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ıeçen S O N D--,--K-1--K-A s:::;!~~:: 
11 yeni çıkan Ruslar 
lmet Almanya Is- " Ate ı" emı i Japonlar bir sof1• <•·•> - o •• ıaaıt 
•ı• d b ki• I p • ·- lan tarafından Balrarlıtaa 
1 lr ... VeÇ &r&SID 8 e ıyor Br 1 tfehır daha ••hiluine çıkaralaa Raılaı· 

Stoklaolm ( •·•) - Al· Kahire ( •·• ) _ y.,1, ld tan oa aekizlala idamı•• 
JUi ad maı ya ite ineç ara11ada1sf taadaduada lrarıı karfıy• 8 1 lıalanlar1a de mahtelıf ce1a 

.. ila 
• 1•

1 
• dealı mlaaleai keıllmlıtir daraa Mıhver ye M&tttfiK Tols•o (•.•) - Domel laıla m•hk6miyetiae karar 

'-.. ~ YelCI H 
1 

'I f ..... , JaihalJelt· la Jlıdea bfr remi JOlda11 ka~wetlerl laenlz laarbe bae ajaHID8 16re Japonlar dfn feri m f Ye fdam ceıalarl 
"kttlrke• bir •ınmlıtllr. Sebebi clealzalı lam•mıılard1t. Fakat pt Is Liaro••• tehrial ıaphl• lof&z olunmaıtar. 
••• L_ 

1 
i laraaıa faall1etladea ııame• ralnada ba1hyıcıldard1r miılerdlr. --•--.... .,' . . . 

"'•111.ı •• 111· ••1110r. •-- Y eniJ idamlar S4üocü gemi 
.. llrfaaaa laer ----- a••kA t 
.... t ka1bet Yahadı· u ume Roma (•.•) - Niıaa~. denı·ze ı·ndı· 

G&ricede yapılan çete mr • 
• JoU.yırak Selihiyet ıademeleriade tatulan 9 v.,inaton (a.a) - Bıb· 

~ ,. ılmdl Talebeler 1 lıiti idama mahk4m tedı'• rlye DI Zl"I carıamba ıllal 
ıt ..... aıult Tarlalarda stemiş ıniı ye idam karan infıı .:lenize iadirilea 2 J••İ tor• 
~ Çok lmuraf Sofya (a.a) _ Sobrar. olunmaıtar. pido muhribi mlaaHbetlle 

" •ttlilal ld Stokllolm, (• •) - S ... •· yacla Y abadi mesoletiain lit• d f•phfı beyaaahada ltaaaala 

• 
yıl Demokraıiyea ıı1th ıi aaDıakereelne devam ecl ı. IC8 e eD deoıze iad1rilealerha ••JI•• 

•rtak Ame· G 54 d d t t L 1 'ted 11tapoa11a AlmaDyatlalu ı11i1tir. Hllk6:net Yalauclife •ı •ıa e var 1 un •var • 
llJıı~ llatlHı!'~ Yıhudi mekteplerieia l<a· re dair ittibıı edt ceği te· fi eD . ettlrmiıtlr. 
teplaab~ahfal paamaaıaa •• talabeleri&.iu dablr hıklnnda ku•veli ta· Ottava (•.•) - Bır J•· ---o--

\ir an ma Ukranya • arazide çalıt a bi'jet iıtemlıtir. poa df! n izaltuı b&camuaıdı • 
Parola llallal 1 L • ı. bi il ı· sı·vastopol l•ce dl 

1 
auaa mecuar etmfıtır. --•-- .açın r t ep ımar a 

• catD iltica e:tmiıtlr. 

"•••• ıtr•• --o-- 'I Harp nazik - - - öoüode 
" ._ laa ••ırl · Hava· Londra (Radyo 8.15) -
........ " lraah Ak 1 . safhada İ(Öpeklerin Moıko•• teblltıade Si•••· 
"il Almaa •• ID Bfl Vaılaıtoa (a.a) _ Va· topol aa&ade mlteadcllt 

11•1 ma1af· Kalaire ( •·• ) - Düo ıinr on Poıt diyor ki ıH t· tanklarla dilım•• hUcumlarıaıa pll· 
"-tt a 1111 r laa• bltlD zlhı aycı 1'8 bomba fer lravvetlerİDfD ilerJ~dik• mu••cadelesa kiirt0fdüğ6 9e dltmaaa 

•rıa Llll1a acaUuımıı Matamat1ıyı le·i ıa 11,. da muharebeııi• •ilf .zayiat verdirlldiji bil· 

1~1~•rıı11atla lıerliyea dltmaa açaklara a yavaı yıv•ı •• nızik lıı f· MoıkoY•, (a.1t) - Raı· diriliyor. Bir kesimde 2G:OO 
.. aıal•ı· blrlraç bilcumda bıduamuı· baauaa rircllii meydana ~ı· far Almaa tabklar1D1 talu p Alman esir ve birçok harp 

ti '· lardır. Bir kıfUemia de Tol. lıayor. Ba•ua içladir ki ıçin l&lp~klori kullaa17or· mal1tme1l iitiaam etlllml .. 
~· 11ktıt1· rajıl bombalaanıtar. Maita• Raıvelt Ye Çlrçilia derhat lar. Tatıdıldar1 bombalula tir. 
, Is anuıa dald a~eklarımııda Taran• kHar , 8 melerl be~lenml lı tankları tahrip ettikten ao. • 

••t•alstaclar. toya akın yapmıılardu. tecllr. Genel kurmayl.aua ra d3ıaea k&p~'clerdea b.ıb• 
~tllttlkab ,. • · lıtihıal b•ıkaalarlyle ltbia· •edili1or. K6peklerla mil· 

-----
Timoçenko 
Har.pleri -=·· parola Torpıllenen lifi 1•pırak ••• ıaritmel • et.baleti mlbbet •• iyi D O• 

'~edU,cels V ri llıamdır. Çtın11i kaybı . ticeler vermiıtir. 
L t11l.1 kalma· 8t Ur dUec"ls •akit arttlc •1raht a• Taarruıa kalkaa bir A'· Londra (R•~J• B IS) .,. 
'lltiu ç L · .1 ( ) BI d mı t . Moıkov• tebhtlae ılre Jor. la• ODura •·• - r e• 1 1r ' " ma11 taak bolıtlala l116pek 

'• Amerl· aiulhmız blylk t ltal1 D ---o--- IH9amalarnu •ayanca !ı•· 111arııal Timoçeako llltalan 
~-. t Lf hıe vıpııraau 98 m8Lfm I O . d• . 1 d b , Ramealerle • naclaae bir 

I lf a : 11 
• 00 dan fazla uıa• rıy vameııt. 8 e 

11 
Ull:.• k b b kta 

la., il• J•DI mat dola diier biri•I to. • V 1 cnlf!Hİr f iiı müıbettlr. Ba :ç• mu ar• 
8 yıpma • 

._. t.t. •• bllı ••••• ıı ••• ,.... Bramıı 3111 akınını •llp•k'.. ..kımo 11a•f•ra "· ___ _ 
• S.1tlı ' benziyor. Zekilar1yla laaı p 

Tlrl tırlhlDll f 11,11 ... illnad• çok laiım•t 11
• Ü· Lırd Hallfatı 11-

• yorlH. Orda çobaıa k6pek· 

lllS• f illBZ lliltllrl ıı Loadra(::.,a 8.15) - ıeı~oi hatta mubafıı kapek · llDllDI llQllllll-U 
,.,. de _1ıuu_.~m-a11t_ ... .,. alıııuir ııT ı Şeref, ıla, kahraman ı Bremeae yapılan tlçlr;adl ., 

nuı- ı hk ve laeyec•• dola buı lalcwna da 1000 dea fu'a 
llr ı tefılhmııı "P .. arıeaı.: açalı lıtıraı. atmlıti r. Boru 50 hücum Madrld (a.a) -V•P•s-

1 f0n6adea itibaren Dtf : bmrd1111aa bir aaat bir ÇU• e •• toa aallhl1etll mahfillerla• 
'->-a., •• ı re baıbyacığ'll , ı J•k ıBrm&ıHlr. ~ Gemi ttz· Bır gunde de bllclirclıtl•• ı&r• laıll-

•••kl S Genç, ihtiyar, kadın ı glh1an •• ••kerl laeclefler, Loadra (Radıo 8.15) - terealD Vıılaıto• hl1lls 
ı ·~•i• ı erkek berkesin zevk.le ı balatlar Ham•d••, J•ame k Si•altopol &alacle m•lı•re· el~lıl Lord Halifakı Jaknl• 

,._..._......lar· 1 takip edeceji milli blı f ta oid11klar1 r&rlllm&ıuır. in •Jai iaatla ı••iıtemek· da r•ri aln•acak ve yerlae 
•• ••· ı 

1
am ıeıiıltHr. ı Baıı tayyarecilerlml• alçak tedfr. Bir 1ıacle ltir Ru aıkerJik ve ı·ııla lel ..... 

lllltal•len t Merakla be1rleyialıl : lara iamek içi• &a balat· l11ta11 50 Alm•• lalcamane Uatlıaı 11laibl bir nt taJI• 
lerdıa iatifade dmiıterdir. redtletmiıtlr. eclı ecektir. 
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SıAAet H İftimaf 
M.GHnet 11eluJleli 
N.,riyatınJan 
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ZA <i'JT A HA· $EH I A 
F.RLERI '--·---------------~~---~~~~~-------------~--..... ----~~-----

Çoc~2 ~sbali Otııo•ıııa çarpmal 1 ı'f emmuz r•z ' 111111. ıazıt 1 
çocuiua , .... 11n.de· suratlla uaralanmal 

1 
'bayramı · ler f -.11a111lar 1 Buzlı 

Jik b••1oıuaı, DıümemeıJi Keçaciler Tanılar i~in f Kwpohj hıklun1u Smllil Bahahhktaa ltalaeıle ottl lsmlr •iti 
aı, baddiadea fazla elb; .. , ıeu a-eçmekte o! a Ş6för lva;.purlu• baaıedildtil 1ıa ciler, b.mamular •• ıaıi· ta•ııa edllaa 
ılymemetirıe, kl'y:ıamış ve Hasa~ oğla llmliliıı idu . !o,mak dolaylıiyle ı Tem· aoealar lnlecll191e mir • tarda maıot, 
•otatulmuı ıu ''dlmcıi" dnde bofonı.n 48 11yıh rmuı çarıamba ıloO d~niz eaatla fi.tine ıam taleliia· beaala clla lf 
dUdıat ederek i'b ilen 0 .. t•kıi otomebilini:a karıuıP a 1 bayramı geniı bir program •• ltulunmaılaıclar. Bı~ly• tlrllmit laaa..,_ 
rt.:D?llak m6mkütdür. Hl Zltı çıkan ": kaçmağa l ı. kutl•nıcaktır. Valımlıfa ı,ı tetkike nılamııt.r. • ........ mlfb'• 

Lbekleadı ve küçüt çal f.rdd ... : •)'a'f kayau:ılı l ıuıkaolıjı alhadaki t-ertlp OtelcUerla 16ıterclilr.letl laiplerlae •• 
~oe11ldHda JA\11D iıba: rö· ,Rere . o'•D ahir eğ!u ko:nitHİDİD YDcuda ıt.tir· Hbepler biraz makul, ha- dele itleri ·~ı· 
rlll ilk 1 '- cL121 ıere çırparak soı 1 •-( f 1 L ( L ....,._ mce J•pı • cı~ şc y, • k diji proaramda 1lımf iri· mamct anaa ••J• • ••••· Bıam• ••u-
altl Ye mımıları ver~e rip fy~gı t':,Pıı 

1 
ve bi!c ~•u· rek mihabakaları y:lkeD talacılaraaki fıe l&ııımıuı mııot Yeıilec•~ 

lleımeklir. BayJe hi: ço~u- y':t an d·~~ .r.'ldllD• ·~ ebi· 1 yuıılrırı deaiz ve rece ribl ılrlllectji talamia edl· 

t d le 
" ver ırr a en suç. ıı ua ' ç 

• A ec• aycamı~ az ş~· yı.'·ala d .. b d' ~ etlentilerl vardır. yoruı . ilıakl bu lokanta· 
lr 'i d 1_ • rı ıgt ve t ııeve l d f • 
•r ıa •• 11aşık kaşa CM U.llt Celil el koymuş· Güadüz saat 10 da ar • iatler .ı•tea alabıl-

••rilir ve bana icı:.bıaa g)· tar. Ciimhuriytl alanında 1apı· icllilae ıldiyor, verilen J•· 
H 24 - 48 Hat dc.ıvam ---o-- - lac&lı toplantıda Ebedi Şı· mek miktarları ve Dtf Het· Eıki :ve t 
•Jilir. Su yerine biraz ıhb. n .. ıan"'ırıoıl k 1 fiD heykeline çeleakler ~ leri d~ k~ıı.trola tabi tutul· Aaadofafa tıc• 
mı11. pıpıtya çayluı ,ı. U~J U 1 aıcık ve bıynmu. ehem• madııı ııbı burada vel•• ki ticaret iti 
va~ilebi'lr. Kr.;rpyaka Kern3( p:ııa lmiyeli ıöyJeviu!o belirtile· ••rne malnıbili veri!ea ek· 1edlyordak. S• 

Yapılan bu ev techıçiı · caddeaicıC:e terzi Hüse~ia ctktir. .rnek mlkdan bl1le m&ıte· clıdl ki: 
hba ILe31Jmeı1e v yıı tid- o~·U Ab~e~ H:amdi Ku-1 Saat 15 te de IHalkevi riyi d01IDdlr8yo1. - Ba aall 
lla~leairae bebek mu.ukkak kınio d6 kanına gelen Ali önilnde deDiı yanı ve mil ---o--- kamardar. K• 
bfı çocgk hut11fak uı mu· ~ğlu F~.vzi. Serim bılurdtn 1 ! sabık• au y•pılac.ak saat ç• t rlain 6raeil•• .a 
ta~11A1aı, bulunmadığı hk· 1 nal et.ılm ' 9 : •ltn ıuyu· 21 de de da•dtiler vapur ımen O ticaret yapı• P 

•trde bir doktora ggJte,il- ;t .b3~u{~n bAirb adetHbile· guit tisiııe iştirak ~decek· laıe mBdiJrlllillaGa koıat - Nı k•• 
:ne'l~h d.rı h~H·Y: kme~- •m leıd:r. rolO albnd• teniine lruar timi far? 

Ç . b ,1 d 1)e re ı~ &<lra ma" sme· ·ı 1 . 1 Etbetl• ucı.g 11 aı.erin e men1- tiyle dolu;dtr<hirndaıı A• ---o--- •an ea çımıDto trdaa bir . -
letimia:!"' P ~P çok ye1lerin- 'nlınmııt1r y • 8818d" 1 Ç 1 parti i5ailm&ıde'd hıfta ılk daydujalll 
de çıiaıı çocuk ma:yeat § Ke~e~ile•de yeni l it IUBft ft 8 il• batındı lımire ~ıatirilectlıı: J• Çelebi ıi:~t 
•• b•lum evı~rini ilDUUtmı ,,aıaruda Aıiz oğ:a Mu- ı laları •• ihtiyaç Halelerine ıare ,.K11mar ı•JI , 
yıaız . Bura(h. lD3ri le ketimi· ammeı Kn ı!cım evveh:e alikadarlara tevzi edile- hitl ki ka111•L ... ._.._1 

ziD kıymetli \"ncu11: hHta· g~micilik yı.pmd·t.1 iken· Belr.diye reisi B. Reşat c~ktir. aı11 !,, Fak•~ 19 Mdarı mniahaul.uı vudır. bıJeu boşt• br.ı!u:ıup Jzı:- 1Leblebicloila d&a şehrimi.. Çimentocular bit birlik J•D adam 11
,. 1, 

Baala110 ıö d1ecekleri ~eyi rinde gemici eibiıui fıbiı 'ıshı mubttJif yerleriadeki kurmak iıere balu11makta· marcılara• piri 
Japıaız. oulua,tuğu _hılde lbrabim ve belediye iaşutna pukları dır!ar. mlbarelı lt~J'1~ 

Yarının buyüğ'ü ve 00 ... l~cbmt,de ış bulmak lnh· ı çuıı ve gıda maddelerl ---o--- walarda eau• 1 
ılala küçü1eJeriai öldü ~n sı'e üurlcrindek' eıbiselei'i lntıı'•rıaı tetkik ~ylemiıtir Borsada ancak bir ..... 
çok tehlik~H bl buta Lk ~u.thrmı.k &urdile dolandır· B 1 d. L b 1 fırsata boldafll 
d • dıliı lkfi t d"f . e e ıye ycıa:ara mı ' "'i 

• çoca~ iıbılidir. a ş ye t: l ruıı "e 1 l . t ı·. t_ Seçı·m iaer. Yiy•Cef 
H 

tahkikata b•ş'anılm· tır ı e erm yo agım ve 11aaa· d l••''' 
er aaııs;ıa bu h sta- ·~ . liıuyon inş1. tıca hüyük M dd . . eıbıl ba•• 

ıaııt•ıs ko u 1 . • Hırzıslı" 1 ı eh bıtea bon• 1 ıı ,o• iti . r naırr l çue ~rıllı 1 hir ebemrniyetle 1arıl1112h1. idare b~yeti lt~İmi dOa ca ar •• el• 
. ~esı ve Jıınu aırnıın o• Ve bu n ede 6uemli ld leriaia ba ı• 

ruamuı ve hbal b .. şlaogı· Kemer ip:ik hbriluaın · ı . . Y ••. yıpı ı, . akıım~ k~dar de· belki deli et k 
eıada hemen iyı· t k. . da çalıııa Muıttf• kuauc yıııı.11 bır çolc itler bıp• va~ ettı. Aı•rıdaıd ba1· 1 F k t .. ~ me ıçın .. ., l kt d . 1 ıt · ı~· B er. • a 
tedbhler alıomaaı liıımdı çaldıgıaduı yalnl~uruııtır. ;" wa a H'. aı~ HÇI aJ: B. Cevcld IJlr kir elci• 
Bu ıuretl"' y•.. J '· *+' ·--o-- - Al&iyell, Necatil Blbekçtl l ,ı.ııc': .., ... tu ll'U!?l2J v! , O malla Ç illJ" 

lııoPPmu9 'fe nüfuıum da ızmı·r a· skarllk ıg. Nu··ıussu .. Jar Ofu, Seıllsttthı SaDYer, ı•bn kurtularl•f· 
aıtmıı olur. y ~ Kiaım Mu1al, Kemal Ha· ı•• ;ıaclık aldı• 

-s-- bes,ndBR N6fuuuztuktaa dd .. yı uççı, ~·tıt Kutucular Ti yliı karka çılJI• 
ekmek kınnr.si alımıyanl,- Emin B~nel. . j den •eı batlı' 

Azrail Piyesi Hu11ui iıleriade Usta "" aay111 ylb1eri g~çıyor. Ye~. lıeyete yeaı mu· tarafını bıtk•" 
K•lfa, Çtrak, Amele, ini Nüfaı id . i . d:b nff,kıyetler ve b•yhli ba· M ti k . N\11 

---o--- kuH . b' , . {T ue11 y ue ıı . ım 1 u • a ~ 
Bumaluned., Ah uı~i· car,"ll8 • .:L:t ıpL:r~ont~:.·,aıtınd., vali vekili dl• ,.,. ar dileriı. ~ di1e ke•di•İ ~~-

•İn yaıhlr ve çok feublı Tütüncü, Bai Bahçe ve 16: b~ıı ... t nilfoı m~dürlOf&ae -- uğrama. SoP:ı 
bahçeli tiyatroıunda Nu. tÜ s~hipleri ....... . ) rı~erek nıl~ttı .tefUı et• incir altı 1 A • çıktı. Leylek ~ 
uttin ıeı:ç ve rarlnldcşiau y.ınlaraoda bulundukluı mıı \'e hem ıılerıa ilerle· D BJI etmeyip f,ıl•"' 
terafıad~D t•mıil edilen Aı mdamlarıa oiifaı cDıdaofa· mesi ve hem azami lrolıy- açıldı beku, ••• ., •• 
rait piyeaiade luymetli ıa tındı 942 ihtiyat yoklama· hk g6ılerilme1i hakkında . clı. 
•atlslr Narettia ıeDcin ya 11 •e askerlik duruma ol- dir• ktifJer •ermfılir. lı bmlnmlzla ceaaetl 

11~· Serıe b•~ 
ratbtr ıaaat barikıuı mtf mayaalau biıcı~tlcrinde İs• ---o--- at, neıe •• hayet 1ra,. •. ba tleclikletl~ 

• t bd . t ı i L I• olan bu yerde temlı laa· p• 
t•a •yuciler tcrııfmda ' un e ene er ve: ıuo•)t 8 t faaaaa J•I· 

Pelı caad b ı" göcıdeıüp durumlarını teı IP-lk aııma• •• te ba•yo almak İÇİD ~ 
•11 9e ararol e b' . . ı 9 1 1 k HJll ılıM~ .. 

allutlaam t B k ıt ethrmt!!len liıımdır. ge ece lerla 1011 derect b ı•-ı b ıarırr. 
1f ar. u yaııı 8 "b' k · h' l'-ire mei'kte M h e • aıı ti t d ç· J" k" U lfl 1 H eri ızmd• s y Ş ı t me• tnemcıuo kaleuklarun 9'tl • 

1• ': t d';I • sanat. arla· le:i.ae olanlar Hktri mıh· din tberi:ıdıe bir bıçak bu dediyoruz. blkerls" 
~· :ı 1 

•; 1d er~ buıkuli· kemelete \'arH'c'°k.ti,.. lauarak 1akalanmııhr. Mttıtenev•i i~kl, meıe •• I 
•,. aer er e aıl!umız h Bayi~ a1kerliiı hizmetle --0

--- ve ~ L eır11bat ıoa elence U 
ra a&laa pık bü.,ük b' · · ı .. Hi .. , '' unı yı;pmı1ao arı zabıta D •• k ucuıdar. Pıijımııı •'1aret ıer 
l'lt.lrle ve mer•ltla ta :p lılui etl..:rioh umumi koııt o vme etmeleri bıllumıııa lreadl cleıtaaıacla· :..J 
olmdata mubu oldukları ro!uııdaa evvel ıubeyc göa· Atsancllkb oturan Muı meafaatları iktiıa11adaad1r. ate,.mde ~ 
ılıeldl allnılardan aaıa,ıl· derHn::eferi kerıdi menfut td• Feribıyı d&vdftjiin· Mld&r& Ctmal Ne,.ee m11a• ,.,,.. ,,. 
malatıdır. luı ikti111ıııdıdır. den y•lıal~umıfhr. ltı.Qt.tt 



--------------- (İfALKm !SESi) ---------· -----.---:n lhslraD =42 

tırgut Reisin ıs~~ayJ- r t ş-~ 
it ı ılat ka~ ... rıu 
Uliimü Y ıldönümü --·m 

1 

il bll8k daıızcısına alt duygular 1 y•1ı::~:b.: ~~.~;Y'~· ::· 
YAZAN: Hiiaamettin 011el au dlhı meriyete girdi. K•-
Eıkl Bılarlye mllateıara ounuo birinci maddesinde 

Türkiye Cumhuriyeti ordu· 
' tariblai• en nı,ık kalaramuu Ttıut, ıu ıubıyiu hey~tioirı ~o 
-.,,, llarB• (23 bnlHn 1565) çok ıevdiii ıı11ıflardan müteıekkil ol· 
~l hlr ilke 111•• etmek içi a 1aveıırken ıe · duta kaydedilmektedir. 
~•ı •erdi. A - Muharip ııaıfJar : 
8ll•ymaaı11 verdiii h1imatı ıerdar, ilıtiruı ~iyade, ıüıari, topçu,~., .• 

S'-tlaıL t L 1 t • ti T ;c, t bl b t ııtihkim, muhabere, Ja 1· 
" e mı11 t ememıı • ur•a r • ayı d li t k 

' ııı..r. M l k arma, sı ver e, çar çı . 
ltrJltılı .... raıb, a t•J• ııiı•mıı Akdeniz aıh· B _ Yard•mct ımnflas; 

:••ıaada botm•i• bir defa daha ç•bıladı· Demlryola otomobil n:s!l· 
~•eniz luy1111ua bu mert •e temiı c" lid1 tiye, aıhh ;e, veterin'cr, le 

~'°f'ct111 dafralarnu bile küç6k balan bir yıl vaıım, barit11, mübcnd ıa 
\ ~ 1~dı;ı remfcHik hayatını yllk1tılte yükaelte ıubayı ve harp nııayii. 

''••n filoıaaan kuiDandaaı oldu. Tr bluı --0--

~:ll.eıiae kattı. Bırkora:ıa blle (Tuıtut bea Yaralamak 
ı_ r.) dedirte~~k kaluamuıhklar yarattı. 
~~lraia yarım Hırhk kahrınnanhklaıa arasın 
~ t•:r•a ba y&ce Amirahn deniz mubarebele· 
Lıı.-4tirar. Diay• hrilılnla daaiz kahramanları 
~ile Tarıatda (et)pıyede amiral bulanamaz. 

ha Nelıoııa, 11~ jıpoalarıa Toıoı:J, ne Ve 
~•derya Do1ya11 Turgaclun ıeref me•ldi 

• 
\i, 
W, hbat uhıbuua r&ıg.,h aaıatleriode Trı. b· 

:'•ıaıa ıirerkea litnıa haricinde demirlem ı 
-._ ıloıua11a ara11ndan ğcçiyordam.ılmparator-

E,refpaıada MoH •o· 
lrakta oturan Durruu, o~. o 
Ü•rulDın lbrahim oğlu ~ •· 
mal arafarında kadıo yfi7. ün 
den cı!ıao kavg11 aeticeeı 1 

da Osman Kemale bıça~ 
t()şhir etme~i üzerine Ke· 
mal eline geçirdiği su ~ u 
pıuiylc Oamanın nğ kaeııı 
cho b&fıf &urctte yu 1 dı 
ğnıd•rn het ikisi de y L • 
lanmıştır. 

"-~ıtebit b6k0mdıuı, ltaly•Dlua ar•ıi Hha 
~: .. lai vermlstl, Fak at Trabluıgarbın ~ ı y· 

1 IQ••dıaı Rıc~k Puı ba münadeaiu tat ~ • 
.... lkı· Ahb ~ 11••1 a8foıu D kallanmııt•. Nüm ylı em · 

11 filo blylk toplariyJe ateı talimleri y• pı 

" Arasında: 
• "~'lllıirledUden ıoara duydoggm &:za ile he· - Arkada§ böyle 8'Cl it 

ı ta'' tirb11iae ko,.tam. Bize emanet vtt t,,.; ocr<-ye "idiyonun? 
t" 1rl~ bi, lrıhuıo muh ,faıuında "' göıteuH -Aman kıudt-şim İırr et 
, h•hlttta ataadım kııardım, Genç bir d~ııiı P•ts.bulvarındı ÇANKA) A 

~tı." t 11rıbıma onaa muacviydiaden teıelli'er aile bıhçeaine. 
L. '''d - Oroda ne vu? 
._ L 11tn. Her zaman b&tüa ltıly~n 11hilleı i i 

••~ - Mtoıbur iistai Kanı.;ı i 
llp '•111an•nıa rubuua:ıda \>endeki nayı otl oı k F tbı Öğretir iduesir..d~ 12 

•) '-•111 yot&to. lcışiden mürekkep güzel u.2 
~t~caırı bu, mllatebit Hltal •ha ç6lctüitinü heyeti 9 r. ltittiğime gö c, 
Q~ '''lıiı111 erdiiim zaman ae k:adar ıev.a· "NURIYE YÜRÜKALl"<le 
"4,hk ttlkit büylUc Tcırgadun &lkesi elimiı orcad11 imiş Amau bura :lıı 
''•I~ ••tel m&ıtebit idare yılulmııtı... F ik t erkenden bir ye.r bulayım 
~-- •ti Jtlıulmıı :ıuydı, b ayıt fırsat bokli yor cl u. t j~tfer ucuı kesemize eh· ... 
.-~-.;- l•çauıdeD ltalya roubuebesi koptu. Nı rişlidit.,. 
~C'•b t6r iri mubuebaoia içintfe yinn bit ıub t 

ı, •) •thıumı 1 mandı buhnıuyordum. Kftçlık • BASMAHANEDE~ 
l,tı llT•rt .. ıiad (Cerbe) ubileriniai (Nebkeı· ~ ALI ULViNiN ·~ 

. . . '1<. 

'd•ı delgıa daliı• at.yrediyordum. YAZLIK BAHÇESIN E 
~-:•• ... Bllyük Tut gudun filosale l:nıladıtı ~ u-
~ Turıı.dun bundaki yaıayııı cınlanmış· SANATKAR NUREDD 1 

~ d htaada ıalchyan Trabhı"i.,P şimdi oıı~a GENÇ VE ARKAD SL r 
~ ~11frl•nı tuıfından iıtilly• baılanmııh.. ~ BU ~KŞAM • 

,~ ,,~·· Amtraun ,.rnı% bir ••kasın• oauu GonOI Bagı Pansuonu 
"~•lı: t•~ borca olarak anlabcıjım : T~k l.111 

" lat lç111 6ç bllrlik Akdeniz devJetlaia ku :I· 
''•ıl:ror ... 

1853 ~ 18SS harb:nde 

.i 'A:JOPOL 
OUŞTiJ? 

Yazan : lh•an Boran 
-2-

TGrk orduGu baıku e eh t iııe uıl tauraıun Ro 
m~uyıyu ririlcrck e .. s~t by iıtik metinde d-evamı•ı 
ıc. bayi filde bu bö 1g()niıı Türkiycye k•lmuını iıti-

1orda .• 
Bugfta AlmEnl:ar da Siv stopo!u alaıığ• çahtıyorlar. 

Oalarırı mBksadı dı 111 yı ı öne o iogiiiz.tcrio dü111acli· 
iO gibi Rus Kcradeuiz d ,ftlumı ıını en mühim blr 81· 
.en mghrum edetek yu'b:e mekUr. Yaluiz iuıHialer o 
ıamıu Rusy ·uıa A\(d-euiı • çıkmamuını iıtiyorlardı. Ba 
ıl1u Almcıalu ise Kan•d:..niıde hakimiyet kazanmak 
ı<afı.uuy.sya. s'"rkmnkyı t sıırlımışlardır. 

Uıuıı müaakaıal!ilchın sonra izıgiliı b~ıkumandaaı• 
aın fikri fistün geldi. Si ıı: ıtopoluo ~lanma11na karır 
\\etildi. Ba ma~utla şöyl~ bir plin hnsr!audı: 

1 - Mllttefik orduhı • hl lbüyllk kıtaıı V araada Y&• 

purlerA bindirilede~; 
2 - Harp gemileri h'maycsinde Siv••topol ıima• 

iode Epdorya (Güıelovı) kıyıl.,rıns aıker cıkırıl•c•lu 
3 - Çıkarmadıa aoru~ Sivastop<>I 6zerinc yilti'iat• 

ek hele muhuara edilerek alaDsCt~; 
4 - Bu autl•, hı .. ırlığı ö:tmek, Ruılarıo fikıial 

11şkc biı bö ğey~ çekmek mak11diyle Dobrucıcla blr 
ıösteriş lcHırruzu yıpılıc' ~] 
, F ~at o 111m2Dki kumQnd•nlaflQ becerikıiz ' iiiae 
ukmız ki Dob:ic6dll yap.1 c.ık bu göıterit taarraıa 
(ö;atence ccs:ubunda Ma ... tıGlyaya vaımadao foliketle 

ııeticelecdi. 
Bu ta rrun bir Fıumı tümeniyle Yusuf P•ıanıa 

cuınanduıud ve şuk sip1ıhUeri adı verilen 30 bl• 
ıüv ridcc mürekkep bit t:;uvvet ayrıldı. o.ha ilk rll•· 
ıcı d~ kolera ve aıtı:na nlıı ıı ylhliadea Fnoıız tümeni 
aevcuduauo yaruı olın '.t750 kiei kaybetti. 30 bin ki· 
nlik Turb: aüv rlıi de üç bine indi. Tabii bu fc.Jlket 
çiade p•riıao ola~ak geri dö3düler. 

Bu da yctmiyorrouı gibi müttefik ordulut kararrl· 
~ında bir yanguı çıktı. Mübımmıt depolan tab:aıta. 8 
aılyon fişe-ekle 500 bıo tup hıatgcu infiliklar ar•sıa· 

da kii! oldu gitti. 
Müttdikler ordosu ıa kuvvdlerdea ib:arctti : 
1 - 4 btfıf piyade tıimcoile bir ıüveıi turayuulan 

aürekktp çc mevcudu 26 bia piyade bin ıthari 60 
uıbrm topuadaü i'buet g~aeı l Lord R~ılaa kumaaıda-
11nd1t lagili1 o ıduıu : 

2 - 4 piyade t&ııu.nıle 1 ıiluri"'itüoıeniadea miı· 
... ltk"P ve m<evcudu 55 bic kiıiden ibtrd!:Mareıal Sea 
~ri'o kuruuldasındıt Fraı sız. 01dusu : 

3 - Ami•at Ahmet kumau:tduıcda olup Fran11s 
başkuııuındanhğı emrine .. ·erilen 20 bin kitiiik Tlirk or· 

.iosu. 
HU!ba, piyade topçu ve ıünvidea mlbekkep ol· 

n11k ür.ere toparlak brınp yüz bin kiwilik bir mlittefflr 
rduıu Kmın yaram adasnıda bulunıa Roı ordaıaa• 

i n bir miıli f •ıl11 .. 
lıte bu orduoua iemH erle Kuun kıyılınna aaldine 

ve karayc çıkarılmHıar karar verildi .• 

-Sonu var-

Vodvil (3) ptırdc 
Yazan : Re,11t Rıdn n 

YARIN AKŞ~M 
-Sonu var.-

~--İİİiiiiiiimiiiiii~~~~'i;oiiiiiiiiiiüia Onla~ ermiş •. :y yyare-sirl~masında J&:6 ıı (\- s• d ı Vodvıl 3 pe~de __ -.::;.~~~-~~~:~----=~~~...------: 
•l•td ra ınemasın a .J 1 : 25·6·94l hırib!nden itibısren 3 fılim bildea ı 

' ~ eQ İti uea 2 bilyfik fılim bitdıu: ı Yeni Gelen Çin ller t 1 - lngiliıce töz!ii : 

"llryete Kızları ~ v u " o T ı R v o s u i Alayın Çocukları i 
~ •trlc:ia EUis • Jack Hulbert ! Akıllara b•yret veren ve' t 2-Fransızca 16116 1 

J.: it E B E K A : MM8ı'ıbi
0

f8Lô'Üil i Matmazelin bebeği i : "'ıc.'0•l•lae . Laurcıace Ollvier t Hanımlu Tuaf,odaa ı 3- Alma. cı ıöılil ı 
c · ıı.,, 2-s.40.930 Rebeka 3.201.1oı FEV!fl.ALADE sotoLA.R : Sıhhat tesadüf denil ı 
·•ıteai •e paur 1 l,40dM, b.ışlar : : ~ ı 



SAHIFE4 

H!\V8 
ma 

--------
AnkaH (•.•) - Hava t HrruıluıD.i! k•rşı koraa!lla 

•• bu taun1ıların tcsiri?>i nultmı k nu:ksadiy l3 alilıah 
kanuo niHmanaaıe ve te limetn•me hObümleri 1 Jahi İn• 
•• tedblrjer alıam! ş ve tec• lil>e'er yap1!m1şıh •. P.uif ko 
raamft mecbıırlyetiıı e tib . t :ıtolau ıehh ve knHbalar· 
d21ki polis yudımcı polis it fa. iye yıudımcı ith ly'J ııbbi 
ya1dım gıı temizleme t(lşeUdiller ivle diğer tnkım•au 

b .. ~htlerde umvmi bir kontröHe tibii tutulccığı aaJ4. 
ıılm .. ktıdır. Yardn1I•:• b ; vazifeleriod e daim ıa uyuı ıL 
ltgl111'doırmak içia tecrübele tin te!uarfatHbHI muhtemel 
dır. Mehıılli teıekkiitlerfo k ıııtrölilodcn ı.:oorn bazı mcr· 
keılerde alarm ltarcti veri lecektir. __ ,. __ 

•• 
Alman ve 
Sovyet 
Tebliğleri 

a 1 CT 

--
Başvekilimiz Esa~ kd 
durmıyor lerle ta 

. yo1' 
Aokara-Batvekıl dok· Kahire (•·•) 

Moıkova (•.•} - Hava tor Refik Saydam bugün k I 'll t 
konetl~!!'imiı Harkof böt öğleden evvel Ticuet, Zi- ~1". aDgft z I•' 

• d ı_ • b b ı d b' . ı erı m tez• geıı11 e"'ı ma ue e er ır nat ve müteakib~n Huı· I b' d b• 
giinde (51) Alman t•yyare· ciye veklletleriae giderek man 1 

1 
ırd a ~I~ 

. . t b • t . ba . 1 . l tuımut u ır. 
ımı a •ıp e 1J·ış veya - bu vek•letlerin ıı erıy e J ili d i .,,111 

w arı çu em r, 
11ra ugratmııtır. uıeşiul oldular. il 

1 
• li bl 

Bir uç ık gurubumuz -•- _ er emıı K 0 
48 ormı:nda toplaoaa diişı.nao H Mıtrabuıa 

H il ı b' mıt tank ve kamyonlarına Ebu a o onan ~H 1•4 e var kll 
d '- 27 k 63 hzlerıa esaı 

Y • • eı 1- h •ıı • 2 c:um e ere~ tan h ' t . k d t• enı ~stı~raz ta VI er ı kGmyon 6 IUDIÇ tab·ip et· u u ı•mdiye. • ır 
ı:nl~Jerdi r. •ht•ı -f) aıemiotır. 

ay so ra çıkarılıyor çeun bi .. muh!!rebeden ı ı a arı Tren atıl 
-- -o--- sonra Httrkof bölgesinde Ankara - Kıyıerl till J 

htd .. ~ul - A11kı. rQd c bildiriliyor: Milli Mlldafca bi, şehri boşs:ılthk. _ yctioio Pıaarbııı k&:ıuıaa parça 
lttiltztıJ ba!dn,,cbır i kınun mcr'ıyet m~vkiine girı:ni~ · ALMANLARA GORE bağla iici köy Ue Muıı 

1 
b l _ S 

tir. Pl-11iye vcks'cH kat uoun tatbik buırhkh.srınil bıış Berna (e.2) - Kıtaluı vilayethıin Eıbüatan kaza· d ıt~~ 0 k 11 
lamt~~··· 15() c-ı ilyo ~· lir•yrı kulu dıhili istik?AZ akdioe mn: Harkofun ce-oup duğu· kazaıına bağh Hooi köyü ~n : ır r •• 
meıuaıyet verea bu kınu!I mucib.nce iki ay 3on ra 40 suudsıki hareketlerde Kubiw arulada tahaddüı edi.ip ar • ç: •r0

10 
b 

milyoa Jir .hk bi ·inci tertip bb.~ı Jcr tatl§I! arıedilecek yıeak t•briai a hn:Jlard1r. iki viliyet arasında bir ~et ;• •:ar 
111
,, 

tir. Tabvill tr' n 25 >uilyoa 11 ,,ahğı yüıde 7 faizli 15 m I• Burada askerl~rtmiı 21800 ınnır hadiseıi mahlyetiai al koyan t kooJ 
yon lira !ığ1 yüz ie S fo iz:li ve yız d ~ Hd aisbeH de ik·. esir glanş1u, 100 tankla aba anlaımazlık halledildi. pudı •kt•

1
r ok f•'' 

· ı· ! ' t Ik · ı· t b · l · "k · 1 · · · 1 y· K · • P ı. hu • •ara t" ramıye ı o ıc•~ ar ramıye ı A vıı ena ı ra~ıyc N ı 150 ıopu {le g ı:ı çarnııt er \'e· ıae ayıeruuo ıaaroışı 
1 

ôllDif r 
lrDra ktş idesi suı v.ıtiyle tevzi p1uoac~hhr. ya hbrip ctmi~!~rdir. k&zuıo.a bağh Arıla ota, parçe anıp • ı 

Kuıada1t J.1ıliye Huk it Mllbkcmcsiııden __ .. __ köyü ile Seyh•o viliyetir.in ValİmlZ 
Ku1•daımnn ıefç2k nabiyrsindeu lbr1'biaı oğlu M~b Saim beyi! kaıa11n• bağh d l 

•d kubur tarafıada!I kuısı ııcarfer köyünden Mehmet Ja Donlarla Ayvaz köyü arııin!a çıkan fkars 
AH kızı Rniye eleı yhintı. sçılen bofaDma duuının ya - bu tınd bir aıuu ihtilifı Aukua - ıs 
pı!an deruım~11 ~eticesinde .= .. • harp da ha dut bltluı çi:ıllmek ğioe tayin ~dil•:IJI 

Davca. f•bıtle:ıa şabadctı v~ boşu.=maya sebep goa Mefüoro (fl.a) _ Müt· suret iyle hlJedildi. Ôfney burada d 
terilen zia• baoh ~si aia vukuun victlcoeo kaaııt ta· 

1 
r:rün kalıp teoı••1 d 

teffk kuvvdfer ıta !atğıibı· :. t 
hHıüi ettigindea medeni kurnnunuıı 129 inci madde· oıa tebtiii: .ffarD aacakhr. / t· 
ıiae ıöıe Şadiy~ iiöyüuüı:ı. 22 iısci evinde mukayyet ---"- t 

Müttefik bn1ı!kuvvetlı-
tarafıarıa boşaua11larını ... e kabıbatli oıan karı11 1 1 ı·htı0raları ' ri d. n gece Umıor ad.uı- •• ..ti 
142 ilıci mıadeye tevfikAu hü 'ıü ırı hribi nden itib11r(\D uın Portek izlilere ait kıs· Uç geP"' 
lalr ıcne müddetle e~lenru ekteıx mem :. Uİ) ttİue ve da· d 

1 
kl • Hup b:; ıladığlndaııberi 

d . J .. ._ b ._ d ' ... · d mın A 1 Çl an uçarac:: Jı - lsv çt mubtelı'f kurtarma 8 J YaCJ ID peşın a ma::ı yuz ı.tU1DŞ arcın ıısCD 181DC ta e ij 1 . t t • e e atırı 
. 400 ı. ·ı ~ b -dd 1 b 'd' poıı a enu.a 4tanuz e flllŞ · iileteri icad edilmf•tir. Bu 11ne ve ttU ·oı ı am ucının mu eaa ey aya aı t• · .. ~ 

1eUDts temyizi kıbil olmak üzere karar verilmiştir. işbu tır. ÇIN JAPON BOÖUŞ kurterma icad!an, en ziya --R d1' 
btlk&m iliaen tebliğ tarihinden itibuen kanuııi mEid· MASI de vepurlud• harp gemiw Loedra ( ~ il' 
det zaı fıada temyiz yol.uma müracaat edilmediği tak· !erinde tatbilr edilmehtedir. Brit."nya ~e~~:;, 
tirde bükmüa kal\yet kubedeceği ilinen tebhğ olu· Tokyo (c.1t) -- J • po~- Buolardan biri inlik, kau· denızd6et4 A ' 3 3679 far Stuoag ıshri yıkuıh.· mat g ur~D ı 
•ur. nada 26 ncı Ç··111kiog or - Çllktı r.ı yapllma clbi.ııedir tırmııır. Bir gıtP 
Jzmir tramvay ve elektrik dutu ile şiddelfi mabueb~· ki, boırn giyeıo, batan Va• inf!likJH içiatfe 
• k • d ye tutusmuılaedır. pur v~y.ı gemiden kendi11i tir. 

f lr etın en : T f)kyo (a.a) - 24 bıı.i· denin attığı zaman bat· - --------
Temmuz 942 eyrnda ıehekede yapılacık ameliyat için randa 27 ioci Çio orduıu· mu: suyun uıeriad~ kahr. 1 1 k&rlll 

cereyanın •ıağıda göster;Jen sektörlerde ve tarihlerde DUi! mcrkeıi olaa Stuaug• Ayai zaroand• bu elbise He zm r as 
ketiJeceği ıayın halkımızca bilinmek üıere İlin olunur. ş ehri J~ poıı kuvvetleri br&• beyatını ~kurtaran IU)'U" sind88 

1)· 12 ve 26 Temllaı 1942 pazar günleri saat 7 den fından ku,ahloıııtır. üzeriade scrbuçe bucket· . , oe•l~JI . 
17 ye kadar: --·• - - ler de yırpabilir; yüzebilir. Bıl umum ,,~ 

1 Darağaç XV KülUirpuk K •• · E • •• . . k . d lu ve motorıol 'I'. 
il Tepecik E Karııyaka 0y 0st1tu. Hunca urtarma ıca ı at ıot' ;J 

da çelikten yapılan batmaz talruıaııı y r:.I 
111 A1sanc•k Bornova I • ) 1 . . d.en 29· 6· 942 1 erı ve yo ar kayıktır. Bu ,,9eÇ lf"ml lD· L dar (P iv B .ba B . b d' . E S' d şamuıa "• 1.ıııl aım ne uca A , Kö \I e" :ati 111at mı en 111 . ıvu • 1• rol•'' 
ıx Eşrefpaşa UKG / ll - ,, 6.i • f d • d r dil l t' llÇ ımaıı " 

2) 5 ve 19 hezirau 194'2 pazar günleri saat 7 den tü!erioe Y"h!a istıayonlıuı tar~ '~ en '~~ • e m 1 ar~ yoklamaları y•P~t•' 
17 ye kadar: gere~ k!ıza ve gerek ~vi!A· (çeri11 32 kıtı alır ve ÜJtu bu tariblerd• b 

V Çarşı Xf Gazi bulvarı yet merkezlerine bağlayın kapa~ıdır . . S~r~tle . har~ket lar yo~lamal•''o~ 
VI Bahribabe Xll Mezarlık başı yollar alikah vak Alet veya edebı!meaı ıçıa ıçtarJımde cakh&rdır. '/•P 1 

Vll Karantina XllI Asansör ~iliyet.ler tarefıodıtt n eu Dizel mol.6rü de vardı~. hakkıada ~ıall~ 
VJll GüzeJyalı XlV Gazi bulvarı kusa bu umanda yapıla· Radyo te1111h ve mutfarı yapılıcağı ıfiO 

X Konak XIV Gümrük caktar. da mevcuddur. 

M .. ll"' • b·ı , 1 • '° ;-( Saadet ) "'''Hıfnızhan "''a''· ç~:ra.tırk.tpr Pou. ı ı oıvanvo ı e\: erınızı ~~r~~t;"l Mti, rır;ıı u ... ~~ r~ttlilh• oNDii 


