0 ıııae 
aiderek geç vakite kadar 

devamdad11, Ayrıca kuvet- • 
1 1 t Ticar t 

· - • m şgu o mut ur. e 
l ı d6şmao •mufıczeler1 •· vekili müstabıildea mBba· 
ralmışbr. Bir müfreıe 47 y•a edilecek zakirenln ••· 
dt~man tankı:u bıbrip el- barlarda toplanması tçia ala 
mittir. T yyarelerimiz cep· nacak tedbirler ve ha it 
beain bir kesiminde 20idD;· için yapılan bıınlık pliaı· 
mın teııtını tahrip etmıı aın tatbik tekilleri tııeria .. 
veıys buar• uwratmıılardır. de direktifler •\;.rmiıtlr. 

,. 
• 
lıl 

• 
ı. 
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Sıhhat ve it;timai 

Mı-·-a-ven_e_ı ·_'ekaleti ~ıı o.~ 
1 

et E H -1 Ne~"iyat.rda ra U . .,., 

Sa~I ~ Aakua - (Dün) ÇI an Ek k B 1 kh K eıısd L 1111D11Z ai kararnamflule ııbhal ve- me B 1 &De iZ ııJ 
•-ı:ıı · d d k d •• kk A ( Maarif "'k "ti 

V~,~a, tJ""'~11sa "· h •İcil mü Ü•Ü o tor F. ti u an arı ... r v s l'b T IYB 8rl elan bmirde •ÜI ,, ı eze ner zat işleri ,. EHJ'T ffl ---o--- ---0
-

1 Loıan kapı••' 
• -~ 

5 
~l ~:,;::,1: .üdürlü ii i "° lal in Hubab t fia tı ada bir Maliye ye ait olan balık· ı y&k bir kıı •" 

KORUN:rt.JA ÇA l\LAı~l Ç ı:ınk~ale. ııbbat. mü· tahavvnl olduğu gibi ekmek ban~ öniindeki balıkçı ve ıi iaı• ed ıhoit. 
T ııunizli· . b' t' 1 ~ütü Şuıf de Tekudığ fiatınd bir deiitme ola· kahveci dükklnlarınıa bo· \adır. Ştmdi b

11 

belli oluuy!n' ıi/•~J,rmı "#•ıytı:yı ııhbat müda.rü Febıniain cağı tabiidir. Fakat bunun ya ve badaaaları fena bir te 'lib taaı•oal•' 
... • .. büyük bir fark yapmıyığı hal aldıiı deftarlıkça gö- 8 mı lrıı I•' yea içmeırıe, ve· k•yr-at- ma ~luı 90 hraya, Ankara . 11 sene lıı • 

mak. 
1 
iıhh. t miiJürii Sa ri, Ha- kanatindeyiz. Bununla be· rtil::ıliı, kıncılara yıpılın b" d der•I•'' ~d 

Llğım aol iyl0 ıul 'Den: tay ııbb t müdürü lbrahim, r•ber bılkı~ız bund~-~ mem t tcbUiat iizerinc binalar bo- c:~: f:kat biO~ L. 
•e iasaa pıa!Hderiyl ğ'lb- ı Seyhan ııhhat miidihü nundur. Zıra ç~kdıgı el· yanmış ve b•danalanmııtır. t.. . Cüoıbor• - "tı,1 
releaea ıcb.:ıel"'rı· çi ... - yeme· Hayıioin maaşları 60 lira· enek 11k1'Jtısındaa kurtul - Bu dükkialann deniz orednı pılıc:•~ 't 

" 1 d · k .. • 1 1 mıa a 1• ../ mek. ya çıkanlmııbr. cıktır. Bu fiat henüz te'- en ıa at ıurgan a m• an __ _.r 
Berlreıia büyük bdest- Sıhhat vekileli sicll mü- bit edil.nemitse de bugün· içiıı bahllhane dııahilinden .. v al 

tea sonra eJJeria1 aabun!.a dür muavini Fuat zat itleri ler de kararlaıtınlıcağı_ ta· pencereler açılacaktır. oarıtmı 
,.k.maıa,. "e mümkü.Dtı• . amum müd&r muavinliğine, 11 idir. _ -o-- ---0

--- Gardanpı 
biraz kolony• klillanmak. Gümüşhane ııhbat müdüı ü - -- T • • • 

Yere ve toprak üzerine Meuiaaya, Kırıebir ııbbat R •b-, l Ôrıstık Ôğretı11eol•d-' 
diımüı meyvaları iyice yı- müdürü Raif Merışıl dok- esmı iDB ar Yollar andığı tarafıO ~ 
kaamadın yememektir. tar lımail Çorum sıhhat Ahancakta inhisarlar ıaat . 21 de Ş•., 
ABDEST BQZAN ŞERiT müd.ürlüğüae tayin edilmiş· ldare1i tarafından inşa et· Bu aeae yapılı.cık tariı aunda bir ı 
(teaya aajin•tı) lud1r. tirilca muaz11m tütün de· tik yolıar ıuıılardır: verilecektir. G• 

S J d iskan umum müdür mu. •800 000 ı· ı 8 ki T d 1 o ac•n uı aonu mem.. . . . . posu : • ıraya ma ayra ı ı uran uaıın a DID mükemıP• 
1 leketimiıde en ziya.de tesa· avını ~u~ltııo mHfl ~O-il~ elınuıtur. Bu dıp:> deılul· 2 kilometrelik p.arke yol bazıılı"lar y•P1 

cllf olunan p raız it (tofe}'l) ıaya, lz~ır _sıhhat muduıu cullanıhcak bir ~" ziyelte• lıııa•tı 104 bin icraya mü- -o-" 
l•rdea birisi de şerithrdir. C~v~e~ ılc! ~&tanbul 91bbıt db. Açtlma mera1imi Cüm· teıbhide ihale edilmiı ve 

1 J ._. . ıuudu u Şu ıp, Kooyı ınbhat b . b 1 · f ı· t' b I t 
DHD .. u şerıt b şhça _dü ü C d" • d k urıyet aynmıudı yapı •· ınşa aı ıy.! ı ıt •mış 1r. 

·1ı· i . e· . . . w IDU r u IDID ve o tor 1. T b 1 1 d b 
1 1 C Dlhr. 11111 çıg domuz Q c· l . l caıdır. Of a l JO DD A iZi t" d ıman ıqe :!.:ın maaş ,,. 
• ıa ea ve!.,a ~omuz .suçuk6 80 liraya çıkanlmıştır. --•-- t.ımirat ~e ilfveler 91000 
ı ..... rıaa~n dıgera d~ çığ 81• Afyorıı aıhh•t r:nüdüı ü hraya ekıılmey~ çıkarılmıt· Türk paraııo• 
rır ehadea ~e ııgır ıuçuk- Cıvit BıtJiıe tayin edilmiş· 1500 Ekmek hr. Yine lzmır - Torbala de Hll 0J111•1ıl• ı 
lariyJe pHtırma11nı11 ·ı · · f'y•1 

. yenı - •ir. yolunda 65 bıa lıralık bırl bi meskôllt 1 " 
mesıadea husule gali kartı kayıptır . . 194# r. ---o-- ıaşaat vardır kı baoua mua den temaıuı , 

. Memleketimizde domuz Kalay lışe miidürlüğüniia ver- mclelii tekemmül etaıiştir. den itibareD alt•,, 
eh pek az 'Jd'-· · · d 111 d . yenı ıgı ıçı1ı iği malô:nala göre, lımir· Eşrefpışada kitipoğlu detle muteber ·t -
h omuz eh~de~. ~Jan şeıit Bekleniyor de temmuz - Ağu!toı ay· mevkii~en Kııılçulluya ve ıu şekilde te•P' '4ı 

emen .Y0 
t gıbıdır. I lar1na ait ekmek kartluıcı Tepecikten a1ri kabriıana tir:I ~· ._, 

Şırıt yuaıurt.1111 s olu- zmir vilayetine ayrıl11n ,_ b d 1 50 Lir• N1 
1200 kilo k lay b"nüı aay e en erh .. yııı l O giden yollar Torietik yollar S "J' , • 

can yuıuurt1111 gibi doğıo lzm·rd getirilmemiıtir. Bu· zü bulmuştur. Yapılan mü· programa ithai edılerek 1 Sterlio'!J.O O~ ;tı 
lan doğruya iaunluın bar- oua 800 kılosu ş'hriıniıe racaatlar inceden inceye yapıJacağındın ktş: fıeri ba 100 D~lar 1~0 '} .tıı 
saldarın• g~çer~k kurt hı m hsudur. 400 kıJoıu ka- tetkik edildiği için kart 100 lsvıçre :.1 

Jine riremez. Araya r.:ılılc 1 kaybedenlerin muamel~leıi ıarlanmıı, tudik içia Nıfia . f ,o~ ' 
b

. b ıa .,. gidece&ı tir. biın gecikerek t•mamlan· vekiletine gönderilmiştir. RarııreD· ıı'._,,, L_ 

" •yvın giraıesi liınn D•(Jl'KAT 1 •atlaranıo bı 11 
.u "il 

d k I "'- • maktadır. ---u--- 1 
,,. v ~ ır i bu da sığırlardı:. teabit ediıeceı,• 11 ı 

ıu11alud.n biiyük •b lzmiıiı: yegine temi:ı - ---- Hava 2azı vekııetiac:e 
deltJ4 oerit baıiJiade dıt.:ıı tıav& V• ucuzluk eğlene~ Komı·se,.Jer B J d' .. d- h bildı'rHmlclir· k yeri lsi7letpaf• bufvarırıda e e tye reun ua ı- Y ., 

çı "n veya ara ııu düşeb "ÇANKA YA" a.ile bahçe· va gaz• fabrikasına giderek l'tl~r. 
puç Ju brlauı ve tarlı.la· '111 r. Ar sın da tesinhn tevsii işiyle meır ~ BA:t'i" l)L vı 
lara dökülüp bulaşhğı ı . Müşt .ıiJerimizde.n gör· M nisa emuiyct müdür- gul olmuıtur. ·JAZLIK BA~;ı 
maa h alk'A ve iç• n hlci vıı· uüııı olduğumuz nğbetten lüğü lr.omiıeıJeıiod'!n Salıb iz mire getirilmiış olan ~v 
murtalar buralarda otlı;,.u ce11aret alarak bu kere ı J Aktunç Ankara, Iımir bat hava gnı 11athrindea 400 SANATKAR af'ı'.ı 
aıg.rların mideaioe gider. ıe va yete k11ımluımı%da komiserierir:.den A. Haydar adedi evlere konulmuştur. GENÇ VE A~ş~' 
Mi~ede (fırvl bıline gt!I- büyük ve yeni tebeddülat Erez Aydın, Bolu dan Faık Y • pılan be11ba göre bazı • BU 1' 41 
dikten ıoar• aığıua etler' y.-pılmışhr. Elsrl terfi edtırek lzmi~ em e~ı~rde elde edıleo bava Kubbe ~ı • \. 

S yın bılkımu:ın bir kert niyet kadroıu emrine verillguı t11arrufu yüzde 15 ti " 7 

~~·:•obaı f~~:e~ ~:~sştii~::~ü ) (it lrnderini tavsiye ederiz ınişlerdir. bulmuttur. Tarihi koOI:,,~~ 
-Soııu M şruba ımız her kescyt .. Y•zaD : ~ ~/.ı 

v·,;şıi ve uc·zdur. i Izmir u t ı ş Cam ve i ----";•, 
!. şı·şe F b .k ı YARIN ~ a rı ası ı Bob ;7fı 
: SAD K GÜRTUNCA 1 Vodvil ·~;,oı 
~ V E i Yazan~ 

j . • .mz s~ fi 1 'MEHMET DÜŞÜNüR i Yani Gala~,.~ 
:: Sıhhc.tını korur, Vih utlarındaki Afukave·.=. tMemlekd 11nayiinde büyük bir eser olan fabrikam1ıı V U N G 1 .,t j 

V!tam· 

.. : ber türlü nıodern teknikle tekimül ederek bilyDk ı Akıllua b•Y!ı."', 1 

.. meii arttırır, Hayat, Neş'e v-erici U ı b ı ı r~ rı ii ... B l R c g v HER D 1 R ~ :: i s=tiyaç•r: cnaK:ermbe ıa' Edı;.. ı yet;~,. r ,/ 
fi ~wın za U~depolardabulunurii ~ Limbı~~~b~1,t.ı. Sü~bi, ~avanoz ç~y·~ ıu iJ lM~it:{;y 
'9ıımı:::~~ ı::::ıııııı::ıı~ııııı:ııı:ıı:ı:ıııı~ ı bard•ğı ve bilunıum züccaciye... ı Sabo•"' 

' ADRES: lımir Gaziler caddesi No 212 Trlefon3732: .,. . )..\ . :-~:~ .... ~ .. .. ·-~ ,. 
' -.. .. ' ' \ 1 ~ • 
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Serbest 
Ekmek 

Batırılan 
Cemiler 

ı 

Umuluyor Boynu Ayrı• (•.•) -
U .a> t crl Pr a: Dil J 7000 

lataDbul - Hal iime~~· to.ol , k Kaatona vapıırunuo 
laubabat hakkında •erd•ıi batuıld•t• bildiailmiştlr. 

L...; ıoara laeı Je•i kararlar ıllka ile kar Vaıiaitoa (a.a) - Haı• 
~lsaada •izam tıla•dı. Bazı talamlalere biye nazarı Atlantik lrıJıla· ._""1., lçia m• r6te baıı bı,ık ıeblrlerde rıadan 1500 mil açıkta bir 

llaclılilıler ekmeiia kartla •c •Jııca l o riliı ıemiıiain batmldıjı 
laaımd E Hrbeat olarak utalmHıaa •• lıartaralan mlretteba· 

L_ 11. a • 
._tptea ıoara mlıaade edilecektir. h .ı Hhile çıkarıldıjıaı bil· 

'''•"• ~a1a,. Do kum acılar clirmiıtir. 
Çalaımalan• -- ---o 

~··•ı,. 11. P kooperatifi Radyoda 
.... _ t ...... dı 
1~ 1 

'· Malat1a - Villyetiml· JI tı• 
• ~al la ka•"' aia Arap•o• kaaa•ı•cl• çok 1111 1 

'W'tl •••• •• kL ) ...1 L ) d 
, 1r.n,.aı.- m• aa ao.ama ., ••ca • Darslarl 

lı. retir D 1000 kadar clolıu· 
~i, 1 ma teı1ll11 bir lıoop11atlf KaYYetlı 11.1illetler, kuv-

Ja Dıı haıp ıekliade çahıma1a karar wetll ve aıhbatli 1urddaı
.,-•raıı i~ta •ermlıtir. Serma1eala cllrt· lara cla1aaar. Mılletçe kav

• ~imdlclea te l»irl olaa 125.00 Ura lı vetli olmak lçia, tek telı 
--~ okıa, 25 ltıaka11aa te•dl eclilmiıtir. hepimi• •ıhbatli •• kav-

i...:~... korkaa~ ntli olmıhyuı. Sıhhatli Ye 
~•1111ak ma· Dikkat kuv•etll olmak içia ylyip 

B ti 
• iç nek, din leamek lılfi el«· u uazıuı RIU lıl iitdir. Sıil•tın birimci ıutı 

• vlicada bıkmakbr. 
OıUIUIUZ Vllcat balumı t lııkaa 

ile Gaziler ca&ld .. ı 212 _ l ğıaı, keadimiıde, tui ı 
214_ 216 _ 218 •amarah et.neliyiı. Rıcl1oaaı, .. Vü-•? cudumaza çıhıbrabm" adı 

~ • depomaııda J•pmıı olclai• al ıada bl' Hnia açb. MI· 
'"- bUbHı• muıı feaal teıkilitla •• çok tllaH111 lteclea teıltiJHi n 

"I .. larıa ke· kola1hl.la her ciaıt•• •e ıpoı ı;retmealerl aiae her b' l•c her bo1da •• lateallea eb- Hbala ı·imaaatlk deraleri 
)q • •aaaı tt b 1 k ocl t 4-ctı k a • ıo 1 1 aa ıa 111 Yeriyor. 6 temmaı 11bıbıa· 
L..~,· B. oday1I Jlpı.makla beraber her aetl dt • beri deYam eclea bu 
'""'•le 1••• ak· malıemei laıaiye balaaar. dcnleri takip ediyor mu· 

il ' ıal••· llleaaeaemiı karık cam, pa• ıaauı? 
'ılaı '"1 tri relcliii L-k L t "-~itti çana, va ar, ••rıaa, aaç, •Radyo mıcmaaıı 

''-1 · Sa idare demir çok mlgit ıeraitle İS b• ı" • J k 
~''--. ~ ı&re il• mübayaa yapılmaktachr. O ID ıra 1 
!._ 'i,~ •n lleiil daa elma iıtiyealer •• el· • t• ) 
. "''d. ba ... )erinde ba ıibi mal l»nla- suıs ıma 

Kalaramanlar an•iAlopediai : 
1 . , . ,,.,. 

Türk Tarihinin .. 
Olmez Yi~itleri 

-16 - Yazan : Göniil Fmre 

F ATIH SULTAN MEHMET 
Beni öldürecek bir hıri_-
tiyan_ yok mu? diye fer-

yat eden imuarator •• 
--oı---

Niıı aramai• gidenin zorluk çekmediler. Çiin-
1&& KoıtaDtia biikiimd& ı lı k ali meli olmak iıere, 
illerine ufacık uf.acık alt.o kara kuı1ar mıhlı Er
govan reaıiade bir aya ki! abı riy-rdi. 

lıte ölllıDaü ba ilimeltea tanıyarak Fatih Sul · 
tan Mebıuedia buzuruaaı g . tirdıler. 

Blly&lr adam, impnat.,rldıınıa bariatiyan iyini 
6z.Jre •• kemali ihtiram 1 ' defaediJmuial ferma• 
bayardv •. 

Tarlbi yeaikal.,a gC> e Rum imparatoru, Oı
maalı aıkerlerini11 aard ıa içer ye girdikler. ni •e 
iı iştea geçtiiiai aalayınc' çok tel•ılaomıf, ıu
raya buraya bat vurarak kendini kaybetmittir. 

Bu büyük beyecaalar içi ııde, impıratotu11 t6J
lece baykırdıiı liaydoluomaktadu: 

- Beni öldürecek bir buiatiyaa yok mu?.Diye 
f ~ryat eden imparator .. 

Bu htlde ilrea keadiıini taaımıyaa iki 1eaiçeri 
lheriae kıhaçla aaidarara lc biri yllliladea, cliieri 
Hkaıındaa iki bllıylk yara açmıılar, ki lmpuator 
baalara11 tesiriyle 1ere düıerek 6lmllıtür. 

Fatlb Saltaa Mebmı t, orta çağı kapımıı •• 
yeaiıini açmıı &alil bir bükilmdardı. 

T&rk aıalet ve necab . ti bir kiliH ol ıa Aya• 
ıofy•yı maaeti ibtiıamnıa uyıua bir ılicea plakla 
cımie tabvil olaaaıuı ve yakarıda .ıöyJedıiımiz 
ıibi ılk fetb rl•il kalab•hk bir cemaatle içlade 
aamaz luhamııtır .. 

86yiik ıair Abd6lbak Hamidia Sultla Fatihe 
yazdığı mertebede ifade ettiği gibi : ,.0, ıdını 
blit6a dünya tarihlerine o.:kıetmit bir pıdiıılıta. ,. 

- Son -
'ıtt:• ilarl r•I aapta Htmak iıtlyealer tica lıta•bal, - Ziaıal ıir· 

~ ~ lr lsıaaatl• retlaaaemİZ• mlracaat ecler keti lataabul tabHi muba· Oerı· fabrı·kasına el konuyor 
I~ t ••llmeai• ler. Telıfoa 3237 Telrraf 18',eciıi Faik Bolatmaaıa 
· •la111tala ele Sadık Glrtaaca Çf'l&ler lıerlade tahrifat J• Aakara - lıtaabulda Kuı çeımede IAleko Toro 

d6-2 lzmlr paralı tirkettea oa beı bi• m•hdamluı deri fabrika•••• vo teıidat ve teımilltaaa 
laL lira çektiil me1daaa çıka· eJ koymak •• bu fabrikayı Süme"rbankın idareai altıa• 
~'llllrllk tUbBSlldll' nim!' •e .keadlıl adli1e1e da iıletmek içia ikti11t •ek aletine 11llhiyet verileli. 
l 111 1 1 t&ahm eddmittir. F•llr ıor· -

, ... ı •• i ,.z.b ,.c1.1ı ... ba,ıar•• ı.•m•• ıu b11sımut1•ce t••"" edn . Elh s· d : 
'dl~lııi taktirde kaauaaa ceza1i biklm· ~ittir. ' &mr& 1 oem&SID 8 ! 

cett illa olaaar. -- o--- ı ISuıllı• 3 m11a11ı m filim birdea ı 
lıimler1 Sicil No, D • d Al ıs· b. • • T&rl&çe maıiki Sıdet·I 

~~-: Yaıaf ôzdala 324 2 eDIZ e • ı ID IFIDCI gecetia Kayaak Şarkılara: 
" " •• I. Hakkı laaalı 338 54 m&D kayıo)arl : ok ayanlar Miair Nareddin - Müze) 1•• Seaar ı 

" Mehmet Raari Gencel 332 17 :G••ı k d T&rkçe ıözli Yara·: 
~ a. Ali Taı~•• 318-27 Loaöra,. (•.•) -:- . ~~~ U meyen 8 IDtaa- Greta Garbol 

.. llelamet Cadi 325-26 koYa rad1oıaaoa bıldardııı· t A k •• la2i' 'zce ıö:ılli Yaratanlar: ı 
~ Tarıat 32975 ee ıöre Baltalr cleaizlade t l-t Ş rUy8SILeslie Ho9urt lngrit Berıamaı 

1 Hamit M le il otl 3532 Rua uçaklara dltm•••• liç ıeıabiriaci i'ece 4·9. 15 G ludlh2· 7.20 A.Rllyaıı5.50del 
'4 •t Ferit K ea~ ':ııa a 938 11 top çekeri1le bir torpido : Cumarte1i, PH"• 12 40 da batlar ı 

Faları A~:a .. ~: 330.8•7 mubtibiı.i •• biı aakli~e Haftaaıa ber giia&ade ilk ıuaılarda HloD20karaıtar: 
Alı . Ol ıemiıinl batarmıı •• b·r ı.www • tı = Nıbat otla Şe9ket SlO 00 torpi:'o malaribi ile iki top -,-...;;.;.;.;;;_ ______________ -:1:-e-=-1.~ı 

:11r•tt~· Elma• . . 50814 çeker •• 8 clevriye remlai· : Tayyare sinemasında 3646 ı 
• Gahp otla Ha1rı 215 5l0 ai bHara ujratmıılardır. : 16·7 942 Perıembe gllırıü matiad .- rdea itib-r•• 1 

PttebmetM&air 31842 \ . 514 ~ • 1-Fran·A k •• ı •• ••Oyoiv•D:C11aıl11ı 
Salatı Koçak 318-279 GONON ŞAKALARI: ft1zca ıöılll Ş 10 0 UMUVaatlVeraKorea! 

Melamet ot. MehmetEmia10611 KJY-ME_T_Ll--HE_D_l"-E ı2- Fraaıııca Don kazakları : 
llıaat içer 46013 1 ıeöıl& ye ıarluh ı 
Salib ojla Haıaa Vehbi 751 Kadıa - Buıi b1Dim ı Oyaı1a11lu: Mıa Slavenaka Janiaa Cba ı 
Ali otla Lltfi 27620 iıim rlnlmdlr, bana ae :3-Alıa•a·H t Kiilt&r Fılmı: 
Atactı1saai otla E••er 48066 hediye ••recekıln balra· ı ca ıöıl& &ya ID esrarı : 
Adil otlu Sjıuri 44826 yım? : Herkesi a)ikadar eder f yanı tavıiyedir : 
llali11111t Oıal 936 50 Erkek - Ekmek kar· ı Matineler: Don K. •• H. esrara 3.30-6 30-9.30 : 
lilıeyia oi'u Mabmat 15159 aemi karıcai\m ! f Atlna 6lim6S-Ode Camarteıi , Pazar 12,30da baıları 



SAHIFE4 , --- -----
•• 
Olü •• u ir kaz 

lıtanhal, - Bugiin öğleye doiı u F t ihte feci bir 
L:aaa olmuş, biı ki~i ölmüş, bir ki şi de 'J ulıomışb•. 

Hidise ıu uu r: 
Fatihte tngebçılnr cıddeıinde 58 ·uum ral ı Su ç 

cıllllrklnrnd ç fış u 74 y tı nda hmail il 25 yaılarınd8 
Hlaeyhı bir bir •ı bav al nık üıere dülckin önOnc 
çıkmııJ.,, bu ıırada üst kattaki balkon ç6kmüı· işçi• 
lerden Hlıeyia ba şınd n yaralan&r&k 61mttıttir. Bacığ· 
ııulaa yaralanan lsmail de Cerralıpaıa haataaesiae kal· 
•mlmııtır. Tahkikata dcv .. rn edilmektedir. 

---o----
Ataşemilıte in otomobili 
lıtanbul, - Geceleyia park otdi öaünde ltılyaıı 

ataıemillterine ait otomobil [şık bir hıuız tarafından 
J•hamııtır. Z•bıta bir kaç saat sonra otomobili bir la· 
.. ,. terkedilmfı olarak bulmvf •e Hbibiae iıde etmit· 
tir. 

Etkili tesbit edilmiı oha ıık bıu;z ıraaılmald•dır. 
--o----

Tediyatta kolaylık . 
Aakara, - Çok çocuklu ailelere bir yardııu olmall 

lsere, mirasçılara yapılacak m•I saadıkl n tediyıtı u· 
da, ••raHt illmıoıa aranm muı haa• mak "' bil muh
tarlık itlerinden ıhaıcık bir veaikanıa kifi releceği 
kararlaımııtır. 

---o---
Meslek okulu açıyor 

Ankara - DeYlet demir yoUarı Aakarada Jiııe 
dereceıinde bir demir yolu meslek okulu açıyor. Bu 
mektep üç teae yabh ve p1rasız olacaklar. Devlet o r
ta mekhpleroi bitir .nler imtianla shaacaktar. 

__. -____ .,., _____ _ 
Hububat 

(HALKIN SISJ) - -------------
•·• 

To piılenen ' :u iŞel 
petrol ge- okulllı , 

• • Ankar• ('·' 

mJMIZ okulu yOı"'.~ıt 

i k rar a., 
rın Istanbul 
borsasında 

tesirleri Ankara, - Doğa Ak- bulanan Pd• aJ 
. denizde bir T6rk petrol ge lnöDO okul."' ,ı 

İstanbul - HOkümeha miıinin torpillendiği ve ka utmenlerfoııı 
hububat bıkkındı verdiii HJ• ota duğa bildirilmişti. mık ıuretife t• 
kararlar kıra boraa üzeria Ôij'rendiğime göre bu~gemi tirler. 

de derhal hsirİ•İ ıötter· T&,k sancağını taııyan 5100 Yunanııtııı 
mlştir. Gizli eldeq tedarik toalak Antareı iımindeki Y 

edilea pirinç fiatı 130 ku· ıabrıaçlı gemidir. Hayfay• go" ınrun f 
(aıtan 80 e, patatea SO ku- mayi mıbrnk ılmıia gider U ı• 
ruştan 30 •, fasulye 40 tan ken Trabluı Şamıa 24 mlJ tırl • 
25 • dB1m61t&r. fİmaliadek• Raat adaaının (• 

Zıytinyağı fiatlar1 da 3,5 mil cenubunda meçhul Stokb01f,,,,~ ~t 
d0ş61d&k göıtermektedir. bir deniz.ita t•rafıadaa ta· aaafıtan• Y b çı~ ~ 

Bi · müddettcaberi ıeh· 8rruza ağrıyarak makine lavtç kızıl 'ıo~ t~ 
. imizd~ toı ıeker bulunma dairuinden yaral mış v bo 1580 taail:~eıi .t 
aJHt ılikadarlaraa nazarı mnkide karaya oturmuı· vapu~u A d• 
dikkatioi çekmistir. Ay bı- tur. 26 kişilik m6rettebat- v• bucumuo 
tından itibaren piyaaada ha makioiıt Rizeli S lib Rus 58 
ktUliyelli miktarda toı şe· makinilt Eyup Öıtürk ıe: 
ker bolundurul.n ıı karar· bit olmuşlardır. Ateıçi Ali tabrİ1' 
l tıt&rılmışhr. reiıoğla ağar ıur~tte yara- oıi•J 
Fu u ları lanmıştır. Diğerleri Hğ ve ~-' 

salimdir. Moıkov• 1 f 

İ{on'lırol Berut baı l!ooso!osumuı kova radyoıuıs; 
mürettebatın ııbbet ve vaz ne göre bOY~,, 

Ankara (R. G) - Kart iyetleri ile yakından alilu fı~daa y•P'd"''' 
uıuln tatbik oluıııa Anka· v • 
r•, btaobul ve lzmirde dar olm. aldadır. Geminin na en•Y' ıf Kömür 

l\leseles· 
t b Peterbof •11

' l' f 1 t ft' . . k aceıı esıae ve mürette atan iı'' ~I 
Hububatın terbett bara mn aun e ıııoı ve art· ·ı ı · · d tanfo. daD .t•1 uı1 f '- t ı- - t • • • aı e erane ıcape en mallı· tt.,.. 

kı l dığı, yilıde 25-50 k•dı ana 1100 ro unu emıa ıçın tir : Müze ı ~ıf • 
lzmire getirilmek ü.ıere b k. • lıtanbul iıwe miidürlüğ6 mat verilmiıtir. Geminin sarayda pek 

Zo~ıaldaktaa bir vapura raaın ü umete mtcbarı H kadroıuna 80 lzmir iaşe lrurtarılmıll ümidi kuvvet· eaerleri vard•· J 
1000 ton ıerodiz lıö a,firile :•~ar;.~. kalan~aı da çiftçiaia müdibl6ğü k~droıuaa 20 lidlr. J t bıJ 
bir miktar ıömikok yüklen • e< lfl yer e •at•c•i•nı, ve Aakaraa iaıe mü . ---0 - - - s aP ' 
naiıtir. Kok miktarı bildi· fa.kat ~u satış !erlerinin bü d8r10i0 kodrosuaa 40 k t J ~t 
rilmemiıtir. Yüklenen ~ö- ku~ebn ayardıgı yerler ola yeni memurun tayini bık- Japonga Sovuet ru a 6 ~" 
m&rlerın ağustosua ilk haf c•gıaı Y zmıştık. kında bir karar düa çık d ti .., Ank r• (~,t t 
tHrada lımire ıetiril11ıeıi Ticaret Vekilimizin ak . mııtır. os uauna ehamnl- buluo m•b'" ·"' ~ 
muhtemeldir. ı•m : ·öyled1ti auıa1ı. ba T k I . karşıı.mak 0•t 

. Mevaim ilerl.emiıtir. ~·m meıelt yi etn fiyle aydınlat· ut a get ver,uor o:•n ~abrU:~1' .. 
dıye lradu lıınıre getfrılen tıaı içfo bu b pt. iazfa yaı F b • k . Toky• (•.•) - IOsakı- bın hr• lc'b' 
kek. lııömlirü mik~ar.ı!. aeae- m•ia lüzam görmüyorur. a rı " Si da Jıpon iktiaat birliii fD• itbi~aCD t;,,,,,ıt 
lilı ~btlyacıaf .~ebn '.şhıı ya• Hol ha her çiftçi bu yıl al B lctanbul - Sümerbanlı, besinin açılışında bir nutuk •e.kkıtlde ·~~i b~I 
auı • eo u a-. ır kıymet d • e:ykoıda bir tutkal f abri ö l' b · · mı ara l6'ı ti hi 'f d d . 

1 
ıgı mahıul&n her nevinden ._ " ı y ıyen nıcaye aaını To- 1. ık•'' 

• ı • e e ememııt r. .aıı açm•ğ• karar "•rmiş J ) b' üdd naya Ç ; .. ı 
Eter eylol ayı ıoıuına ka- y&zde 25 ill SO ıini pıra ve bu İf için lizam gt leu 10 1 p~n ın ır . rn d· lttanbuld• :~' 
dar lımire 10 bia ton kok ' aıukabiliade bükihuete borç b11ırhklaıa baılımııtar. tea berı Jıpoaya ıJ ... e Ruı· kt.: ralmaıı. bd' ,ı 
lılmlra retirifme11e ihtiyaç ' ladur. Bu borca yani bu SüırerbankıD, büy&lr bir J&DID UHID açm•r• çalı· maaaaını ıf; ~6 
aabipleıinia kıı menimiD- lu11eyi Yermeden diier bia sermaye ile ıçacafı bu fab · tın y•bat'cı propıgındalı • dir. Jıtaob~,.,,ı 
...1 d . ·•- d · d b lara karıı uyanık olmana b trc ti •• arlık çekecelderi ha · ı •tleriDı aabardan rıkara· rı.a a aynı ı:aman • ıay · • . • ıeı ea ,. tl" 

. " • t tk ı apal · · davet etmııhr. t kt• b• f~ bra relmektedır. · mty•cak ve aatamıyacalıltır. vanı u a Y maaı ıçın e me •• k0ıı ' 
- 1 •y11ca teaisat bulu•acaktır. ---

0
--- kamının ıcıs•~'' 

lzml·r h. 1 B .. F brilcaaıo, pek: yıkuı- eı·r ko"glO çam mazhar o 
D IS&r ar 8 Ş m U· J da_ ik~·l edilmıı buluoa 25 treıJ 

d.• 1 •• v • "' d c gı ıoyleoıyor. agv acı altında can At 
ur~,~2'-~ ı en: le • • k8Jv:, 
ld,u mrıce L.ıı ıl edilen şuaplardan şimdı li k yı lın ız 1 geri verdi . (ı ,l~ı 

sek Şt.rabıa fıç ı ı l e .aıtı~ıtı l tekrar bışı lanmıştı r. Ç ışm· Berlıo p.loJ'.-' 
Fıç 1ı 'il r b,u uüd i ve·ğiıi dabıl b eher litresi 40 P 8 8 r Boyabad - Boyabada beıinde ts''' ~ 

knruı~or. Lo odra (R dyo 8 15) - bağla Tepe köyünde ibra- teıckküJlcf tı<' 
lıadr M~~ 'eıiı1 de ş r p ~c•dell eri 8 t Müdürlüğü Mı ır cc pbeıinde log lizJeri bim oğlu Mebmed Albıy hasara uj~',. {/ı 

mOz vczn~ıu e yatı ı lar k ı l craıı c k f•tur&.. m u kabil in de aldatmak içia Atmanl r1n dığda çam ıııcı keaerken bırakmışlıf '., 
Halupıoı ·C:•ki ~nr p f•bai <•mıı:da'i verilecektir. y phklırı hareketler bakim ağaç li:r;eriae yıkılm1ş ve luı d&şııı•0;ıı 

• [lafı• ! • ·.l u lu rı •t im k i tiy nleria 3•ş Müdür ı tcalmıştır. çarpıfmıl r·~ileri Jtaoda lu;ı l u Mehmed öl· raan şt d dı ~1r· 
ıeinmoz !\.:hş şıbeıi 11e mü c a ll rı iJ n o!uour. j geri s il ıı malaı 1 devam 6 1- bulunaıutl•' ' 

d
. m ş ur. dlif 

16,17,18 e ıyor. tayyare1i 

Milli oiva 20 bıl ~tlen" ,·,.: ( Saadet ) Ki•• l11d•• a h n:.. Çorakkapı Pollı et~::: 
.. n fıt r!tet al 1 6-t Hc~:s a!td::ı OMBER fel• 


