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(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı•• 100 para) 

bayramımız çok 
neşeli ve mükemmel geçti 

\'~K -ıiıf!!!!!~!!!!!!~~!!!~~~iiiiiiiiiiii~~İİİİİİİİİ~~iiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij"I Bu bayram dla bmlr••• 

t~ile olan!~ S o A JJ -1-K Aı :::~n;:.~:~:d:~7~::~r!~ 
~\ kutlaomııtır. 

llt sar- --- Pıograma a11ua olarak 
sa• Cü'.Dburıyd meydanında aa· 

tor mu? Lenine-rattan Elalemde üşman 'bab .... t 10 da b.11"1•• 

~ •. I 0-- uoskovaua kadar K . 1 
törendt>: vali v eklll 8.Narl, ~. a lblarınıa Af· il UVV t I t arrUZU 1 
belediye reiıi ,8.Reıat Leb· 

~lll•I ' b• d "' h lebiciog-ıu, parti mlfettitl 
, ... orduları kar- lr ganar ag arp başladı ı pÜskiirtÜ ldÜ B. G"lip Bahti7ar G&ke, 1'•dık uı bekle· 

,. llltil6biyetler pek Londra 8,15 - R•dyo K~hire (Radyo 8,15) _ Mor.kova (•.•)- Kuuk· p11ti reiı vekili E1Ueın 
~l•l•ti . . Kouka cepbesiuia bir çok Rııyteria bir meujıaa riÖ tıki dfişman taarruz •arıM Oran, korkomutan vekili 8. 
~ ~•li le 111airlendır· kuimleriade düşman ağır re Mıbverle Biritanya ar;ı plıkürttülc. Göğüı göğıı• 1 , Neşet AJiveren, ballrevl 

li, • mamıfhr. kayıplara düçar olmnştur. a ı r.d• IElclemde Muhaı t: tiddetli muharebeler olmı- reiıi B. Mitbat Orel, de•~ı 
ı IDebuılarınıa Royterin bu sabahki telg b bış1amı~tır. Es•ı rar 1or. .. 1 komutanı B. Saim, de•let 

ıı., ''•ller ve aç- . .. T ••~• rafına_ ~öre Lenıngrathı pışma Sahil ile Katara ara --o--- deaiı yolları ieletme m&dl• 
," ~i· I• ka1ıplara Moıkovaya kadar bütü !l 11adadır. Birit nya ve yei)t sı·vaStODOla 1 rü 8. Niyui GOlea, limaa 
"-' Ç6rçile bar- cephe timdi kaynayan b•r Zel nda kuvvetleri Mih reiıi 8. Bıbedtfn Ulcay 
'~t, 'de1a • itibarea 1anar dai halindedir. Al - vercl tenkl rı ive nakliye· • • baur bulaumoklarda.. 

t ., d~~am olana• ~ani.ar soa 24 uatta haDı;ri lerit.inı mütem diyen ?döv ı!'lrlDCe.. Törene aıkeri baadoa• 
il., 1hmat sarsıl- bu ıakişaf gösteremeaıl ?· m ktedir. B rlio (a a) - Alman çaldıiı istildil martiJI• Mf 

t, 
8 

1 ıaıtermeie lerdir. 7 inci Almıa tümeni Kahireden gcceleyi lge· b ıkumaadanlığıaıo tobli· I taamııtar. Muhtelif hatiple-
:- )G~~·a~la bll!ra· burada tamamen imha edı. 

1 
celayin gel n haberlere gö · ğiae göre Alman ve Ru 1 rln nutuklarıadaa ıoara 

't ,,~11•11dıii b&y6k miıtir. BurHı Almınlu ı re havalarda nekik doku m ~D b yrakları Sivutopol deniz erleri bir ıeçit , ... ı 
ı'~fatı. 116 omuzla- için bir ölüm tuzağı olmuş- yan Jütteflk uçakları dü~- le lesiyle denizinde dılgıı · yapmıılardır. 
~., ;•it ona halef tur Düıman kanıkle geri m nın 31 t11nlnoa isab t lınmaktadar. Kayaların içi· Saat 12 d• konak lıke-
- ,_

1
:•6aemiyorlar eski &erine döamüıtür. 3 J kaydetmişlerdir. Bu b re ac yerleıtirilmiı sayısız lesinden Sur vapura dawet• 

~'t ıı baıvekl· k·ı t ı·k b. b d ı' kette bılbaasa pike m ~ \ ittibkimlar ele düımüıtür., l lileri alarak Karııy•ka ter· 
~ '~• ı ome re ı ar H a • ya- l ü • 1 . d b ) il •t,... •taıeaiai ve t Al .. lül i . k ra ırı m e1111r o muş ur. -- - ıaneaıa e azır a•ın & • 

1 .... ı,ti . an man o er nı 11ym i f T •t· ıu d •· r --•-- llll •f k•ı• z ya etine iÖlürmliıtBr. er 
l)orı,,, egıı ar- zordur. ---o--- Sivasto poluı LJ.iı:. rı ve 1 l saue İfÇil~ri ıe;bir b&yak-

~,, .. t,llQediyoraz ld h ft leriai kendi •tfralarıada 
''ttt:i ·~~uhı da bu lrJandada dÜŞmBSİOB lnglUz- seya a e.. görmekten m&teb111ı bir 
. tlı2i utuai!_i· Amerı·kan lerde ı•htlmal Erzurum (ı.ı) - Maarif sevinç içinde yemiılerdir. 

.. 9ckili Ali Yficel Kanhıl:i lıletme miid6r6 8.Niyazi 
1 laalhi111 b h 

1 
•• •• tetkiklerini bitirerek bura- G-ı h•t b l d . .1 l 

-·· I t U raD 1 ussu vermı•uor U en l a et D e lfÇI er 8 ·~tı ' •lerde bü· ya döomüıtür.. gayretini övmaı ve baıl•· 
•

1 
~'-ttır k Londra (Radyo 8,15) - Londra (Radyo 8,15)- --o--- den itibaren emekleri•• 

lı .. .._.d ıc:a can B' 1 ·k A ·k b H .._ ı 1 bü k ır eıı mera a up ge· Hitlerin k rargibııdan S . en Üz Hatte iki kuraı zam yıpıl· 
t. '''•• ldy& ve mileri ıimali lrlandada hu· vutopolua Alminluınlleh· dıöını bildirmlttir. 
1 ''ili o utuaa k 1 8 f • ı "" k • 1.. . b re itta bulunuyor H. ura · oe düştüğU haberi gdiyo1. ta Si at yo Bundan ıoara Sar ··-' a....''~& • uı&nk~ da Amerikanlar bir den iz Moskovadan ba bapta b 'ç f 1 b k :-..ı, e Jarınkı b" lü t ·ı . F Kahire (a.a) - Büyük pınu mi11 ir eri mllea a a 
·~.~ llactlc Jarif· lbı& temaı etmif, ber Devi k~t Sa a ~: b~fl m~ydorf.d f!• neydan muharebesi batla· HhlltDa 16tlrmlf, miHfir 
'4 ~-ı., remi tamirine müsait bir y ır mo a \'e d L'tttl IDa lrartı 23 aüaliik f f b Dil İH de bealiz tıfıilit ler yarııları Yapar aa ıeJ• 
~ b• . de tertane karmuşludır. • 811 Hız onı-.. ~ ''t ~ uytUı bar budıman edilen bu kale- ıoktar. retmiılerdir. 

ıo\ Otuyıcık ,.. Büyük çaroış- nia dOımcıhıe ibtimal ve Mareşal Yarıılı;da ahnaa aetl-
JIUrıelte- rilebilir. Almanlar bureda celer ıaclardar: 

ma nerede 10000 f yüz binden futa Rütbesi Birinciliil ve ikiacllljl 
kayıp vermiılerdir. Uyanık gemiıi filikalara al-

olacak? M k d 
Burlapeıte (a.a)- Füb· 

Os Ova a mııtır. 
ter Kırım komutanı aene- 6 Ç'f ı Ve• Loadra (•.•) - Röytc. • ı te er: 

,,. rio bir teJgnıfına ~öre Mı- tecebbüsl r ral Foo Mayer Ştayn m&- Birinci: linci b61Bk, 
~ '«l'.Dk 'J: reş lhgv a terfi etmiıtir. .._ · • 2· i b:ıaL 
~~ .~q ıır cepbpsinde~i büy~fs çar Stokholm (a.a) - Ad... ıaıncı: lllC u ua 

\ "ıt~i pışma Eddabenın doguıun- golıun vapurunun batmıuı Sırp çetele- Tek kürek: 
""'('·•)......, da olacaktır. Dün burada üzerioe laveç bükiımetinio 1 •• d 1 Bu m61abakaya üç& de· 
~-'•ff Maltaya cereyan eden muharebeye yaptığı tt:şebbüıe Ru~ln A e mu 8 e e minpordan, biri Karııya· 

, ''111tı,1'~ ~illeri- iki taraf kuvvetli tanklar cevap vermıı1erdir. Bu ce· Zıgrep ( .•.) - Hırvat kadan o!mak O::ıare cl6rt 
"9~ t S Dçatı ıürm&ı ve m&ttefık tank- vıpta bu vapuru bıtuan devlet reiıi Padliç Sup sandal iıtirak etmiıti. Li

I '•~~1. b•tacla ları munffaldyct temin et· remileri olmıdıiını ı8yle· çetelerine kar,ı m6dahı kin yarıı bıı!ıu bıılamaz 
lht. mittir. mektedfr. lede devam ediyor. -Devamı 2inci ıahifede-



Sı lıtıat ıJe içtimai 
llua'Dc-ne! v ?kdleli 
Neı ·iy tı:-ıd2n 

----·----
t. n ~erkli z. 

-· u 

---o---
lst nbul - Üı k d r . 

Ka ı öy tramvay) rı fev-

•• u ·zcilik 
Mikropln gibi belli kal . de bir toplantı toplanh 8 

ltaılı kalaç' a ltıvri ~·oktur. )'.1pmışl 1 e şirketin htı lcdi. rei i 8Ay Re· -Baştucft lnci ı hifcde-
Halhaki dij' r beıl11şık b s· bul b diy si devrin ıt L bJebici ğlu dli fı Kıırşıyakıthlar küreklerinin 
hlıkl rın muayea u!u.çk ad.u:- veri aıişler~ ir. rınları tcftio ctmiı, bı~ı ukatlandığını ~ıöyliyerek 
••ni (deni tefıih) vardır. O: üd ~ - Kmdıböy tr m ekmelt:leri tahlil için kim· farışa devam etmed ler. Ne· 

Tüberküloz mikrobu .,. - . yi rı 1 t nbul tr mvay yahancye: göndermiştir. ticede Demiupordaa Bur-
tle ılrip yerleştikt 

0 
ıocrıı d resiae merbut bır i~let Dünkü toplantada e~- han birinci. ikinci ve üçfin-

fıuat bekler. Vücudu tabi tutul caktu. mekletin tekemmül& için cfl yine Demiuprlulardır. 
if yorrua olduğu v mik __ _ _ bazı tedbirler alıamııtır. A• tekneleri: 
roba karıı gelmiyeceği z: Bugüo ekmek hakikaten Birinci Karııyakadan 

k a iyi çıkmııtır. Bemal, 
•••• Hçez o •a it faaliyc- lkhıci: Yine Karııyya-
te geçer ve halt lık b ı be havacı --•-- dan Turgut. 
srhterir. ,, (stİfa makbu) VOLELER 

Veremli aile arasında Londra (a.a) - Kana· Bu m6 mOaabakaya iki 
dojan çocuklar vaktinde danın deniz •fırı bav• ko- degv il yole işfrak etmiıti. Likin 
ita ••hitten az klaıtlrılmaz mutanı bıva viı mareıalı birisi battığından Demir-
•• verem ış11iyle do aıı· Harold, Edvard bu ü Haber verildiğine göre ıpordan olan diğer ycıle bi-
Jaamasa k&çük iken aldığı Londr da ıöyfodiği bir ~e~ dığıtma bırliklerin~ dahil riaci olmuıtor. 
•llrrop faaliyete reçmcden meçtc Kanadaki bıv r k olaa bazı aza ve reısler de· ŞARPILER 
•••a mflddet saldı durabi- yeti tirme k 

1 
acı 1 

rahte ettik eri halk hiz· Şarpi yuı:ında iki ,.,. 
\ amp arı ıayc 1 . d . t'f k • b t d'· ·1ı· . d 

bHlr Ye a6n6a birinde 'fii· IİDde r 'lt d L. b mel erıD en il 1 • etme pı • mış, ıger 1 111 e 
• ogı ere ea.ı •va h · · t f cada z.;:if buldoğu zamaa 

1 
arzuıuaua ız u eımıılerdır. yanı • Hr ınaz1r etmiştir. 

mayclana çıkabilir. Karı ko· :~:::~ arın~n ı'üı.de. onbeı Halbuki ticaret vei lelin- Geriye kalan Karııyakah 
n bir arada yaıad kt gıaı soy tmıştır. deD tebliğ olunan d ğıtma Halidun birinci olmuşhu. 

1 an __ .. __ b' 1·1·1 · ı· YÜZME MÜSAB ıoara biriıhıin veremli ol ır •~ ~rı ta ımatnamesi her :ı. AKA-

Bay 

maııDdaa diierine bulaşan El doku a- türlü 1 tıfaları halk biı.me· LARI 
'L tinde kcçıam la 1 kal'i ıu- Mfisabakalar• yrıloız •• vet;. mı.rop 11kh kı ıp bir müd· J K rşıyak .. hlar iştirak et· UŞ L 

elet aoara m_eydaaıt iılrtığı arına f İat rette knlemelıtedir. Dağıt miııerdi.. • v 1~ 
1irilm61t6r. El doku t • ~hı ma birliklerindeki reiı vo 100 mytre aerbedte Fu- erme~ 

H 
ma eıga arı d b~•-- d' ' 

er yaıta verem olmak lrooparntı'fı' t f d . aza aa U&Um t memnru at Koçak (K. S. K.) Birin~ Kemer bele 
1~ •' an ın an ımal . b ıır 

mlmküadür. fhtiyularda edilea dokum lanı Fiyat ola ol r kat iyen idıh ede· cı, Vedat (K. S. K) ilıin· ı kuıaa mayıı, 
1 

tı 
••rem olmaz düşüacesi yı n· koyma hakkı Ticaret Ve- mez.ler. Ettikleri takdirde ci olmuıtur. rıaa ait_ ek?'e.k ~·~~ 
lııhr. ilk yoıton ibtiyotlılr k51efüco Fiy•I Mfiokab b şv<k :.ıçe en ağır ibtl· 1~0 .m•tre •ırtüılfi: •.uou o~ır. ııçı o ·~,,,ı 

1 k k · e ı ı k 1 1 1111 cı: H san Bomin (K hrmek ııtayen r.te .,, 
1aı arına dar her yaşta omısy!'nlauna \'erilmış ve yatı ceza ar • rşı •Qır ar. S · Abd il h Akdere • 
••rem olmak mümkündür. b~ huıuıt alikadarlara Serbest meılek erbabın · ~i!ci· R K S ain :a~ ı'ıçi 0 1doi'

0't: ~ 
V 

dua tebli. t 1 d · · amnan ( • . • r• la" 
icada ıirec tüberkü- ga yapı mıştır. an o op da uılıf.ı edenler K) lediye memurları t~ ~ ttt 

Ilı mikrobu cuk defo ço· Z • de b lk bizm tlerden kıç 3 ü•cü: Fikıet (K. S K tosdik edilme•İ ;çı• t' lı.-ı, 
caklardı boimacı, kızıJ, _ C YI mak ve devlet evamirine 100 metre ıut6ıı;I: . ' ıtiıvet verdiğ'iodell ~, 
lıcaıamuk gibi huhhkla • ~oke Nfifos idaruibden uyğuaıuz h reket etmek Kli.o)ci: Hasan Bomin (K. mıştır. 

1111
.l ~t~ 

dam ıonra faaliyet b şl r. alnıgım Nüfus büvivet cüz- maddeleriodeı:ı kanuai mu· S lama tat JJ ",. 
B b l d oımla l 76 ncı layd ı 2inci: Ramazan E,0 1 'I .~ ~ 

u 11 ta ıklar çocugun vü· 
1 

• amele ile kaşılııacakl r~ır. tor 
caddaö zaı' f - t d''·l .• • tıııgım. terhis tezkeremi (K. S. K.) Keme1de Bat JI 
. . goı er ıa: erı :ı:ayı 'ttım her ikiıİDİıı Bundan başka bu gibi biz· 3üacü: Fiıuzaıı (K. mıız ıokak 77 NO" ,, ıçıa .~~rem kapolı ve giz- yenisini çıkaracoğımdu metten koçanlar her tfirlü K.) S. rur Ahmet 0ğl• d• 11.ı, 
leadıgı ye:rden bı,ını kat- hükümleri kı'madiğı illin devlet dağıtmalarından 4JO metre ıerbeat: Karapın•r üıeri11 ~ 
duu ve meydana çık .. r. oluDur. mahrum edileceklerdir. lioci: M. Ali Poker K. kama bulunarak dJ 

B&yölc kimselerde is ya- Söke ak köy nahiye i S. ~) . t dilmiştir.. I a•' 
t•mada iotizamıızhk içki ye~i köy. 163 b nede kayt· ızmir askerlik şu. K.) IDCl Bahaddin (K. s. § K.arantia• ~,,, 
kumar, aykuıuıluk, yoriUD· lı ve fzm·rde ıelibettio oğ· MÜK - desinde Mehınet bir 
lulc rıdaıııhk ııbbi olmı· 4ıu8 mNabıllleui dburç ~okıiı bestndBR Af ATLARIN M.afgaz üzerinde 

1 d o, u ev e mukım 1 EVZll • bulunarak nıüııd•'' 
yaa ev er e yaıamıak gibi "'28 R . •

1 
• Hoıuıi islerinde Usta Müı bakalardan ıonra -1 a. ım og u celatet· miştir. 

•ebaph r huta.ıiı faaiiyüte tio ıacet Kalfa, Çu k, Ame e, işçi kazananlcrıu müki•atlara 
ıotirir. O kullanan iı s bipleri (Tüc· vali muavioi ve parti mü Ha 

G NÜN ŞAKALARI: B kk 1 L k f • BASMA ,. ~ 
Tiber&.üln• mikrobu ilk ÖD car, 1 ·~· o ontacı, ettişi tarafından karşıya· ""' UL vu~• 
,. f 

1 
-----·----- T_ütüacfi .• Ba_g Bahçe ve sü· ka balkevinde verilmittir. ALI ffÇf 

-~ ıı• eı ru.11rıo g!rdiğı .. b ' YAZLI" BA 
IÇ'D en çok akçiğe.leıde Onündo havagazı ~:nı: .. o:aerı . buİu~du

0

1ıi.;! DiKKA T 1 " - Nl}Jl 
bsliycte ie r •e · akçiğer t •d mlaran nüfus ciizdanla- • SANATKAR ",AO 
varemi yapu V crcmliler ganıuur, nada 942 ibtiygt yoklama· lzmirin yegane temiz GENÇ VE A~Şj,. 

'- • E ._. k l'k d 1 bava vca ucuzluk eölence • BU A~ ~ 
ç.ını.ıcuk.J rı ba!bamf rı yu· sa;ı ve b ıal~ bir ev.. il ve c er ı urumu o . • 
tank g11tJıur Vt" b gırı k- Kocaman bir dirdde de mayanları hizmetlerinde İs· yeri lımetpaoa bulvarında p be 

d J tihd m etmeleri ve oab y "ÇANKAYA,, ıile bahçe· m di•ı' 
Jarda ıut utv m duır burı .etıt eamjo. Biraz ile i- gönd rüp duruml ını t s- sidir. Büyük ba!k koOle 1 
daa mı.da. vı t\a: ma robu • ıade bir bavıg zı f n0rl bit ettirmeleri lizımdn. Miişterilerimızden gör· ~~,d 
bey k•o le , d I VG 111yor. Evi ualmı k iıl:e· 8 b y . G 1 n p j ... • ınrır uıv. . • u gi i keri hizmet· mliş old ğumuz rağb Ueıı enı e 8 0' 
le Ley.u , g 2e bôlırc kİt..- yeu, 1 ıbıne soruyor: leri e: o) nl r ulieri m h· ce aret lar k bu kere ı V U T - "'f jj 

'- • - Y abu. hl evıa sine N G 1 P ı~ 
re, •emık e;e nı vüc dun yd 

20 
r . t' ? keme!e,c "'erilce ktir. ve vuyete kuımluımızdı Ak JJ b t tet o 

di;ier az sın• d , g· dip ~ ••• ~;:; 1: ~.;r ~. la· Böyl• • ketlı hizmete· bıiyük ve yeni tebeddülit yet~;: h:!Ök•'~. 
D uzavl rd d rınt y~pmıy n 11 z b ta yapılmışbr. M l~h V8 '1 
pabiJir. verem Y4 1 vu 1 cev•p vetiyo': kuvvctlericio umumi o~t- s yın hallumı:;:ın bir kere e 1 a -

-Ar•-... , -
0

DaL ne olsmı zi rok nd ... vvel şubeye gön· gelmeleriai tavıiye ederiz ı T.ar•fıod5(, 
" .. r- zim 1 nüı.ıd ubıha kadar ~ ril~ !eri k ndi menfa t Meşrubıtımız her keseye FEVKALADE 

b v g zı y cıyar... ,, rı ıkhzcsındadır. el\"İrişli ve ucü:zdur. 



Kamyonu 
sür'atle 

IMLKIN iSESi) 

Dolittle 
k imdir? 

ı 

tıbıp 
lıilo çeke• SÜ •• -o-
lla etJeriai ruyormuş . 1 

re clizerels Masta fa oğla vatman Ameulıahlar 1 To1<yoya 
• EnYeı Giiacllalia idare1ia- yaptıkları bava hücumunu 

ID, kemik- b. ı k lı.aatarak et de balaaaa 11 ••yılı tram• \ ır ara ı ideta in kir d· 
~' •- "•JI• G&Hlyahya ıitmelrte tiler. Dlıman tarafına en 
uar•aç 1Bn· 1 k k faılalafhil lkea Urladaa ıelea ıof6r . lçii bir ip aca vermek 
•alıyor ve Halil oj'la Alinin idare1i11- 11temediler. 

'-1.rıa ita za· delri .• amyoa maHYI h•s- Nı~ıyet ıi~di ba b&cu-
•la taaesı sokaj'ı öallade bış ma daar &malumat ıızmıya 

amamHi ka bir otomobile yol ver· bııhyor. Mefer b&camu 
~ ba 1 bl· mek mecbariyetiade kalmış idare edea adam Geaeral 
aL- ~I 8 

ve kamyon ızeriade nrk Dolhle adh eski bir 'pilot-
-~ parıı· • 

brak afak mıı balaaaa boı ı•z va· maı. 
• 1 i rilerl tramvayın la ilhan Ba ad lmemleketimlzde 

• zer•• b b Jıı tt biJaa çarp11ak camı.,1 oı azı hatıralı tazeley~-'Ü•rr:• ~m: kıralmıı iae de insancı bir cektir. 1980 seneainde 
••1aeji: 1:. zayiat olmamıthr .. Saçlal1r memleketimize bir Ameı I· 

bakluacla zabıt yapılmııtar •. kaa bava heyeti geldi ~e 
liliwrl .. o-- raberiade bir aver, bir 1&e-

1oıar-
llrak lz•ri- yaralamak ı'f, bir mekt~p, bir de 

trladı r•iı yolcu t.yyeresı nrdı. Es· 
latra.. k • Al1aacak JŞa1k aeDaİ kiıehir ve .,\nkarada uçaı· 
la ~ arsı- iplik fabrika11ada Amtle lar ve t criibeler yaptılar, 
,:' ·~ ıez Şevket oflu lımail Şimıek Su arada yamaa bir a\ cı 

IO ıaya ay•i fabrikada amele Tabir pilotu lu.adiai göıterdl ki 

Ilı, 1 ld w kızı Sami1e ile l"'"ar~larında •dı binbaşı Dolittle idı Ba 
~ o aıa çıkan cniia•na nehceaind . . 
'kleldi Bı· S . . ..... d w pılotun zaten bır akroitası be • amıyenın au •ııaa yum- d 1 k 

\ t.~' ba J• ruk ıuretile yaraladırıadan üata ı o ara blitia dün· 
~ar edillue yakalanarak baklanoda yadaı da töbreti vard• hw 
'ta •iıaı mi- meıbat aaç zaptı yopılmıı- mas edenler gördüler ld 

lattı. tar. Deıittle ce<sur, c.üretli, mt. t 
§ Keçecilerde Hı,im ıyi bir ia11ndı. Memleketi· 

ojlu Tabir gayri meşru mizde bir kıç hafta kain ı 
olarak yaıadığı lbrabim olmatına rDğmen bou ya 
kııı kıu Şevkiye ile geçim samimi bir ıev2i bıil•n ı t 
aizlhı ylizündea araları açıl· vo ondan ıonra Tiirki)·eye 

llL_- l•ce ka· mıı Vfl Y-..•ıadan ayrıldığın· ve Tiirlr hnacıhğıaa dai· 
't.~ak içi• daa mP1rber olaa Tab'r • .. .. 

-~~-·· bir iki itfaiye ö11ilade Şevkiyey~ mı alaka rostermııhr. 
~. aoara rata ıelr.rek hamil balon· En beyacanh bir bıva 

~ lair peçete daj'a bıç•lda muhtelif yer· baskını müo'lasebetile adı 
~· luıade •iır aurette yata• geçen General DoHt le 

"-•taya içe· ladıfındaa yakalanmııtır. l'_tbk havacılannın 1930 da 
k. t o-- bınbaıı iken tanıdJ ı cü 

ıı ı zey- Y ti' .1 1ı· 
't. hat ki• ankesicili U; ı pı ot Ve eı 1 ~OltlUr. 

,~~-•mal~ Karantina lnön& ca l- ızmır Askerlik 'U· 
llal ~ıca desinde Rifat kızızı Hdize Y 

'9p •r~1 ab- Zerba .. ,,., 1coıta11ça 1 b- bBSIDdBD • 
•• b•• ı~a· rahim oflu Hikmet Doi -

1 

L... "'18 eleııa· nıa 90 ı· ld - Zıbıta kaYYetleri taıa· 
~•ız. Te- ıi'-1 t ırad'lp•ra,sıa~ a ,'i1 fıadaa yak••···· r Hkhlı • 

..... le LI" E: ye e ı meı uıerıue ki k •-ı b k 

Kahramanlar anaiklopediai: 
mr.,• a : S r'# N 

Türk Tarihinin 
• • 
Olmez Yiğitleri 

Y a•an : G6n61 Emre 
-4-

DB1manl11 160 bia ölü ve yuala •ırakmıtlar&lı. 
Kaçabilenleri zorla lstaabula aıtıaabilmiıleıcll. 

Bütüa bu hezimetlere raimea, batdılar aılaa• 
mıyorlar, Yerilea deraf erdea ibret alm11orlardı .• 

Bu dehıetli bozıuadaa sonrs lS bla klıilils 1•· 
ni bir baçhıar kuvyeti gözlkt& .. 

Bunlar 260 bin •d•mıa yıpamadıtı iıi baıar
mak istiyorlardı. 

Kılıç Arslan baalarıa da b&lyaııaa ao• Yer&ll 
•e çok siirmede• iıleriai bitirdi .. 

15 bia b'çhdaa 1alaıı 700 ~ifiaia kartalabll
dliini ıö7leuek, •'-ticeyi açığa Yarmaıaz ele
mektir. 
BunJaa bir bıfta ıonra 160 ilk yaman bir or&la 

boyunu ıöıterdi. 
Kıhç Aralan durur mu? Bir ok ıibl baalar1• 

da lberine atıldı. Ve yayaz Yarafmalarlyle JOk 
etti. 

Kılıç Anlaa bltla d&Dyaya ıaaa 6jı•t•lı 
oluyordu: 

z.fer çoldujaa deiil. la9aımaaıaı bile•leria 
bailkıdu .. 

Bi,ıaci h•çhlar seferi itte b67le bir boıı~aa la 
nihayetlendi. Gjzleri hHıupla d6aea bablalar, 
Türklüğli Ye lıtimhtı ortadaa lnudırmak emelli• 
11ldnmıılardı. 

Fakat Kıhç Arslanın demir bileji, Tlrkla J•• 
aiımiyea azim •• imaıı ı yukarıda azaa be1I• M· 

lattığımız ıekilde ha mıksatlarıaı & Jedi, Ye laak· 
lanndan geldi .. 
Tarihte ııte az raıtlıaır blylk nferler kauaaa 

' ve ırkımızın savııçılık tacardarıacla biri olaa Kılıı 
Aralın bıyahnıa sonlanaa dojra Horaıaaclakl 
ıultanı tanımak istemedi. F•lrat bu adım• ta• 
eri Arslanı• ıaltanab uza• ılrmecll. 

Bir iç çarpııma11, çok baal• bir aoaaç ••-
iurdu .• 

Avrupaaın bir çok mil'etleriatlea ylz lti•l•c• 
dB1m11ilD alt edemediği ba eııia Tlrk, ise ... 
ırkdıılarındın mürekkep bir ka•wetia b•11• .. 
buluaan (Çavla Beğ) ile çarpıtırkea J••ll•ı. Aa
keri bo•ulaacı, ata ile birlikte yakıada Hftfbk· 
ları nm•i• atıldı ve kaluamaaea ıa••tt•. 

Likia ata Yaraluaca, a11lar1 bu eıılz kama•••
kıydı. Niııaı bir keç ıaa ıoDra balaltilcliler •• 

T6rkl ancek Tlrk yenebilcli; &l1lk ıeref •• 
ıanlarla dola bu ba7at bir ırmak aalan•cla 
böylece ıoaa erdi. 

- Devamı war -
a • ııt aaçlu yakalanmıı ve Bıe· 10 ama açaa arı, a •· 

la. Kliıt rl d 82 1. b 1 1_ yaların ılmd•y• kadar [ne• , 1 
ta.d l i D CI ıra a anar•a 1 d k. • Elham a •. nem da •m er ml11dete edilmlıtl re er e ve ımleria yanın- 1 r asın 

" 0fra tuza .. da çahıtıkları teıbit edıle· ___ M_a_t-in_e_le-r""'!d-.-.-it-ib_a_r_l_D""'!2_b_tl_y_l_k_f""'"ı-li-m_,..b-lr"""Cl-.-.-....itt 
t ... ,. bara· Hırzıslık cek ve bunlar• ç.ı.,tı, •• ı., : \:.ı ., 1 Şehitler C•ddeainde Be· buıuıi ve resmi hizmete ; 1 - y aryete aızları • 

llir kız• MlıaYet Ç•hııo ala1alar aakeıt ceza kanu· t Patricia Etlls • Jack Halbert S 
babçHiade• Alı kızı Hodi .. ouna 16re cezalaadırılmals ı 2 • R E 8 E K A 1 
,. Şıbbayla Mehmet kızı lıeıe Ahoa aakeri mah : 
Safıye domatez ve •emiı kemeaine aevkedileceldeılir ı Joa11 Fontaiae • Laareace Oli•ler S 

~ ota çalclıklar1 ıiklyet edıl· 8unaa içia 1aaında biım • : Seanılar: V.Kızları 2-5 40 930 Rebeka 3.20 7.ıoı 
•d•ld ılı· meal &zerine ıllçlalar yal&a- tinde, h•iında, tarlasınd11, ı C ertesi •e p•zar 11.40da, utlar ı 

~•laepterdea laamııtır. babçuiade iıçi kullJanıa• 
'- ' 0 rraalak Zeytı•n lar işçilerinden 942 ·ihtiyat 
), •• ba ha yoklamıaıaı yapbrmıyaaluı 

~ht. Bana Yag" ları aıker!ik ıube~iae ıön_dn· 
s.~ l•cele,ı melen kendı menfaatleri 

~ •lı1t çaya Piyasada yok gibidir. Bu iktizasındandır. 942 ihtiyat 
._:lllofa oa ylzdea ıizli olarak zeytia yoldamaııaı yaptırmıyaola
'a,~•de tut J•i• aablmaktıdır. Bu ihti- rın muhakkak ackerlilde 

1 l•etic• yıcı kar•ılam•k içia a•i - iliıiği vardır. Alikadarların 
~lı idrar kadaılar iç aait vadı olan oaa göre tedbir ittib z d 

tt-..J dolı- 1 yai amı ıerb .. st ı 1blmasına meleri ellemiyetle illa olu· 
•l•lı, müaaıd~ istemiılerdir. nar. 

fTayyare sinemasında 

ı 
ı : 
ı 
ı 
: 

Ba bafte ıki zenıtD projram 
1-111 giliıce ıazll 

Londra Uyumuyor 
2- Fransızca ılSzll 

KUMARBAZ 
ı Matineler: L. ayumayor: 3,30-6,30-9,SO 
ı .Camar&az: 4,50-7,50 
ı Camarteaı: Paaar 12,50da baılar 
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Iıtınbul - Evvelce sğn 

lıçi ~arae i lmış ol n mü· 
rettipler ldaabul vılAyeticı· 
•• toplanan bir komi yen 
karariJo •an iıçilikte çı· 

s· s o ebru mühim lskende 
demeçte deki doll 

karılmıılardı. (Türk maıtbu· 
•• at Teluıiıyea birliği) Din 
farı •ekllete müracaatı ve esa· 

Berfin ( ~. ) - Alman 
reımi t bliği: Mısırdll A\
aıırD ve ltalyl.!D kıtaları ileri 
h reisti e dew11:n ediyorlu 
Şimdi IJkenderiyc önünde 
dü~manın son müstahkem 
mevzii olıa El•lemeyn mt v 
kiine varmışi r. 

bulundu ne ya~.!,, 
Moskova, (a.a) - Si· Yeni Delli (a.a) - Neb· Londr~ (de ti 

•astopol ıehri şimdi dOş ru mihver radyo ve pro· deriye öauo 11tır· 

gOnde 10 hücum 
vaziuet vahimdir 

1 f 1 · pıaa .. daaına dair bugün •aşlar bııl•Ol b' if ... ı•c• ve rliodüz ağtr 
rol ıartlar af had& çalııarı mü· 
•• rettiplerin . aziyeti nazarı 
te dikkate ahnarak ağar iıçi 
s6 addedilmeleıiae vekilct ka· 

lekeaderiye açı klarındı 
bir denizaltımız kuvvetli 
himaye altında giden bir 

kafıleye taarruz ederek 11· 

ker taşıya.ı: !3 bin tonluk 

man top arının ası uız: ate· ,. ... . geleD 
ti altıadıdar. Öyle ki aı· Hrdiği demeçte şunlara rıy~ye . İll ı111 
ilerler ııiıaaklardaD ı-ıkft· a&ylemiştlr. lngıltere ıç bati' 

T • kat Jogiltere ~ 
bilmek imklaını bulamıyor· - Japonlar ıatlli ede· _ ı r• 
· medikleri meml keti rde ıöı ?nuD~t;b,s ' 
ıar. Loadra (ı.a) - Moıko· istiklal vadediyorlar. Hata- tedbırler dbirl• ~ rar vermiı bu :..arar dün 

•a lılıatska ikti1ad Müdürlü
lta ıçnce de teıbit edil erek 
•• mlr-ttip makineci müce!lit 
la •• çiakografların gır işçi 
mi 

addedilmeleri iaıe bir!~kJe
aı 
bl riae tamim edilmiştir, 

-----

bir aıak'iye sremiıioi bıhr· d • ı· s· t Bu te •• ,.. n radyoıunnu verdiii bir ya Gımıye ım. ız umre e . . d 11c0•'" 
ışhr d- • . H' d. t lagıhz on• .,ı m · babere göre 15 fAlmaa til· uım!yaugız ve ıa 11 a- • ·ııoe•1 

f • t'klill ... aız:len çer.ı 
k meai "ünde on defa Siv11· nıa ıere ve 11 

' dui'· reme., Buouol• bu ay daııtma bir i Itri ı1o .. 
topo& üzerine hücum etmek raada lcanımız:ın ıoo am· Hı1f• 

ekmek k.,h tcniiode mu· ı k d i \donanma d• tedir. Duşmec topçu:aa yai· asına a ar ç rpıııcı ız. limanlua iltic• • '' 
vaffakiyetler temin etmi~· aız bir yere OD binlerce --0-- ruretle Iogilter•• fi 
tır. " • , obaı ve tayy1releri binler- 1 OOBin tanklı aizdeki bikiaı11~, 

C1 

• 
u 

Duae kıd r 180 d1ıgh. ce bomba ataııılar fıakat f fi •DD 0 

Dağıtma m• birliğinia ekmek karne 1 bir c.:ıuv ffQkıyot elde ede· 4 milyonluk n• m ~--0_....,..ı 

B
• tevzii ioi bitmiş v bcnpia· memcişlerdir. •• ; 

ır likleri rı kesilmiştir.yanlı üç bir- Loadra (ı.c) - Niyuz ordu ,,Duşoıil 
Resmi mıkaml rıa göre Jıl, açık eermittir. K"onikl mihverin Kursk ha· Vııingtoa (a.a) - 42 el yO~ 

10 

m 
m 
dı 

ı• 

m 

lstanbulda denizcilik 
bayramı 

•• latan bol , - Den .. iıcilik bayuır ı Takiim 1neydıaıt• 
hı da ibide öaiade yapılan ::uerHimh batlamıt: Betikhş• 

ta Barboroıua türb,ııi önünde de törea yapılmışhr. 
1' Moda koyunda yıpılmHı mukarrer olan deniz ya· 
•• rııları havanın serbest olmaııad n dolayı pnar glaftne 

ID 
laualnlm11hr. 

reketleriadea bab1ederek milyar dolarlık askeri ba- ra a f t 
diyor ki : zırhk projesinin kabulü il• ceiiı 

"Düımaa kuvvetleri üs· ra11nda ayan mec1iıinde K b~ ( •·' ) 
tiia durumda oıduiu ve verilra iıabıttın aalaııl- a •1

'; 111.,b• I 
bütün kuvvetini baıhca dağına göre Amerika dı 100 cephesıab e 

1 
oı•t"'' 

merkeze tophyarak hücum bia taakh dört milyon ki· aabab aft; r 1ı•' 
ettiii için Kuuk şebriatle ·ı· k b. .1 - d 11&1 il uvve e ı 

~ b- I I F şı ı ır -orau vucu e ge· .1. ı•• 
nııyet oy e o mDftur.. a- t' .1 . d . d'I '-t lardır. logı ıJ ır . . ırı mesı orp:ş e ı me1ı e· • etP 
kat Sıvutopoldakı vaziyet d' B d b k 23 b' let bir yevlJJ1 if 
d b üb' d' M'b s· ır. UD aa aı • ID etOI • • m ım ır.. ı ver •· 

1 1_ .,1daya bibP 
V.ltopol U

- i t 14 tayyare yıpı ıcaıçtır. . t ... ;c, 
ıer oe am gayret ıs e- ., ~' 

tümen kuvvet tabıit etmiı· ----- eski kudretioi , ti 
~: lzmir C. Müddeüumumili- ur.,, Türk Dili teba.nı etu0d·~~ 
: iinden: Mal~kof a Kurultayı ••<~::: d;:~ı;:, 

Bir ıey yerine başka bir ıey vermek ıureliyle Ankara ( a.a ) _ Türk yokedeceğiı!,, ~·'/ 
cı Milli korunma kaaunuaa mubalif hare'-• tte bulunan Gı•rdı•ler 0 --
• 

11 dili dörciüııcü kurultayını ---
1~ hmirde Tılkilik ecuuesi yı.oıoda bakkıd Huaoın Dük· bbe 
le klnıada çırak Kemalpaş lı Bekir uı.ıel bakluod yapı· Berlin ( •·• ) - Alman ba ıyıa 16 ıiJda toplana• Elda 
d IH duruşuıa sonunda ıuçluııu11 ııJçu a pit olduğaadan rcımi tebliği: Sivastopol cıakhr. ,Al 

B mlllt korunma kanununun 4180, 32, 59 3 3780 26 63 müatabkem mevkiin için ---o-- - Alındı JY 

1, C K. aua 19 cu maddele.ine t fi .. aa 25 hra ağır para kuı:eğinda ıçıla~ a-e.di~ bir s• ) ) 
1ı cezaaı aham11ına ve malen mütuelıilen basanın meıu- noktasından genıoletılmııv• IV8Sl0p0 Kahire ~ •·~,r 
h: liyet&ne ve h11ana ait dökkinın 8 güo kapatı maaına buraıı yarılm11hr. • o~;ştu•• ! Aıkeıi kayrsalı ~I 

•• mahkumiyetinin o-azele ile iliotD• 18 3 942 tarihin- Kıtaluımıı hava kuvvet- .. rildiğiae s&r• ·, ,. bbe1 
Y de karar verilerek biikm&a keıtileıtij'i ilia olunur. leriııin m&kemmel yardım· Berlio (•.•) _ Führerin kollaıı Eld• , •t 1 · l S 1 d Ba mevki Me•' 

D 
•ray o ivıstopo un oğu karargihuıdan teblii edil· 

1\ 

f, 

evle eıt\ir·l)·olları Hay- c•pheıiodei müdafı• m••- 120 kilooıet'' ıı 
J diaine göre, Sivutopol don d '"'' zileriııe gircıif, me~bur Mı- .. ve isken ert, 

• (! 

.&. O' • O öğleden ıoara dBtmilttür. b tı••' a ll.i .,om sy g !ıthcf kt lesine girmişlerdir. kızilmomıertreıs._ırı• 
E ... ki Karım muba•ebeıiade Ekmek ' 
öbrct kınnaa bu kal" bil· 

• MnhıJI! ı::. o be Jel: 16~75 lin ~ha muhtelif ebatta Ç •ti • b · d 
Ç 3650 metro OCJJi fi lift 18DJmitfOD baytŞl y l~ız mu\&: ::s ~ WL & ~ eşı erı asın an: '.l 

t 1 tezi k: ot; ığu ic ".! t ırı fh,daa ter.ıiıı edilm ,k üzere 17 Gelen Düa çık n ekmeklerin Motorlu • e ~'" 
lı temc:J. 9-t2 cucı gi nü nllt 16 ~t Hayd rp ı d Gar yüzde 25 rpıh o!duğllnu bilumum deois 
d binuı tabuin .:lc · komiı)Oi! brafrnd ı: kapılı z:uf d la y zmıştık b zı okuyucolc· tAl:ıunıa ı•f1aıt ~ 
aı uı~liyle ııtıo . l n ~fl ktır. uğ a l'tm?% ekmeklnitı bu ~eıit 4 7 942 cua:J•'t~ır· 

Du işfı g;rL">~ irtiy~nlerİD 127 lira 13 kuroılok lzEuİrtı gcieti bia ton p ç tlardıo beklenilen ne· kadar uutı!ıP1f "'' 
lı t , 

muukkat temiuat, kaauaun t y;n ettiii vcsikalul11 buğd•y boş~lhhyor. f tuıti temio etmediğini Bu müdce 
' teldifJcırhı · tııl!htevi zar: a.nnı a)'ni gün aaat ou beıe 1 iredeo gelen haberlere aöylnyorlecr bazılarıda ağar kil vaııtalar•0~~ 
d kadar kom!ıycr.: reis!ine ermeleri i zımdır.. ! göre bu h z d ki arp ve çekme1i içi fınncıl111c iyi yani r M. fd, ·ıe ".I 
D • Bu iıe ait ş ıtocmelcr komisvondwn p rasız olar !:J c:lgdıyl r baranın ibtiyıcı· p:şirdiklerini ortaya ıür6· kanuou yo.IP: .,ı,Jı 
F daiıblmaktadır. 30-2-5-8 3640 aa kafi mikdardadır. yorlar. racıkları ıll 

Milli Oİ 302'0 İz• ( S IU sıııa.. Po~ı 


