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~K ı s o N A 1 K Al Rusceohesin-
Nlatruh 1 de kanlı 

~ qkten ~~~~~~~~~~~~~~~~~~muhareb~er 
·~~ ':!ra... Çinlilerin ye- Sekizinci or- imha edılen 

, '•li
11 

b•berler mih nf zaferleri- du çekilirken bataryalar 
---o---

Londr. (a.a) - Doğa• 
elan geleı· h1t.berlere g&re 
Harlrofua doğusunda Al· 
aıan hareketleri hedefi Ruı 
ları üçe balmektir. Mer· 
kezle ilgi1i keımek Har .. 
kof bölgesini yalaız brak· 
mışbr. 

~ •e geçen Mer• 
11
" 111ruıı üd • Çunkhık ( a• ) - . Çiu 

dı~'' d•bil ::ma~ı tebliğind gör~ Çinliler Ja-
111•~tedl 8 ü ponlaua ehnd e bulunan 

.1 r. ug a· . . w v 

'd ,., eb • t' Çtkyaa tepeııne yagaa y~ g 
1'•ıııi1,11 emmMıye 

1 murlarıa iba1 ettikleri va• 
"" erıa • . 

... ,..ibverc'I t zıyetten dolayı racate mec• ""llt ı er ara-
ı Öıeaıl' b' b bur kalmıılardar. 2 ~in ki-

~I, berabı 11 
•· tilik bir Japon kuvveti Çu 

~ L er, yu- w d .. d .. 'qerde t 'b yang civar1a • gor6 muş, . ve aırı 
it Ga,,, mldafaa muhuebe yentde bışlamış· 

laı. ~•I ed'I . hr. 
;~ beı ı memıtse 
d, Ylllt bir tehli· 
~ t'lctir. Herhal· 
'• b:lcıo ha~ biyeıi 
~it Yle geriye çek· 
,,U 1

1
'1 d&ıünmekte 

'tıaı •~lb etmeyi iı· 
'ı ' ı.' tedir. Akıi 

't "Ilı 1 
"' ~ •r adamalulh 

t dt lddt,ı''tıııada kahr. 
8• "-e '"•~ pek hoı 
,dit 1doi:4•ııa çıkar, Bi· 
iod' { ~haberleri ve· 
dııl'' 'de tlmadan ıonra 

~d t,ıc 1 
1• t ''bı o an hare-/ ~•t,11 "• bir İngiliz 

---o-
Loodrada 
itimat 

Londra (a.a) - Matı.· 
tın etrafın da cehennemi 
mobarebeler oluyor. iki ta· 
raftan gelen haberler 'y· 
dir. rLondra bu tehlikeyi 
milılrik bulunuyor. •Bunu .J · 
la beraber netice hakkında 
ku vetli itimat •besleniyor: 
Mata Matrufun düşdüğü 

bu aababa kadar burada 1 tibil~ da beklene· I ~ •• , l•ddetli ve aert teeyyüt etmemiıtir. 
"'•ı :,~. ~e kuvvetli ---o---
d0~ qlJuıdedir. Çöldeki 

~ •, ~'ı:lt bıdiseleri 
~!ıdir. • ile takip hücumlar 
,le~li~Q ~ücı lngiliz- Kıbire (a.a) - Çöldeki 
ti,,, •h bir durum blyük hücumlara kuşı du· 

rabilmck için yeniden ' Ame 
rikaa uçaklara ıelmiotir. 
Röytere göre, dün gece 
muharebe çevresinde b Ü· 'h. cum tanklarının ve projek-

'tı,tt~eJe törleria yapbldarı aydınlık· 
tf, '" (•.ı) _ Mü· lar altında çöller gündün 

' •ll~'tliıia beHbı· dönmüı, bu yeni uçaklar 
)'•ı,,1._. •itana ahaan bu durumdau iıtifade ede· 
'lt 1 doldurmak rek 27 ve 28 bulraa gece 
·~ lııa ~ilYon amele leri döımaa taııtluını mu· 

ıll~ ~ ı,t 't ••lulı kadın· vaffalnyetle bomal•mışlar· 
_, ~ ,~ldıatııı: oıiUekaid· lardH. 

ı • lt cıktır. --ii--

9~.;, ı !" hattı~ Görülmemiş 
JI \flhl-• 
~- i ~•m · Savaş ar 
t•' ~t )or lar Kahire ( a.a ) - Çölde 

,,,,• (a.,)"_ tanklar ve zırhlı kuvveU~r 
- 'ceı Ruılar 1raıında şimdiye kadar go· it t e Sibir b l~~'tİJe ~ . ya u riUmemiı bir çatpışma ol-

.,u 'lc·ı .. edıyorlar. maktadır. 
~it rrı~ Ollletre de Sekizinci ordu Komelin 

dıfıa hıtta kuvvetli bticumlarına kartı 
koymaktı dar. 

Berlin (a.a) - Romelia 
orduıu ıımali Af ıikada 1 • 
ııilizleri takip ediyor. A l
ruaa hava kuvveti nakli) e 
yerlerini bozduğu için ln
gilizlerin 8 izici orduıu çc· 
kiomckte z met ediyor. 

---o---
A eşten 
Kuşak 
Locdr (a a) - Roytere 

göre A1;-aalar--ıimali Af· 
rikadaki bütüa kuvvetlerin i 
harbe ıokmuşlardır .. 

Almanlar Matruhu do
inılan Italyanlar da ba tl· 
d n çevirmişlerdir. iki t d· 
raf ıonuna kad"'r dövüş 
mck ımind dir. Müttef "' 
kuvvetleri bnvadan tıuamr k 
suretiyle dü1manı bombar 
dım o ediyor. Dün Sollum 
dan M truba kadar ol rı 
bölge baştan b ~· y ı ı 
~ordu. Biitüa hu taşıt ' e 
kımyoD yaagınl rrna ra~ • 
ınen Kahirede bir ker ı ı 
'lile tehlike işareti ver il· 
memişlir .. 

---o---
Tabii ep i 
uygunmuş 
Londr11 (Radyo · ,] 5) -

Ak denizde hkender i yll .. io 
300 kilometre garbiadtki 
Mersa Matrub şcbrİDİD t~ h 
iiye ediliği bildiriliyor. Müt 
tcıfikler zaten bu febri mü• 
dıfaa plinlann• d11bil t t· 
aıemiılerdi. Bu h rok et 
plina uygun gör6lüyor. 

Müttefik takviye kuv 
v e t l eıi mub r be meyd ı 
aa vmrmışlardar. Harp nh• 
ıında aevmidnne mub ı e 
ler dovam ediyor. 

Cebelüttarı· 
'iti ga saldı m'" 

Cebelütt nk (a .a)- Sa
baha karşı üç düıman uçı;· 
ğ1 Cebciüttarıj'ı1 hücum , l· 
mişler şiddetli barı j ah şi 
karşısında bi r nrar yap -
mamışlar ve bir kaç bom bı 
attıktan ıonra çekilmek zo 
ruada kalmıılmrdır. 

Leniagrad (•.•) - Bı:· 
raya elli bücuın yapılmı~· 
tar pek çok Alman öldürül· 
mü tür. 

Düşman limandaki ka· 
lesini t hrip etmiı fakıı t 
düşman batary ları imlıa 

edilmiştir .. 

--m:--
Sivastopol 
Müdafileri 
Dayan~yor 
Moıltova (a. ) - Sivas· 

topol mü ıiafileri dayanıyor· 
lar • Merkeılerir.. bombcrdı-
ınan edilmemesi hakkında 

A.lmaola la logilizler a;a. 
nnd bir ulaşma olduğu 
ri\'ıyet ediliyor.. Halbu '< i 
bugüue k dar Bertin el i 
üç kerre Londra da 575 
lı err bombclanmışbr. 

--'9:--
Girıtteki Bal 

ta amalar 

-----
Fran~ız ame
lesi Fransayı 

istiyor 
Viıi (a.a) -- Anadola 

ajan11aın buıuıi muhabiri: 
l?g•I altında bulunan •• 
bulunmayan amele HDcle
kalau ve sair teıekk&ller 
Levalin t< kUfhıi tenici için 
ç lışıyodıır. Fakat amele· 
nin Almaayaya gitm~si ko· 
lay bir ı, dtğildlr her 
Fraıız amelesi Franaaya 
gitmek i.tiyor. 

• - .. --
Mısırda 
Casusluk 
BeıJin (a.a) - Burada· 

ki gazetelerin K•hiredeD 
Londra ( .a) - Almatı .. öğrendillerine göre Naha• 

l ıı r ö Giritteki ve Yuna .. paşı baltalama hareketle· 
nidanın diğer yeriell' iad e rine kartı bir beyanname 
b rekct eden çdeleria ba!- ne1retmfştir. Bu beyanname 
talama hareketinden meı~l ile Mııar balkıaı baltalam• 
tutlokluı yüzlerce kişid' n elimanJa11DR karıı tetik 
62 sini Giritle diğerlerini- davranmalarınl bildirmiştir. 
".le muhtelif yerlerde lıurıu· ---0--

a dizmek ıuretiyle id•m 
etmiılerdir. idam dan kur
culenlar hapsaaeye kooul
aıuıtur. erkeklerin ziyadesi 

En büyük 
harolerden 

biri ıor la uıe sürü imi" şler kn· 
dtDl.rdan ve çocuklarıadı n 
ayrı bır.klnlmı~tır. Loadra Radyo 8,15 -

---o-- Royter muhabirine göre 
U b bugüokü Sovyet barbı harp 
~ur s ceSJ e- luın en büyüğ'üdür bu hup 
• d ld Jerin biri Kursta dii'eri 
SıD e atma Harkoftadır. Bu yilzden Raı 

Moskova (a.a) - Mıi . lar hava kuvvetlerini ar· 
ıaitler Kurs cepbe1i tau· tırmışlardu. Baltıktada 6 
ruzuada bir şaşırtma oldu· Alman motorundan birini 
ğunu kayd ediyorlar. Bu- babrmıılardır. Harkof cep· 
aun bir yaz ta rruzu pilü· besinde 3 Ruı orduıunua 
ama uygun olmadığı kan imha ~edildiği hakkındaki 
•boı besliyorlar: Harkofua Alman haberleri yal alan .. 
200 kilometre şimılindeki dırılmaktadır. Ruılar ba 
Kora kavuıoada Ruılar cephedt. Alman ıa1iab 30 
muvaffak oldaklau göıiUü bin So9 yetlerinde 10 bia 
yor. öll 10 bia kayıp vardır. 



1 urgul Reisin ŞEHiA 
D ,n1z Nerede hanii 
Bayr.amı kömür 
Yarıa denizciler hayra- yakılacak? 

•• 
'Olümü Yı dönümü 

oınuaıın ın bügük denızc1sina alt duuauıar 
YAZAN: Hlh!amettia ÜJ1el 

Ihtikit 
I!. 

Mabkö 
Eıki Bab ·iye milateıarı 

-3-
mı ıünüdi . Saat 10 dı 
C&mhoriyet meydanıarl• MemJeketia muhtelif mıa Hacaa 
Atanın ibldeai ö-;ıündcı ya- tıkalarıada yakılacak kö· aldığı kapat 

Koca Tnrr•t Cc:b ada ırmı iki limanını birbirine pılao meruımdea ıonra m&rlerfn nevileri bir liıtede mamak ıuça• 
hıib11a "ü;lk bir dereyi genişleterek gemilerini ba· Hat S de Kartıyakada göaterilmiıtir. H korunma , 

el L ı d , 1 1 D d a b , 1 Bu arada Ankara, Baraa b k ed• • ,•a ,&ç rmış ve 6.,ma ı g•d av ımııtı. iiıman eniz ıpor muH .uua •n . • ma a eme 
fJ' li d ,_ J d' w f Edırae. Efazık, Er zınca•, 90 Jiıf oıa 1.1anıa ağ11;:1 a b·~I r ·en ur at lier tara tan yapılacalrhr. Eıkiıehir lıtıabal h:mirde ıuçlaaaa 
çılr..,ak ıerbeıt ve bllr derıiz•erin üzerinde düımanla· Akıam da Karşıyakade Unyit, ta~ lrömür&' ve kok, cez11ile mıh: 
rı•a 1iae korka~~r nır1Değe b ~şlamııtı. denıziı:ı muhtelif yerlerlade Afyoa, Ama1y•, Aycha, g&a ticaretb

1
, 

lıte Cerbe a,h •tnda demirli bulundoium ııradı, ıealikler icra edilecektir. Bahkeıir, Bilecik, Bolu, ae ve ba ID ,. 

ayai ırka meaeup bir db,ıı11nla ~yni iilke içia çarpıun Y&zmeler, kllrek mü11ba- Burdur, Denizli, Tekirdıi ticaretten .. 
ltir Tllk reaci ola•• k ç hşırf~en Turgudua bu hareke· la11, yelkea'iler vesaire. ve Tokatda yalaız lia1it, bezleriaia ..Mf, 

tlal bayHmde canlanc ırıyor; gpzleri:uin ön&nde ıöra- Saat 21 de körfez va• diier ba11 yerlerde de taı karar verU1D•t•-
1•r ve aczimdeu doJ&yı yal ız vğlayabiliyordam. purleriyle eğlençeli blı ge· köm8r6 ve kok yakılacık· 

8iiytik Tiirk milltot:ıııa kahraman evlo1dı Turkut, zinti yapılacaktır. tır. ODUN VE ODUN 
la11iÜD 1ad ellerde yatıyor ve b'ze unktaa mabzua Harmanda KÖMÜRÜ 
mabıaa ball:ızor. Ne acı değil mi ! . 

Göı.•61 iıter ki Barbaro111u türb s etnıfındı, hpln Buadaa bııka mıbrukat idab edea pı 
Yangın kaDUD0UD~D tatbik edileceği 91 kura tae .. Berhain Zafer caddeaıade'ı i büyük abıiydler p rlunı . yerlerı boıterea kararname ... 1 ro• 

•••hran bir yeıil aabada, b&tü11 bil) ük deniıcileıio, Tıre Kaıaıınıa Kabrat de değiıiklikler yapılmıı ile mılh ko 
laıflra ıe•k ve Hyg ve ea bahnlarıoı ıöıteren beykel köyü civarında bir harmaa lzmir lataabul da dahil ol- mHiae veril .. 
Itri dikilıiu ve reçea nesil borada dol.ııırken b&yük· da dikkatsizlik neticesinde mak 

1
tizere bir çok yerler HlelHİ ıabi 

leriaia taribteıe ıeref veren kıbımınlıklarıaı gözleri· yangıa çıkmıt buğday bar· bu kataraameden çıkarıl· 11na din d• 
li• CS11ladı bet dakika görıiia. manı tamımen yınmııhr mııtır. mittir. 

_ s o N _ Maddi 11rar b&yllkttir. Bu itibarla bu 1Dıhıl· iddia ... ı ______ ..... ._ ________ ..,_ ___ , 3 L• b• ferde oduu ve odua kömti· aua. 3 aeaed .. _.a 

118Y8 lr rüaDn umumi olarak yakıl· kap.r a5ır laır 
Hamİye~Iİ bir k k k t mHına kanuni bir maai liradan 10 bl•"' Ten yiz mu

hakemesinin 
e me ar 1 kalmamıttır. içinde bulua- ağır para c••· 

V8tond8ŞID Karıntinadı 177 ind funduğamuz tartlar dolayı· miyetiai ve y• 
ıokakta Mtikerrem Andı" ıile maden kömürü ve kok 1 p ı 

t b •• 1 • .,. ·b· b ._ d duru;ai ta e e erı U eri tarafıadaa Muıtafa adında Jı~ ı ma ra.lar yaaıa a M•zauaull ._ ... k 

-·-------
mühim • 

ır 

kar.arı 
birine üç liraya bir ekmek balhau• odu1adan ve odun 

1
,r 

Cümhuriytıt Halk P.rt1 i kartı satıldığı iddi• edil- kömlirüade:a mümkDa ol· killeri buiBo ~ 
Ankrril - T cmyh mab 

kel'leaİaİD verrcf old ğu 
bh .nb.idi · ..,•i~ ıd karrrı · 

Karııy•k• Ala) bey· iduc m'ş Mükerrem tutulmuş- dağa kadar sıteniı mikyas· faalarıaı verece 
lıeyetı ·z nadan şehrimizın tu ' ta iltifade oluamaaı kuar· 
aıaruf ıimsarJarıodcn Bay • da bulunmaktadır. 
Mehmet Ali Tu"r.k faldr y an2ına se- Ankara - Kömür Hht 

na gör• fi c t ~ıuit kt>oıo· çocuklara ycpıl n sünnet ve tevzii talimatnamesi ali· 
yoım:aca r:ıuayy~a bi · mala d~ğihü ~e !•kir çocukların 1 be bİ yet kaiılara tebliğ edildi. Veri· 
koaan fı t·n tevkiade mub hım Y 81 içın yapılt.:n mas- Keçecilerde Kuşıdaıu lec ~k lb~iyaç bera~aa°!ele· 

raflara ya dım ır ak1&diyle . l::a!k dıgıtaıa bırhklerı ta 
te!if kimu ere ynpı'an btır otelınde ~atarek uyuyan f d t t•k d'J kt' 

206 Ur• tebcrr6 etmek su- • • • _ • re ıc an 11 ı e ı ece ır. 
bir •ı.bş ayrı »İr JÇ sa Ah ııgarayı yatag•. duru· Şehir ve kuabafarda tea· 

retiyl ibnzı bamı'y•t et- n b t yılı1caktır. ..... r p yangına ae e ıye ver• h' , .. _ _ t w • li 
oniştir !! di~I d ,_ J ıu Komuru 11 maga ızın 

Ayni mahkeme g ıse ~ g l D )'An4A anmıştır.• ajanlar bıyiler a tışa Hli-
B. Mehmet Alinin u biyetli old .. lrları 1·0-mu-rl"'rı' tevlıidı iç,.ibad ku ına b b f I k 

11
., .. • " 

•miyetı iıioci dt! • o muı zmir as ar 1 'U- defterlerine kaydedecekıer-
a..tıamak auretile bu mı· değiJdır. O, yalcıı puti Y dir. Ankar• ve Jstaabulda 
hi1ette diier bir mevzuu teıekküllerin deiil Ku1ıy11 b8Si0d8ft soba başına teshin için ,.. 
tetkik ttmektrdir. Mesele: kı ıoıy.i yudımn:ı• ve bal~ nedt. en çol: ilri ton kok 

ızıır ısa 
bıslndın: 

Motorlu ••, 
bilumum de•ls 
talarınıa ı•Y1..,J 
4 7 9~2 cuın•'1 t1' 
kadar uzatılıo•t 

Ba medıı•t 
kil vaııtafar••;, 
yanlar M. M. 

••• kanuau yola 1 

racakları ili• 
ıadar : eviae de bn gibi y•rdımlar Huıuıi iılerinde Usta iıtenebil' . Ancık huıaıi 

Fahiş fiatlarlarla IDUb- da bufuamuoh:r. Kalfa, Çıralı, Amele, loçl ik•metgablu içia ıoba ade- . BASMA 
Ba bu::Jiyetl yurdııızı öz kuUaoao İf sahipleri (Tüc• di ne olursa ollun veril•·ı ALI UL 

telif kimıelere muhtelif eş- Y car, Bskkel. Lokontacı, cek kok mikd rı beı toDa 

1
1 

ya 11.taılarınd•n dolayı her yürekten aelimla:ız. Tütüne~, Bı.i Bahçe ve ıii- gtçeınez. J AZLll il 

~~.";:ı:e::, '::·'·:ü~.:d~ ıaee balk
0

-danıtma ~~nı::.~~~·" · baia~cİai.i.;~ DjKKAT ! ~~~AçT:t:"~ 
Y 1 adamların . a6

0 

fuı cüzdanla- Jımirin yeaine temiı • BU •I( dit ıuçlar mı aayılmahdır.. •ı f I İ • r-
birliı eri 88 İUBt B randa 942 ıhtıy•t yoklama· bava v• ucıazıuıc etı•ac• •• • ı 

GONON ŞAKALARI: 11 ve Hkerlik durumu ol· yeri lımetpaı• balvanada Gul 1 e ------------ ---o--- mayanları bizm~tlerinde iı· .. ÇANKA y A,, aile bahçe· B&yllr bılls 
C6mhariyet Hallı Puliıl tlhd•m etmelerı •• ıabeye "d" ~ p~ Baauo aııuorıuı! P•11purt ocığı halk ia,e gönderiip durumlarını te•· il ıMr. - ' • • d .. 

Y b't tt' • · 1 d uşterılerımsz en gor· 
b ı'kf . f ı e •-rmeıerı ıım ır. G 181 Bir tra1D ay durak yeri.. dığıtma ir ı erı aaliyette Bu gibi askeri hizmet- m&ı oldağamaı raibetten JBRI 8 

Yakıcı •e bunal11cı bir gli· bulunmaktadır. Bilhaau Ak leriae olanlar aıkeri mab· cesaret alarak bu kere Hl y u N a 1 •" 
••ı var .• Tramvayı b•kliyen deniz mabılfoıi birinci grup kemefe,e trilecektir. ve vı1ryete kı.ıımlarımızda Akıllara h•J''t, 
biri ıiımaa, d:ğeri zayıf ild reiıi B. Supbi lzbudak Böyle aıkerlik hizmetle· b&yük ve yeaı tebeddülit yete Meıbur O~ 
1olca konuşuyorlar: daj'uma birligi me1DurJarile rini y•pmıyaoları zabıta y•pılmıthr. . M llbl fi 

- Banyoya baı adın mı? gece 1aat oa ilıliye kadar kuvvctlerinhı umumi koat- Sayın ballumızıa bır kere 8 ~ 
B 1 . . t . d 1 1 fi' - ııladım. çahımalarına devam ve ha· rolundaı:ı evvel fu!>eye gön· ge merını avaıye e er z. Tarı6 - Nerelerde yapıyouun? ae haae karne teni etmek deıilmeleri kendi menf at· Meırubabmız her keHy- FEVKALJ\0 

- Tram•aylarda !.. tedirJer. luı iktizaııodadır. elvlrith ve ucüzdur. 



rıııza IRID 1Harbin sonu:I 
J•ırıtaıı 16.t t.1942! 

ıHALKIU iSESi) 

Yakalanan ı 
casusla 

f\ı r vyork (• ) - Awc-~lr&cl 118 Yuu: Refik Halid Kar•y 
~ıa• Hıt P zamanının keadi- rU,an s . hıllerh:e Almc nlu 

ılt.. 11e mah•uı ac.yip bir ruh tar• fınd.rn de.niultılaıdın 1 

hHtahiı1 bir delilij'i var.1 çıkarılmıı 8 J baoc1 yak•· 
Ba arada falçıhk ve fala 

1 lanmııtır. 
ln•nmak baıta ieliyor. Kl- \ Araıtnma büroıa şefi 
miae bıkıyorum Mubittia Hover tahkik•ta başlamış 
Arabi'den kimi Naatrada· ı' vo bunların Franudaa gel· 
muıdaa kimi de modera diklerini Hhile beş yOz 
bakıcılardan Madam veya metre kadar baklaşan de· 
Matmazel falaadr.a m•det 1 niıallllartlaa kauçuk .. a-

• faıla mite· umarak barbia baaği yıl, dalfarlı karaya çıktıklarını 
d baaıi ay ve gtlade ne şe· ve maksatlarının baıtalama 

'ite ' '10' ıoru· kilde biteceniai aalamıy• oldufaau ıal•mııhr. 
Jıra11aı •Hıl • "'-teı çabpyor. Aklı haıında Navyork (a.a) - Ame· 
ı 11

'" • aaadıiım y•ıh bıılıla •cha rik•a kıyalHıaa çikuılan 
ıran lzerıae ı b k ı '' tubıDaz da en sıt•ç ve · • emen ya • anan ya· 
ta biklyeyi b 

1 
,_ d k k . baacı adamların üzerinde 

~ oppı ana• •• ır •çl ııı b 1 'kt d d 1 . 
1•h. b l l ,_ f c mı ar a o ar ve yı· 
''''•ıniı Roaıaa 11 aaçma Hpın ar 1 

•• • · yecek bulunmuştur. Bunla-
' 01 bi t mı yorda. laaadığımdaa rın hepsi de A .k d 
, a me re d. li ? H 1 H 1 merı ı • 

11çay d mı ıa yorum ayn. ıı P efvelce baluamuş kimıe· 

'•ia içl:~eu:pilot devri pıikolojiıiai yakındı• ı lerdir. 
\ "-• bea, raa;t tel- sıörmek anlamak çılğıallğıa Ajanların yan11Jda b8 1-

toPealar d ae raddeye varabileceği ta ama te:ebbüılerinde kul 
•ardık. ;~:iaı. hakkında bir fikir hlıil lıaılm•k Oıüıe kend~le~i~e 

Lt -. at k etmek için... 2 yıl yetecek kadar ıafılak 
~"' il ar ID P•· Fal derken geçen rii• maddeleri ' fitiller köa ür 
tı.""~ llaercbmidt ba işia matamatik ile ba' ll parçaları şeklinde 1a1.tli 
~,ı •: kbiıe ;teı yolanu da bulduklarını öğ- bombala'f da vardır. 
')''clt Q •bele e~- reamiyeyim mi? Evet- eaki Yıpıl•n ıoroıturmalar-

) 11 ateı edı- d · 1 t b 'b' '"d tibirile .. biriya ziyya ikinci • •ı•a ar • rı ıne memur 
•a da bom• . • . " . edildiııleıi harp malzemesi 

~ •b1ordulr Bir cıbıa barbının 1942 1eae11 f b ·ıc 1 IJ 
"'• ·• bi • · t 1 • rı • arının ıu yo arar ın n,, •rkaya ÇeVİ• AD rlDCI ayın ım OD a • demi yollarının ve bı ZI 

·~11 rt111 Birinci top• bacı p.a~arte1I glal ıoaa köprülerin adlarını söyle· 
4~'' 1Daake1i yB· ereceiıaı meybaaa koymuş• mitlerdir. 
~'-'Gt; zavallı bit- la~. ':'~nlı~ hıagl Hıtte? Araıtarma büroıu ıdl 

'Jıh1ordv. Oa 811 bılıamıyen nokta vaı ıa Hoveria söylediğin a göre 
~ ~ İrtif d b • odur. Merakhıı iseniz ve bu ajanlar berliadekl ba l-
~'••1a a: : ~ bea&ı haberiniz yokH ıiıe tal•m• okulunda mühtm· 

~llt..eın lt eme bunua ıırnaı vereyim: mel bir talim görmüı'erclir. 
· aıavvur Ö b b. b 1 d • t -. •fail ? H AICe ar ıa ıı • ıgı a· ---o---

,,~ eme• 'b' k 19 9 
'"-1a'111i çıkardım. 'e· • by~ı:ac• 11n•ı. d k. Bıçak tl'lma" ıa_ ltaı1a 1 11 11 

uaa ır ıen• zam e ece · V 1 
' 1»111! 1

1 
ae g ıiaiı, eder: 1940 .. iki tati· . Kemerde Alinin üı ı • 

rinde bir bıçak bulu.: arak 
yıkalaamııtır • 

,. .. a a mcı• • 
'"'ti111 ı d k d hi toplayıaıı: 38ı9 a bulur-

1 e l Dı· B t d b" ~ .... ••i bi i suauz. UDU or a aa O ı U-
"'~1· 1 m altı- ü 38 79 E ı· b' · · ~ 't ol ._._. D z: ... VH • un CI 

ı,-)) 1 •ca •• ı ; aa· 
"t ~·••1aia it d k•ımı yani 3 ile 8 i cem.,-

'-rı1111 • • •• an dioiı: 11 ... Sonra da 7 ile 
tirı vacumua 9 6 Ş 

t ... ı P a
1 

• d u: 1 .. 11 ıon dört ra · 
• ._, u erıa ea 
~ lilllia k kamdı kaç l var? 3 tane •t,

1111 
ya aıı aı değil mi? lıte 1939 a bat u 

§ Keçecilerde otura a 
Mebmedin ~üzerinin ar•u· 
maaında bir biçak buluaa· 
rak yakalaamııtır. 

Dövmek 

Kahramanlar an•ilılopedi•i : 
~.:=.:=::ıt1:s:ı::l!ıli::ıE111 ... 

Türk Tarihinin 
• 
Olmez Yif(itleri 

Yasan : Göntl Emre 
-2-

Fakat bu özlü Ttırk banıDa tali, btlyiik iıler 
ıöımek fırsat ve imkatıını verdi. 

Çünkü haçlı akınları bu lulıacı yam'aa anlaaıa 
bışkanhğı çağında başladı . 

Kur'an• Kerimde şöyle bir ğyet vardır: 
"ileride bir kavim zuhur edecek ve bu kavim 

lslimiyetia müdafi ve muhafızı olıcakhr .. " 
Hiç şüphe yok ki bir kavim, Tllrk milktidir .• 

Bu açık h:akikati a11L.mak içia aıua boylu araı-: 
tırmalua lüzum yoktur. T Hibe bir göı atmak 
kifidir. 

Ulu Tanrı, bu yiiluek ıerefi ilköace yırbcı Kı· 
haç Arslana bağıılıdı 

Gözlerini din taaHubu b&rllyea her millette• 
yOz binlerce haçlı aıu la re• ılirecek olan ı••P• 
ve klnleriııia ilk saldı'!~ ı, TtırklBilla ebedi yar• 
dua•, Anadoluya yaptı ' ar. Likia lrarıılarıacla 
T&rk göğllıleriai ve •ulan kılıaçtaraaı baldalar •• 

Tarihin birinci bıçlılıt ufarı adını vercl•ti ita 
a ınlard.,, batıya lıarfı 'fürkl&iil ve lıllmhiı ko· 
rumak vaıifeıiai omuılı rıaa ylildeaea Kılınç Ara· 
lan, yıllarca vuruıtu. Bu ilk bıçlı 11eferiade batı· 
hlar, Türk toprakların• her ıeyi yıkıp clevirea 
bir sel gibi akmık iıteuıiılerdi. Fakat bu bl1lk 
seli Anadoluda bekliy en ve durduracak olaa çe· 
ıik bir sed vardı: 

Tirklln yenilmez imı aı .. 
Birinci Kıhç Arslan eneli, yurduna dotra 

akan bu ardı arkHı keıilmiyen lrılabahtıa öacl• 
leriyle karıalaşh .. 

Reao adındaki bir ~u nıadaaıa emrinde bala· 
nan önctUer, en vahıi ciaıyetlerial iılerken blria· 
ci Kılıç A'ılaaıa b6c ~mıuaa utıadılar ve dchıet 
içinde kaldılar. .. 

On beş bia Ttırk, nfere ıittikleriai ıaaaa 
haçlıları bir anda kuı .tı ''"rdi.. 

Bu kuşatma 1ekiı gün devam etti. Tllrk kaıır· 
ga11adaa kurtalmaaıa imlrioıızhiıaı ı&rea dit· 
mıa kumandanı Rano ı 4kiziaci glla, yarma laaf 
reKetİ y•pmllk iıter gibi danaaarak emrindeki 

Ebıçhları aldattı; Kılıç Aralaaıa yaaıaa ıeçti •9) 
tulim cldo. 

Reno b~nuola da kılmayarak M&ılüınaahiJ ka-
bul etti; doğru yola g ...idi. 

Güz~I b•çhlar boıguaunu öğrenen rerideldleı, 
ki bualar Fraaaızlardı, bunua intikamını almak 
beveıiııe düştüler. 20 bia yaya ve 500 ath ile 
ilerlediler .. 

- Devamı var -

.......... ~ tavaaıada11 ki . i 16 ~ 2 k h Çorakkapıda otare n 
, .. rltti. Gerek e ersıa ı ld çı ~·; d•rıpı· -'ebıibın ve IFeriba Şül .. : Elhamra s· d : 

C» ıonu o yı 11; yuaarı ar. ., , ınemasın a ı 
a•rek lhava- ll k . 16 rüyeyl dövdfikluindcn ye .;...' ---------------::-----~ ' d ra amı, aeaeaın aynı ~ Matinelerden it ibare- a 2 büyük filim birden t 

, L e teıiriai i _ ii 1 s. t . kalanmışlardu. • ı 
.. , 11 H ıua n gus erır. • İ ~7 t K ) 

--~ b .. rruıtı: . Yü- Peki buaa DHll iaaa11· Sarhoşluk i - y ar ye e iZ arı • 
'~~i bi 1 ıekıl al· hm? Uyduran iyi uydarmuı lk' l'kt I .1 t P•tricia Etliı • Jıck Hulbut ı 
~f :-.',L•railıki p~- iaaaıraıaız. Zira ayai uıuli b lıçeıkmebı e ltımılı ı~r ı 2 R E 8 E K A ı 
' aea n çı· . . oı o ara eş a ı e ıt· : • .. ı 

tıltt ~ b. 1914 barbıae latbık edtr· l"'b tt • d k 1 J F L O ı '••Dl ıı· . b' d b k • • ıııa an ya a anmış· C oaa ontaiae · ıureace Uvier 
aeaız ır e a arnnız t 

L ır. : Seaaalar: V.Kızları 2-5 40 930 Rebeka 3.20 7.toı 
lb~ q&t&a bomba· harp ıo~u tarihi t9l8 ~ılı. § Çorakkapıda Muıtaf a : C ertesi ve pızar 11,40da, b&ılar ı 
."'llftılt •ıa 11 nıci ayıaıa 11 uıcı H& . k H . seyın ızı • acere •ar · 
~~•ti)'e döadik gllnii olarak luadiai göı· kıntılık [ ettiiiaden yakc- ty • d Tel. I 

~ tt •onrada teh termiyor mu? Hayret! Yal laamıthr. : a'Yy&re SIDem&SID 8 3646 
'•••dan k aız bu kadar mı ya? Yine • 25-6~94'l tarihinden itibuea 3 filim birdea ı 

~ fçi1a i ti~ı mıı bu beıapla 1870 harbi de ce inanmamalı ki f•yct : 1 - lngilizce ıözl& ı 

• .i. ..... ' baimrldıı.• :!'c~ i;ll:;u·~~ıı7a:~d:.~~k 'lı.6:~~;~~Dyıl ~k;·~~cl c~~·.: l Alayın Çocukları 1 
"",,,,

1 
acı glh~ü ıoaa erse bile •. 2-Ff'anıızca ıöıl& • 

•• t V bışka harpleri ıiı ıigıya • 
~·~ (birmıı ı.i • rekiaiz. Fakat bana öyle yine .. çıktı!" dememeli .. hı· ı Matmazeıı·n bebeg"' •• ı 
._ J•r ıe Y baf bir teıadüf!" diyerek ı ı 

'•r folınamıı· reli yor ki bu heııp f •hnın her şeyden önce ıu bela· ı 3- Al mat ca ıöılli f 
da 6bth falcıhklardaa farkı dan çabuk kurtaldağamu· i Sıhhat tesadüf de;;,İI 
o1mua ıerelr. Fala o dere· 18 ıeyiameli! • ~ ı 



SAHIFE4 ~~~~-~~~~~~~~~~-~(~H~A~L;K~IN~S~E~S~IJ;_-~~-~~~~~~~~~~~==~::::;:~ 
SEBZE S,ATIŞLARI 

HANLARDA rıaa göıe aya,·laıımalı.h:dır. 
Domates 5 • 8 kuru•, Kendı b bçeleriadt n ve tar· 

p1tl ı ccn 3 - 6 karuı, fasal- lılunıd u mahsul getiun 
,.1oı 23 - 26 kara~. taz• kayıüıcr, malların eııe!i?- l d Al ol 
patetes 21 kuruı böğrülce den ucuz• çıkarmamak •çıll 6000 sirdaha Siv stopo a ma 
12 kuruş, bumy~ 46 • 51 evveli ban fiyatını öğren· 1 Af • k dl 

k I b Berlio (.~:•) -: Aman y&DJyOr fi 8 karuı, kabak 6 • 10 karuı. me te ve .._ Hhl arı urı a reımi tebhg- ı : Sıva&topol 
D t · k d re ayarlamaktadır. Bu zıh· M k { ) S t • b• oma es p :ıa em e . müıtabkem mevkii böfge· oa ova •·• - ovye Dl ır 

8 ıs k d b ııiyer alt.ada paz r yerlerı- bit;;,• s b ft · · d ~ 
- aruı araııa a,. ım· ıtİD biç bir kıymeti kalma· sinde Alman ve Rumeu kı. te •' : oa ı • ıçın e . ( ı) 

60 lru~aıa satılmışhr. Do m ktac.hr. HaE'lara rekabet talara ehemmiyetli hava teı bava muharebelerinde bava B .. erhbi·· ~: 
mate.nn bu b fta p rekea- etmek ve •hayatı ııcuıl •. t- ~illeıinin yardimiyle cü. meydanlarında ve uçalrsa- "ret.,.~ te .. ıgıf~ik'I 
d b ı. retıı· , bir taarruz yaparak var bataryalarımız tarafın· Şım•h .. 

1
A 11•0d' 

•e e ı "urcı k.1 d r is.UJe m k düşüucesUe teaıı edi- a M t uh bo ıYe 
b ki ı t _. Çara'"'pa'-ah zorl mı•lar ve daa 381 düımın uçağı tah ı r .d • .... ıı t e~ me ıeuır. len pazın ye;rleriaia banlar- • " ,, · dil · t• )er yeaı ea ... 
"'P "'Z r PL 1\. 0 0 "ı 1 l'apm ıni tepelerinde kov. rıp e mıı ar. . d ııro1• 

n c · " ~"' e.1., dan idaresi ~·an ış lir u ul OLDA mııler ve 0 • 
p, zır l eıbııitıdeki H- olarak mütalaa edilmekte· v tli tahkim edilmiı mev. SiVAS TOP k 1111ıf 

tıılP-.· tam.:ırn~ .. 'ıu.ı fiy•tla- lir. zllere K"irmişlerdir. Moskova (a.a)- Gece zorunda k .:.b•,ill 
----------- . Sivaıtopo~un zaptı için yarısı neıroluaan Sovyet maa tın 1 

;,, • 

Izt Jİ r T ·am vay ve Elek· 7 huiraad a 28 h ziran• tebliği : Sivaatopol müda- yetlik ayıp bt•~ 
kadar yapıhuı mahsrebe· faacıları düşmanın tlddet· !"f ~rH .. M::ru fi 

t •k ~ • k t• -~ 1 terde düıman 15677 eıir li hücumlarını püıkürtmüş· ııtıh~am~ ıtıl 
rl ~il e J oeD 1 vermiştir. 221 top 462 bom tür. Bir teşkilimiz üç gün· mevzdera k~t 

11 
Kilcva .. ra 't fiyıdınıro, ağuıtoı 942 ayı s~rfiyabua b atar elimize geçmiş ve· de 16 [düıman hucumunu ~an ~e ita ya 

ait fotuular~&9J itibaren, aşığıd gösterilen şekiltle ya tahrip olunmuş 2529 is püıkürtmüş, 7 tank ve ·İki kail.er~ düşm•İar 
tadil edilmiş oıduğu ba usi • çifte tcrifeli ve maksi- tibkim iıgal oluomuıl 12644 bav an bataryHıaı tahrip teıu~ı taa~aı 
mab - 1ayaç k1ıltının ıu.uaelerimi%ce bilirıımek üz~rc mayo toplanmııhr. etmiı buaları idare eden· vf rıcıt e .,:: 
illa olunur. DONEÇTE !eri eıir veya imha eyle· r:Aarıtnı k'll rioJ• 

1 . K k B 8 D · d w d • • 9 eı 1 e ımır ve rrfl) a a oraova ve aca QDeçın oguıaa a ve mııtar. · de'-ı· b 
d- hl k 1 gesın a •) Tenvirat uşmaaın zır ı uvvet er· Almanlar camarhıi gü· b" b' k b• 

10 kara~ yeriae 10,5 kuruş yerine ı'• desteklediği mevzii ta· oü topçu hazırlığı ve şid· l~ç d~ ayı "' 
10,75 kuruş 11.2875 kurut arruz tardedilmiş 15 tank detli bava bombardıma- - 1 a~~·· 
8,5 kuruş yerine 8,925 kuruı Y• ri- tahrip olunmuştu•. Bu mu oından sonra ehemmiyetli muı;~~~NtZOj 
9.25 kuruş ue 9,7125 kuruş harebelerde Don bavıasın- kuvvetlerle taarruza geç· B' Al o t 
8 kuruı yetine 8,40 kuruş yeri da diişman için büyük ebem ır aı• p 
8.60 kuruş ne 9,03 kuruş mlyeti haiz iaşe illuyoı:ı- mişler ve yalaız bir kesim· Hayfa a~ıkl~~·• 
7,S kuruş yerine 7 875 'kuruş yeri · tarı gece basılmıt 14 malze de Sovyet kıtalanaı ha· luk bir laııhlbil 
8 kuru"" D~ 8 40 kuru• me treni ~bombalarla tab· fifçe geriletmeğe muvaffQk sini ve dii•' 1~ ,, ' ,, · d'l · · 1 1 d u batırOI 3,25 kuraı yerine 3,4125 kuruı ye rıp e ı mııhr. o muı ar ır. purua 
3,S karat riae 3.675 kuruı MERKEZDE ---0 --- -S--.-k- ,t 

b) Alçak tevettür kavvei muharrike: Merk~z bölgesinde hu· S ekreterİmİz UJ 8 
6 80 k.;ruı yeriae 7 14 kuruş yeri· ı cam kıtalarımız düşmaııa K 1 
7:30 kuruı D~ 7,665 kurD!f 9•00 ölü 352 esir Verdirmİı; 1 • arat,_ .. .-, .. -_, 
4,40 kuruı yerine 5.04 kuruı yeri ı tar. Karşı lroym.a .. batarya· ge I yor Amkar• ıoi 
5 20 k 5 46 k ııarımı~ 216 istıbkam tah- Adauadaki Parti genel 1 f 1111 

' aruş De · uı uş lrp etmişlerdir. sekreteri B. Memduh bu ~e:ud:ao ~erilOlif 
Devlet Demiryolları Hay- Berlin (a.a)w Almı~ hafta lı[J]irde olacaktır. kfımlar te1111i•,,, 

1 bışkumandaahgıaın lbuıtuıı bazırhyacakl•'d 
daruaca Satıc ı<omisyo- t~bJiği ş!maı .A~rik•d• de- lzmlr Askerlik 'U· --"'"' 

Y ~ rınlcmesıne 11tıkimlrr ve Y ı, 
nundan· m•yo tıuı.ı.,ue müd•f•a besinden: Ekme"' 

• . . . edilen Mersa Matrub ka- K tld 
Muhammen ~ed_eh .. 16975 lı~a o!:ou mohtehf ebatta ilesi bu sabah şiddetli bir Zabıta kuvvetleri tara- ar P 

3650 metre bezh luu . tranımnyoa bayııı yalnız muk mukavemete rajme11 hu· fıadan yakalanan ' 11khlar, B b. uııı.ı 
tezi kaaçuğu idare tar~fıadan temin edilmek üzere 17 cumla uptedilmiı tank ve yoklama ,kaçaklar11 baka· tama8.:~a~:,ur1 " 
temmuz 942 cuna güau saat 16 da Haydarpaııda Gar. bir çok batarya tahrip edil yalarla şimdiye kadar .. ne· buıiia da d•'' 

1 W•111 dahilindeki komiıyoa tarafından k•pah zarf miştir. Alman ve ltalyan relerde ve kimlerin yanın· Tamamlaaıoır•~d 
ı11aJi1Je 11taa ahaıcakhr. kıtalarınıa eline ayrıca bü da çalııtaklara tesbit edile· dui ağır itçıl• 

Ba ite ıirmek istiyenleria 127) lira 13 kuruıluk yük sayıda harp malzemesi cek ve bunları çahıtaraalar ___ ,,.,, 
maTakkat teminat, kaauou11 tayin ettiji veıikalarla d ımüştür. buıuıi ve: reımi hizmete 
tekliflerini muhtevi zarf JartDI ayni gün Hat OD bete ---o--- alanlar askeri ceza kana· pat• 
kadar lromiıyon reiıliae vermeleri lizımdu.. (ngİIİzler auna göre cezalandırılmak Bu seDe ~t 

Ba iıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak f üzere Afyon Hkeri mıh· olmuıtar. o·~ıı 
dajıhtmaktadu. 30-2-5-8 3640 Nikbin kemesiae sevkedileceklerlir m&bayaa ve o•,,. 
To ki k.. O t . O J Löadra (a.a) __ Rumi Buaaa için yanında hiıml• m6zıkere edif r UB om r sa ,, VB teızı m esse- mahfillerde Mersa Matru· tinde, bağında, tar)a1ındı' Zahı·re 

1 1 . b "OdB ı ban düıtüğü hakkındaki babçesiade itçi kulllaaaa-
SBS zmır ıu BSI n Alman ve ltafyaa iddiaları lar iıçileriadeD 942 :ihtiyat M ··ba1. 

Kıpah zarf aıulile miiaaluş ya koumuı olan Kö· hakkında biç bir bıbu yoklamasını yaptırmıyanlar1 U fi-
mir tahmil ve tebliye itlerinin 27/6/942 de saat 11 de yoktur. Bununla beraber a1kerlik ıubeıine gönder· Toprak 

0

1 
AIHacakta 408 numarada kaia büromuzda yapılan 1 Ohinlekin burasını boıalta· meleri kendi menfaatleri hububat nıiib' 

._ d 'f d' f' dl b dd' li k - rak kuvvet tasarrufunda ·kt· d d 942 ' ht• t l t mlaa11:aea11n a tekh e ılen ıa er a ı yı görul- 1 b 
1 1 

d b ı ızasın an ır. ı ıyı ımıı ır. 
. . .. . . . . u unmuş o maıı a mu • ki t ı 

medıgı cıbetle müııakuasıaı11 açık ek11Jtme ıle yapı!· temeldir. Obiolekin vazife- yo ımaııoı yap 11mıyıa a· 
maıına karar verilmıştır. ' ıi en mfinit mtidafıa ye· rın muhakkak •~kerlikle 

Talip1erin esvvelce ifla edilen tartlara hamil olarak riai bulaocaya kadH harp· ilitiğl vardır. Alika.iarlarıa 
4 7-942 taribiae tcHdüf eden Cumartesi günü Hat 10 ten çekinmektir. Vaziyet ona göre tedbir ittib z et . . . 
da miiaıakaıaya ittir~ etmek ürere bllromuıda hazır · ciddi olmakla berabli'.lr meleri ebemiyetle ilin olu· ıılerıaı ~ 
balaamalara illa olanur. J &miblz değildir. aur. toplantı y•P 

Mill"'ı oı·vanno bı·ıetlerı·nı·zı· ( Sııdıt ) "'•••llld•• alımı~.. Çoralıkapl Polla llertı••! 
5 lıa11111 ••· 164 Ha1a• Tallıla u••ll Tılıfo• 


