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StNDA RASILMIŞTIR 

Sanlı) (Senelik 7,5 6 aylık 4 Lira) (Sayr•r 100 para) 

ı~~~~~~~~~~~n..11~~~~iiiiiiis 

17 Metreye Düşman top- 2 Milyon as- lığiae tayini Londra m•b-
ll • k d • 1 • fillerinde müıait ıarelt• 

il ~'~ !~::1(ı,01ab a ar ınen oluklarına ker bınden HrııJınmışbr. Taymiı ıa· 
""•k f •ı• •• ıetesi y~ni kabine reiıiala 
~ .. ._ •te dı•et) Dili iZ hucum fazla tayyare vatındı~larıaa b&yük iti-

' ı.tfı:.••tldıtı bıı tayyareJe • Londra, (Radyo 8,15) - Londra (Radyo 8.15)- ınıt ~erecek .bir tabı~yet 
b re e bırp rl R b . d k' Al olduaonu behıterek dıyor 
'1111 Mı11rın gaı bi çöfüadeb i uı cep eaın e ı man ili: • 

•ttı~ IDatb•at Londra, 8, 15 {Radyo)- barpJerd 11 düımanın kı )- bücamu iki mi yon asker ve •Balkan de•letlerl hari· 
)~ •• kıymet Bıltakta Uç ına 11ra i'e b tr·· . . 1 le . . 200 zırhla fırka ye blnd!n . Ş •- S ~itilıtereil bir Danıiı •• lsha1barga yap e ~gı arı~ıy~ .•mı ıç • a cıye aa111lıra n.ın ar~-
' fbrl1lede dik tıplara 9 hücum aetice1ia aemudane ~ugnşmaktadı . ziyade tayyare ile yapıl oğlunun tauiyeterini dinle· 
1 hlrınete il· de limanlarda ve denizaltı 8 nci orduaun aahil boyun· mıktıdır. • medikleri için Balkan de•• 
'' dt1tigibluında ve üılerİD ca temin (ettiği mmunfa· Almanlar merkez vece letleıi teker teker bayaiytt 
ı~:' luı mBhlm de b&yGk hhribat görül luyetin baı1ıca dnşmıııın aupta yer kazınmıılardn. kırıcı muamelelere maras 
"''dl 11111ını ıaıe mOıtlir. 2500 kHo m•trel k ınuaakallt ve ._top1uluklua Ra1larıa Doa nehri bo llalmııtır.,. 
., ... il

1 
1111.ı l:aa m, 1 • •ıa.ktan I "' r ,0 bu tayyare ve düım_ an ıemiler .. in_e ~Y·· yunca çekildikleri bildirili· Tllrkiyenin Almanya ile 

1 
... ~ ti 1 b ı J F k A k olan münuebetlerinia luri· 

L h L 1• yor: iri: lerın çıkardıkları yaaıınl r pı an ucam ar goru muş· yor. a at iman ayıp 
•it~ t.••clır airadı y6z kilometreden fazla uuk tür. Mihvır tayyarelerİL· lan her dakika çoğalıyor. liı dostluiuaa •e ittifakına 

.,,',~, lll•ilal:tlyet- lardaa rö rülmüıtür. Bo D· deki Hkerler tayyare peo- Almıular tanklarınıa Oçlt zaur vermiyeceğiai de te
ı, ı bırüz ettiren ve lraa, Irak, 
~h•ll '••ında ha bırdıman uç•lıdarımıı bu ccreleriDden otomatik tü • biriol kaybetmişlerdir. Don Suriye vekayiine de tem•• 

~.ı,:• harp m•I b&cumda 17 metre kad111 feklerle yaptaldaumfidafı - at h i Almıa kaniyle bo· eden Taymia ıös'e ine de• 
'!~ta, ı,ı.~ atçllıla&a alçaklara iamiılerdir. Hat•• ıuda muvaffak olamam ş yaamııhr. vamla diyor ki:' 
._t•t .... ,i'•Dde oldu bir _t•yyare y&k1ek bir bioa l•rdır. 
l' ~"' ~ ld Arnavutlar .. Türkıyenin itidal •e 
t' •t l d ol- J• •çarpmıı fakat ahi i• H k k diirüıtlüğü ıiyaaetine iti-
,,~, Qtaı&n Ame buara raj'men yene iiısü an 0 ye 
• ~ı ile havacı- ae döaebilmiıtir. Bu bin• Sİiah d ili bir rota takip ettirmit 
~- P lıtilHalab- dan bir hatıra olmak lbt re Çinlİle • Türkler modern bi,. b .. rbia 

•1t "-
0
1ana1dnclen bi:-kıç adet tutlayı beıa· ve mı yor Hltflaruu Ve komtulaJIDln 

•• ~ halde ban berinde retirmiıtir. Tokyo (A.A) - Hon g- ıstıraplarını bildikleri içia 
1 ,,_ k '-t b t ı b' Stokholm (a.•) - Sı p 't " ... •••Dd• ve Bombardıman tayyare· OD" • aya norma ır barbe kablmamış1ardır." 

ııaı f ntaoverlerinin tenkili için 
l.,.,•••ıı lr ıuatlar lerimiz Daaziıe vardıkları b•I almışt ı r. Şebtr ve civa· •.,. il ı k 2 ltaly n tfimeai kaJllanıh· 
L. ~ • ••m•k uman ıu ar ararmakta randaki 200 fııbrika f ıli· 
"'ıt •• b (Of bu tümen Aroavnt va· 

' ,., aaon idi. M&dafiler projo~törle· yete bışlamiıtır. Umu i 
1'a1a 

1
'rirçU lram•a rini kallaamıı İH de pilot· hperverlerini de teakil ) , 1 valinin fikrine göre dor a k • 

'ili .. 
1
• 1• lrayl>et lırımız ha•aaın bulutlan ar • ıiece tır · 

-• .. lalar, yeai k1111ıda Hklanmık farsa· Aıyı harbi bitmedikçe l u Arnavutlonn ıilihlarını 
h ı d f memle •, et foim ılizo olan ı • • •t, il t,ır eaerji taa an iıti ado etmiılerdir. tetlim etmeleri ilia edil-

Ruslar niçin 
çekiliyorlar 
Almanların 

eaipleri ! '" l•çn.elerl il· Ba tehlikeli harekitt• Y"l· yacaktır. Çin mea'ele1i11 in mlşıe de onlar te11im et· 
it 1h'c lllıallı fer naz üç tay1are kaybettik. halli Çinlilerin Jıponlula aıiyorlar. Londrm (Radyo 8,15) -

Moıkova -Roatof demirY u eoslivya yoıu n.tnndekı İ•trat•jik ' ,'rUiı r•zete· A k ,. el birliii yapmaaı ile kabil 
t,,:1111. umumi . s erı olduğunu ili ve eden Vi li 

"~~, ,~111' 11 ol~uia Hileler bu ülke h.alkıaın yüzde dek 
a1eYkii01 almak iç:n yapı· 

çete(erİDe ha- lan muharebelerde Ru· 
lllt111ek ıcap HDı Çinli olduğunu söyle· 

ı,1111 Loadra, 8,15 (Radyo)- mittir. 
b t lıı•a kav Moskovadan bir Alman za 
~,~:tlie yaptık- bitinin ifadeaiae göre Ruı Bay Lavalııı 
~l l 111•ıc:a akın lu tank barbiede kuraı z· 
)"'• 'fllılerl• iı lıklar göstermektedirler. Eı Politikası 
\,ti~ • •e za· cümle Ruı tankların• hü· 

f "- ~ •larcla ~ • cam eden Alman piya e· Londra (e.a) - Lava· 
~~- tıdırlır 0' ıiae kartı ı&künetle m • lıa idareıindeki Fransı z 

"' ) • l ı· ·1r b' 1 ~. ltt IUete• kabele ederek bu piyade po ıh HIDID lr p iDÇOIUl U "h •tiliı beta· meaılle r•liLce birdeabir e yıparak Fraaııaın ıiiratle 
~, b1'1iliz JBk-f ateı yaidırar•k b&,ük te· deiil, adım adım ilerledi· 

\ ~~ •• :Jetine çıt 
1 
ıefat verdirmektedirler. iini ve Madagukar mu· 

ı.'tilı1 ti halıcık M h •• ıı h•• eluinde Lavalla aöz6ade 
• abf IDtV a su er u • durduğunu tebar6Ü etlİıİ• 

yor. 

d h
•• lar Kültüremorfai tıbliye· va an ucum ye mecbur olmaıtar. 

Londr• (Radyo 8.15) - Almanların. burada ai· 
Kurycra dellHera gazetesi radıklan zaJıat vahim 
Arna,utluk ve Yoj'oılaya· olarak telikki ediliyor. 
da (talyan ve HırYatlarla Pravda g•zeteai mlbabirl 
muhaıebe eden Yugoıla• Al~anlıuı.n Mor~lıkocle 
çetelerine havadan biicu rerı çekılcceklerinı, Al· 
etmeğe karar verildiği~ m•nlarar.ı bölBkl~riade 
yazmaktadır. ancak 30 - 40 kiıı kaldı· 

Bul~aristan
daki Yahu-

ğıaı dilımanıa hup ma-
ıiyadesiai kaybetmiı ol· 
maklı beraber barba de· 
•am ettiiini, Almanları• 
b•va kuvvetlerinden 65 s, .... , sa,.,, kômetindir 

t,l 1 Stokbolm (A.A) -- Al- Tardiyonun Stokbotm (•.•) - Sof-
~~~ t~ it IC.ııaküre· mınyanın ziraat nazırı neş· • • yadan bildirildiğine gö e 

di er l•yyare düıfirtildOğüal 
Moıkova civarında Al-
man faaliy ti görtilmedi
ğini, bıoka iki keı!mcle 
Almanlar1a 100 tank kıy· 
bettiklerioi •o binlerc:a 
asker telef at verdllderial 
yaımaktıdır. 

~I ha u111arbaz" rettiğl bir tebliğde kandi V8ZtyetJ Bu!gariıt•a hükmeti Yabu-
f,tlata:llu yırın J yiyecekleriai ayırdıktan son Viıi (A.A)- Huta y t· dılcrin h irce gönderilme· 

1 okaya- r • bütün müıtabıillerin makta olan 11bık bışvekil ahı' ve ecnebi Yahudileri 
~~S:::e:ptmahsulleriai hükumete teı- B. Tardiyoaun vaziyeti fe- de geldikleri yere gitme· 

li.11 ttı:ııeı.aiı bildirmiıtir. aılışmııtar. ıini k rarl•şhrmııtar.I 



Sılalaat ve içtimai 
Maauenet ~?~/·aleti 
NeıriyatmdC'n 

--·-----
UYUZ 

------

~~~~~~~~~~~~~----:::=~~~-------------:~ 

15 ua;ında bir ço- s E H i R H A B E R L • 
cuk kız kardaş!nin .. 
namu unu temizi - Hal ağıtma 1Fiyat etiketi Kasatura 
mek için amcasını \ bi lik erı de mecburiyeti suretııı "' 

U 1 -h 
4 

- O .. ldOrdU" f • t ımıa1ıı bizde aakh blr 1 lkiçeşmelik _ _A 
JUi U aıt..JarıD büttlD e d ofll'·. IY okurumuz yauyoı: 2 sayılı ev • t'"' 

çamaııı v~ y•tck ta~ımları hi • ı Sı ,.. 
L Kihta - Kuımııa HıJk dag· ıtma birlikle- "Satılan her şeyin üze-, m or u ·-J.16 
••JDar ıoi!ah ı" aırJa yıkan· d • 111111~ 
•ah vo iyi ütDleaaıelidir. baih Horlk köyü odo bir rinde faaliyet bttlamııtır. rinde bir fiyat diketl ol· öte ea berı 87 ı•F." 
Dıı elbf.ıcfer v, kı dııa kö~ cin•yet olmuı: IS yııların· Fakat bu arada benliı ta· maıı mecburidir. Bu mec· 803 ıokak ' "°'~ 
tllal. ri el&Ydı• geçirili · . da bir ço~u~. kendi amca· mamen faaliyete gcçmiyen boriy !tin seyyar D"•nıvlara t .ots;:ar l k-' 

Ilı • ·ı d il k _ tını av t6fer~le öld8rmüı· lerde olduğunu buuunla be ye ıabzecilere ' tatbik edil- vknı iyt z~:Dl ıır•* 
IDK D eg ,. lZflD Qtu · tn. . l'k! • d . dd l 1 ma 1 edla il llt . . ur. . raber bnı bır ı erıa e memeaı yar •ı arın a 'y· baluaan halk 

• uruea~r. b Cıaayet bir kadın me· ümidin fevkiade bışarılar bine neticeler veriyor. ET tk li .. de• 
yaı ac) •anluın aytar ı · d '- ı i t' . R i sı ınıa e ... _. 

H 11a en va.ua ge m Ş "· da bulunduklarını öğrenı · velki gftn Doktor am ı ıuv• J' 
do~tor tarafıadaa ıörülmc· Bu köyden .. Ha11D oğlu yorıız. Meseli Kuşıyıkarıın apartımanıada bir aileye ;:~m~~~:ad• -
11 ıcap eılor1e todHi edil- Ma~m:d~n ug~o 0.aJaa y· • Akıu mahalleaioin bir ao- kabağın kiluıuou 25 knııı· uplı yıpılıD•'ii' 
mHi liıımdır. Uyuzlu bıy· geaı ... mıa. Aog~u .H•san.ın maralı Halk dığa\ma birli· ı• veren bir 1eyyar sebze· HlrSI 

1 'f 'I . • kız kardeıı dıle ıle 1evış • • · · · E . T • · · ı D 8 h t YaD ar çı tçı erımne ve H• ... b 
1 

'b t gıoıo reııı mıa erone cıaıo aynı ma.ı ı. t çt ıll 
mere •t amıı ve nı aye . . . B kh ;t,.... 

•at erbabımız için bir teh· ba •tk macerauada L n beyıa himmet ·yle, Kültür Uz Çocuk b11tane11 karıı ay a .. ,111' 
Jilredi B lbl k 1 • lafal ederek kirletmiştir· mahallesi bir numar h bir anıda bir eve on beı kuruı Hbriaia lk~I~ s.a. 

r. u r ayvaa ar • il". . . i M hl' ô t tt • - d- s Reçber Nuri .o .... M 
1 t • J b ttadiıedea haberdar olan gınıa reıı o ıı aae- aa H agıuı gor um. ey· ıJ";i 
a •maa zarureti 0 an al· Adileni 15 yaşlarıatlıki er· me ve iki numaralı birliği yar 11tıcalar ber tlrlü koa aakar!a hara1•:c1• 
kımızı~ uyanık olması ve kek kıırde i HaHa bu İr· reiıi Ragıp Cemil, birinci troldea Azade olarak mal- m~dıgı bir 

1''·ıo 
laHtalıga bula~maktaa ken· , . ş . ç . K b ü 1 · t d"'-1 i f' t içınde 84 lk• kt11 vaz.ıyetin temıı lenmuı • ramanlar ç num1ra ı laranı ıı e ıllL er ıya a ıa .. 1 
cliai ve çocuklarını vikiye ai fıtemek &zere amcası birliği reiıi HaliJ Çalk bey tıyoıllf. Bunlara da fiyat Mehmet 

0
1 ... flO 

•tmeai rerekti~.. Mahmada gitmiş fak1Jt am· terin gayretleriyle bu bir· etiketi mecburiyetinin tat· •: 1Sev~etaf~&tt• 
Uyuz tedavı11 ve korun- ca1ındın sert •e hışia bir likleria büyük baıarılarda bikini ve fiyatları• kortrol a.~,ay t ar dlhP.,t 

maıı mBmk&n Hri b11ta- muamele görmiiıtiir. Buaua buluadukları, yapılan be· ettirilme1iai 11yın belediye t1
., ~ki ıu~lacl• 

hldardan biridir. Uynıa üzerine Haıan av t6feğioi 11plannda ve ittihaz ettik- reiıhıden rica ederim .. " rak haldarıad• 
temiıliii itıad eden 11k 11k alıp gelerek bütün ıaç'D• · leri tevzi ıekilleriade lati. (Y eııl A11r) bıılaaılmııtar. 
yıkanıp çıma11r deriıtlren ları amc•ııaın iiıeriae bo· zam görülmOı •e ba uj'ur- ---o--- 81Çlk t 
i11aalar rDçl&h e tutuhırlar. ~altmıı Mabmuda ~·•~ar da büyDk emek 11rfettik· Sarh0'11Uk . .11 

· U1azlu olanlar kendini ıçlade yere Hrerek oldur· leri anlaıalmıfbr. Gönüi iı Y . lkrçeımela 30 
" m&ıtilr Çocuk katille baba· k' b- _ . . • . Çorakkabı basmahane \•,1zler ıokak 0f 

laemea bir delrtora roıtorfp E . ._ I k dl. ter ı utun barJıklerımız bu . d Ak'f -ı Ali oturur Saltla ıa mın yaaa aaara a ı· . . 1. • • • cırarın a ı og u I d• 
tedaAI etmelidir ye verilmiştir ıatızıım ıeı: hae gırsı11, b6- r_ t k UI . Dint"lerin üıer • -• · • kA · k d" k d .ıran epe ve arııı vıye w k 

Tecla•I olmayaD ihmal iKiNCi CiNAYET umetıD ~n 1 ~D • de- kıru tepe aarboı olarak ça~ ~ul~nara 
edilea ayazlar mlsmlaletil' Kiliıia köy&ade Abuzer rahnı kendı ellerroe bırak· bağırıp çığarmak ıuretile edılmııtır. 

Lf lil .. d r ağlu Abuzerit rece nykucı tıj'ı bu kurumlarda haiz kA t• 'blAI tti'-1 . d D-K 
•• D r e ıçıo e uyuz sa • ıu ume ı ı a e llL erın UJ 1 _..._ ... 

iken tahta denilen bir de· oldukları Hlibiyeti ciddi· yakalanarak h•klarıada . . -_.., 
iıaı yapar. 1 b 1 y•l.-mlr e aşıDı parçalamak yet ve büyüle bir idrakla meşhut ıuç zapta yıpılmıı· ımırıa ~ 

Uyaz olanları Hük6met ıaretile feci bir ı ekilde bııarmıı olıua. ha•• •• ••aıl• tır. 
•e Belediye Tabiblerl maa· öldüren ayai k6yden Homa yeri lıınetpat• i'• 
Y••e •e teda9İ eAıeri de otlu Muatafa kardeşi Abu- Italyan H.sseli Tahvilitla- ·çANKAYA,.. 
deri diıpıa11rleri meccaaea zer ve Hüeeyia o;ıa ~b ıidir. _ . IJ~ 
muayene •• tedavi cıderl'1r. dullab y•kılaaarak adhye sahibi 0)anl&r Muıterilerı .. 

- SON - • ye VHİlmiştir. rın mit olduru•0~, 
....:. ----•----- lz:mir ltaJyau reneral Konıoloıluj'u alikadarlara ce1aret alar•t1, 1 

w d k" 1.. b'ld" · ve varyete tf 

Y • b b M d .. A aııgı a ı ma umata ı ırır: bü ük ve yeıi 
enı om ar- ısır a vust ltılya kraliyetinin resmi gızeteıinde ntşredildiğl::gi· y 1 t r .. 

yıpı mış ı • •'" 

dl an Al- ra lyaJıJar bi .devlet. ~abvilitları. müı.teıaa olm~k üzere, ltalyan ~~·- Sayın halkıO:I•,. m 1 ıelı tahtılatların aabı plerı, bu tahvılitları aama dtgıı- gelmelerini tı••1ı.,, 

ı Kamber• (•_.~) - ~vuı· ıirmck üzere tahvil tıaıı ile alakadar makamata, •tai- Meırubatuoıl I' 
man ar nası t~aly~ ~iŞ ve kıh fU ıozleı i ıda gösterilen ıatiddet zufuıda müracaat etmelidirler: elviritli ve uc8fd 

ı t 
~oymıştn~ 

1 
k ı) 31 Temmuza kadar Avıupıhlar için ,;~. 

80 8 lyOr t t" :-d vusttura yakt kov b) 31 AğaıtoH kadar Avrupı baıicinde bulunan ~ BASf4ALt!,frJ 
v~ er111 en Ol' a tar • •· ALI tJ • 

Berlin, (•.•) - Bir kıç lanlar i imdi general Ohia- memlekdleriçira alikadarlar lDÜtemmim mılu!Dat almak 1 lnrlh:ı tlyyareıi D.aa:ıiktt tekin l< umandu:ı altıula için bergüa aaat 8,30dan12,30a kadar Jtılyan general J AZLll BA 
buıusi biaolard zararJu harp ediyoı)ar. . . konıoloı)uğuna, ltalyan ticaret odaaıLa ve ber rüa sa- AR fı1i1 
yıpmıtbr. Yıkılan b 'r bu- Avostınlyah er&er ıyı at 10 dan 12 ye kadar Banko di Rom•ya •e ' banka SA.NATK E All~ 

L d b' k yetiıtirilmiştir ve ıon uıul Kommerçiyale lt.liana'ya müracaat edebilirler. GENÇ V ı..-' 
taa ıae e ır ço çocuk ö - • BU ras-muhareheler bııklnnda çok .rd 
mlıtür. büyük ttcrübe ı hibidirlfr. BA • P' 

Berlia, (a.a) - Alman s~vaş1 muktedirdirler ve ,ııııııtıııııııı::ıııııııııııııımıııımıııı' ' 
açaklaıa loiiltereoin doğu iyi t~çbiz ,dilmiılerdir . ., ~MAMA QiJABÜZ Maazam facl•Ut 

.. baıı ı.ıyııa .. nda buı Uç k mezarı va ... , 14~,. 
y~rıue b -ıbalar ıhlmıı ve Malta (a.A) - Düa rüo· Vitamin ve Kalöri Cihetinden çok zengindir Ayrıca 1 p•(tl 

lıaHH IC'6 biyet vermiı- ,ı gı iki rltfa. ~·•pı 'lD düı :: y 1 B 1 ii yanı GBIBI ;ı 
lercllw-. ~nn b&va b~cum:uıJa lngi !i a vru arınızı es er:: " ı 11 J 

Berliıı, (.ı ) - Diiız lız v• Amerık o n~cı uç" k :ı Sıhhatını korur, Vücutlarındaki M11kaue·" V U N O T t 
~ ıece Ioglli:ı t l)'/Crelui Bal l1rı bir Ç'>k düştrıaD u~ık- .... ~ meti arttırır Hayat Neı,e verici :ı AkılJara ba~k'' -f 

tık do~u şebirleıındtn Breı- larlnı hıbıip etoı iştır. U &1" _. B I R C E V HER D J R ...._ U yete ve O 
T ...1 • 'ü •• ~ .....- .. S A A , 

te bombal ır atu ., ve ı·vi l 1 emma:ı: ayJUvll. J l , .. :: e üt n d 1 d b 1 .. i•t ,, _ hıaaıa • .ı. ·~~ • .,ı .. _ 0 .... ,. ::;,:,:·k kryı bı s1 ,; bu· n. • •• tın eczane ve. epo ar a U unuraı lM~t:"lr~, 
tar. Üç [nırn; açarı düıü· Dila rece hava bücul.'" 11 ,.ıııı •• ı.ı:ııııııııııı:ıı.ıııııııııııııııııı~ Sıha•"'i 
rllmiittllr. olnıımııtır. 



Defterdarlıiından: 
Mabammea Bedeli 

?_,,, ıs Lira Kr. 
"- 3 95 inci m•Demea cad. 2060 800 
~İlı P•rıel 800 metre murabbu 253 l-._ •ııa 
"la : 1595 hıcl meaemea cacl. 2060 600 
267 P•r1el 700 metre murabbaı 
'tajlı •na 
'd•: 1595 iacl meaemea cad. 2060 1080 
22s P•rıel 1080 metre marabbaı 
tip tajlı •rıa t-' 
iti : 111.dere •okak 829 ada 3 par~ 74 
~. 6 ••he marabbaı •umara11z 
... ,t. 
~ } "''••ti•• mubdeı yol 1775 SOS !-.. P•r1el 3365 metre marabbıı 

tilltl 
~ 111. Şehit alıım·letafet - dere 121 

- --o---
Stokbolm, (a.a) - Ce 

aup cepiaeaincle •azlyet 
Raa orduları içiD tehlikeli
tlir. AlmanlarıD Jelaaık'e 
kadar ilerledikleri haber 
•eriliyor. Bu bal Oıkol •• 
diier ikinci derecede ne· 
lalrler arHında 11kııan Rut 
aıkerlerini tehlikeye dü· 
ıDrmektedir. Alman keıif 
uçakları ba cephenla doju 
ıaada hareket halinde bir 
kıta 16rmemiıtlr. -~ 826 ada l parael 347.50 m2. 

''••ıı .,.. 
~~•lıa boıtaab 1811 lacı karakol 300 
22 it. 1336 ada 14 paHel 1200 m2. 

Voroıilofğrad .şimeıdi
fer battu a Almanlann var
ma11 ile Roatöf ve Doa 

132 75 
ara11adaki hkaamaaın re· ' Jla .,.. 

"11 111•1ıa boıtanb 1700 •• 1789 acu 
'ti ıi7 tıbıia ıokak 1325 ada 2 par· 

beplerlai lzık etmek mim· 

~ 1112. 478 tıjh •Ha 
"~~~•lıa alaybey 1669 D<D Slıaa 200 
t.;ı. 16 ada 7 pıHel 37 m2. 39 
~ ''•• 
~1'1•ka alay bey 1681 ci ıehit Ce- 150 
2l22°lcak 27 ada S panel 270 m2. 
~t tajta araa 

kDa oluyor. 
YENi RUS SILAHI 
Muharebelerde yeal b r 

Ruı ıllibı ll:ullaaalmııt ır. 
Banlar ka••etli ve çelikten 
yıpılmıı bir rlsilr ke11Ll1 
mllcebhez 40 tonluk tank· 
lardar. --~.~Ytlra boıtanh 1794 cB mektep 600 

~ltı lıl547 ada S panel 140 m2. 13 Almanlar Sankoa ıimal 
doi111uıula mlldaf aa halin · 

64 is 1 dedirlu. Rua1aran bnt • 
~t lrılr d&kkia 
2~ :

2 
dere ıokak 829 ada 4 parael 

~•ıa · No.ıaı ana ı lmitleriai timalde geneı 1 
50 00 Zlkof ordularını bailadık· ''I : dere ıokak 1732 ada 9 par• 

~Pt 3 ~2. No,ıaı ana 
~:dere•• teaeıınb ıokak 828 53 
:~. P•rael 177.75 m3tro murabbaı 
""Pt ~•ıı araa 
~ ... ~ 111. teaezzlb ıokak 828 ada 9 46 

ları •• ceaapta ıicıt ettik· 
leri aaıaııhyar. 

o 

Hakaret ._ .. , 182.SO metre murabbaı ••ma-
l ı, •rıa, Karaatiaa batay c11dd o· 

~-~ t~ lcataatlaa Kayıui-Alıaacalıı ao· 44 ıi 272 ıayıh e•de otur uı 
.__._ 757 ada 1 parHI 178 m2. aa· Ramaıaa kızı 20 yaıındı 
l~ı,t~ıı •r... Zeynep ıen yalçın ıa mt s· ,._ i lrıraati•a m. mahdt1 yol 1758 42 e e Jiadea ayai ıokakta ik 
~''-•tO P•rael 209 metre marabbaı amel eder HıHa kım N . 
•iıat• •ııa •r•a 
l)S) 1 lctrıatiDa m. ŞtUuaa ıokak 40 rlmıa yıldıra hakaret etti 
•-.1, •da 7 par1el 204.50 m2. •ama- giadea yakalanarak bakla 

Kahramanlar anıiklopedi•i : 

Türk Tarihinin .. 
-12 -

Olmez Yiğitleri 
Ya.san : Gönül Emre 

BURAK AEIS 
--------------~----

Öyle bir an veldi ki, Bu· 
rak Reis kurtuluş imkanı 
olmadıeını anladı.. Gemi 

ve Türk sancağı düş
manıoteline düşecekti 

- -o---
Kaptan pııı bemec .naı ha:ıırlaklar1na ıirlıti. 

Gemilerine gereken t <rtibi •udi. Düımaa da ha· 
ıırlanıyordu .. 

Akdeniz, yeni bir ı :a vııa Hbne olacıktı .. 
iki doaınma da aıh erlerde idi. 
Nihayet ııvaı bııladı . Bu aırada Burak geml

ıiyle öne at•ldı . Düım•o ba yaman Tftrk denizci· l 
ıiai yok etmek için dö. t gemisiyle üzeriae atıldı. 1 

Barak reiı bire lrrşı dört gemi ile yılmadaa • 
ve kabrımança dövüş tü. Ea ıonunda dDımao re· 
mileri Burak relıin tekneaiae kaacalar attılu. Bu 
ıuretle ortada kalmıı olan Barak rt:iıia. remiıioia 
güvethııinde kaah ve kanlı olduğıJ kadar feci bir 
bo;uşma bııladı. 

Öyle bir an geldi ~i, Bur•k reiı kurtaloı im
ki111 olmadığı anladı Gemi ve Tilrk aaacağı d6t · 
manıa eliae düşecekti. 

H6r yaıamai'• •e h er zamııa, her yerde b&k· 
metmei'e ahımıı bulu ı e. n bu ruhu buna tebam· 
mtll edemezdi . 

Barak reis ani ltir kararla gemiye at•ı •eril· 
meaiai emretti. Alc•lt ı bir anda etrafı aardı. 

Baıt• Burak reiı ol cluğa halde, ylizlerce yiiit 
Tiirk çocukları alevler içlade can verdiler. 

Bir Türk zemiıi ve Burak relı gibi yaman •e 
kabramaa bir Türk a mirah kaybolmuştu amma, 
Türle Da aıll aolmıyaca r. olan ıerd ve tını kur· 
tulmuıtu .. 

d, ''•• rıada meıh.-t auç zaptı ya· 
•tı, '1'•afı yazıı. ıs parça emv•li• p•ıi• para pa!m•ıtar ı Elhamra inemasında : 
'•ttt 4. 7-942 tarıbiadea itibaren 16 güa 1 § Karııyaka Celil b 1 ! ı 

._,,tt"lllaya konalmuttaı. 20-7-942 tarihi. • ıokak 26 ıayıh evde etaıur ı Bugün 3 ~ 111h' ııer filim birden ! 
'· ••l ı&ati 1aat 14 te ib&leleri ayn ayıt amele Hıman oğlu Zeyı el i 1 - ·Allahın Cenneti i 

ltaıa : kanmıılar ailevi bir me1ele· ı Maıiki·S. Kaynak M. Sabıhattin YırataDlar ı 
t, bammea bedelleri Dzerindea yüıde p d l ··ı t b • ·ı MiJnirNurettia·Feriba Tedi k-Hızım·Muammer· H.Piıkia 

Lllli1aat ıkçeaint m&zayedeye baılamad•a kead' okayıd!1 .e ıçaıı 1 1 

\'t ~ '••mi mezk6rda Milli Emlik mlidlrlii- 1 .•D 
1 

• en lllDi ıol meme· ı: 2 • Lorel ve Hardi ! 
'h~1tıı · 1 'ı •• lıeraadea liç sına itine • ••hı komııyonaaa mnracaat arı . . b. b f d . : Haydutlar arasuıda Türkçe ıöıl& ı 

3709 mıaı ve ır • ta • ıyl : 3 e· 1 •• ··ıı : 
~ . olar derecede yaraladığı ı - ır eşen gonu er ı 

tlllbe) lastiksiz iki a~lııılarak ba lauıaıta tab· t Tabii renkli - Janette Mc Donıld • Nelıon Eddi ı 
b kıkata baılanalmııtır. :Haftanın her gün&ade ilk aeaaıJarda Hlo1120kuruıtarı 

~.J0b &)IDaC&ktır) § Bayrakla 1641 ıokals ;:e7: 
1~1 ~.1•1••tik yollar ldareai için meıtacıel ve : ıayalı evde otura~ Maıt• · iTayyare sinemasında 36-16 ı 
'" lSllaJ011 alıamak llıere 8 7 • 942 tarihirı· • kızı ~S J•ılaran • F~ t ı Bu hıfta 3 fılim btr eD ı 

~ illa mBddetle açık ekıiltmeye fkoaul- ma keıkın..,meldamadı L e 
~~- ki ile bi meaeleadea agı ı ı 1-Mıcarca ıöıl8 (Türls çe - FraD111ca izahatlı.) ı 

·.._),'t•lt kamyonlar m teba1111 birbeyet tara· ı••vrHı yaph~darından ır.ü f SARAJEVO ( SARAJBOSIA) ! 
~-'' '• ••11fına ıöre bedel takdir eclilerc k / tee11lr olarak kendi kend İ· • •: ) ~,t,~ laıct,ı •ıaı olıcaktır. 

1 
al odunla vurmak 111rehfe • 2- loıilizcr. ıözlü ı 

\~I ~- '••ıı be1eti4 tahmin edeceji bıdelleria oa gla ıonra tekıar muı· l BAKİR DELiKANLI : 
~•tıt'iQ temiaat olarak yıhralıcaktır. J••Hİai icap ettirecek t 3. MALEK DENiZCi ı 
.,,~•Je 23 . 7 . 942 tarihiae •raatlayaa dencede yaralıdıfıDclaa bu t ı 

~t. ••at 11 de viliyet O.ainıi es; cümeaiı: d • ı baıaıunda tabiri kata baı· ı Mtineter: Sara jevo: 3.30· 6,30- 9,30 B. Delikaalı ı 
lınılmııtsr . ı Melek: S - 8 Cumartesi, P•z•r 12,30da bıılar ı 



~AHIFE4 J--------------- (HALKIN SESi] -

Çaldeki !Sırp çe ~~~~~~~~~~~~~ 
a Olaylar v A 

Kahire, (a.a) - Etalı.:· Berlin, (ı.a) - D. N. B 

siminde yapı an hücumlar- Bolınik ajanlara ten- Bir in giliz Almanlar insan git-me11y cephesinin ş~mal ke· ajansı bildiriyor AJmsJll~ 

da ve [ceDap kesiminde rafından idare edilen Sı. r- d 
dlıman dört uçak ka\ıDtt· ordusu ba ayası şimdi çe- gazetesi tiği98 bakmıuor' İŞ be e 
mittir. Ba keıimlerde h a· tc muharebelerine d vaıt Berlla ( •·•) ""-
•a baliyeti çok • fazla ol- ına·ııı·zıer b•rekete bitirmek istiuor maşlar. :Çıluşların Hyı!ı ediyorlar. " . U teblij'i: DoiG 
bu çöl ,harbinde yeDi bir Bu teşkilitlandmlm t • ·ztt d·ıgor Moıkova, (a.a) -Sovyet aeri 7iirur lrıt• 
reiıı:-or teıkil ehoiştir. Ha çeteler, ·yol keımek, rece UBÇlftl tebliği: Dün gece Ruı kıt· yadelerimil dit~ 
çıkı,larda ' dtıımra , uçığı b11lunla11 yapmak ve bu- Londra, (a.a) - Sabah aları düşmaıa!a Voronejia devam etmekt• 
dütüı&lmüıtür. 4 H rikeo ıııhklaria meıgul olmakta· iHetelerinden birinde "Ha- etrafında Nişitanda mulıa- B&ylk hat• 
tayıaremiz ü11üae döam"· dırlar. Erzak ve işleriae rekete mecburuz" başhkh rebe etmiştir. Baıka yer- Roıtok ile tCıf 
mittir. yanr ne bulurlaru yağma bir makale çıkmıştır. Bu lerde değişiklik yokter. leriade bir ço~ 

Alman ve lıalyaalaııa etm~kte, köyl61eri 61dür· makalede deniyor ki: Mo~kova, (a.a) - Öile aıkerl ataratıji~ 
ıoa zamanlarda faı:a ç~k meL:te •e yahut kendileri· "laıiltere ve m6ttefık- tebliğine ektir: bombardımaD • 
k•llaadıkları ıörülüycr Lun 11e katılm i• .ıorlam.::kta· leri buriia Siaa•par ve Almanlar Voronej keaım D&ıman 'I 
larıa elrıeriıi "vcı ta11are· • c.ı.ıdn. Düakerk zamanıöJdakinden leriade aj'ar kayıplara bak maliadeki hlC du, 

1 9 Soa oa gün lçiad uça • B R SENEDEN RERl daha aiır bir buhran geçi· madan harp ediyorlar. 1 de tealniı bar• 
larımıı lbeı bindea fazla ı\lmaa, ltalyan ve Hu- riyor. Blit6a göıler icap tınlr, alta top tahrip edil- tank tahrip ol~ 
biicum yapmııtar. Son 24 vat kuvvetleri bir aenedea eden tedbirlerin alınması m?ı ve 300 Alman öldlirtil Oıelia ıt111• 
aaat içinde 127 avcı bim.:ı- beri llendiJerine milliyet· için Çörçile çevrilmiı bulu· mBıttir. Diğer iair lıe1imde batısrnda dlflll .. 
yeıi11de 138 bomb•rdıman pıener .ıüıü veren · bu hay· auyor. Fakat ıefleria cın de 600 er ve aubay öldtl1 yetll miktard• 
ta11ueıiyle Eldabbaya ve dutlarla uğraımaktadırlar. alacak tedbir ittihaz ettik· rDlmDtlBr. b&cum etmlf, ~ 
\61 uç•lda dıier bir düt- Tu a boyundaki müthfık leri görülmiyor. 1940 usul- Briyanıkta tank 1avar· tülmlıtür. Valk 
,..,11 llHiioe bücumJ r ya· fılotı 11• da bu temizleme leri arhk zafer temin ede larımız 6 Alman tankı im· cam da akim '-1'

11
' 

,;'11!..uııtır. 74 dü D hareketine yardım etmek· miyor. Ea kua bir zaman· ba etmiştir. Bir ıaak teşki ım• 1 ... K abire, (ı.a)- Bi bom- d • d h k k .. -ı il ta. Bil .... 
ba tayyareaı (teıkifi Yun· t\; İr. w a are ete geçme lazım· limiıde muharebelerde 18 ru m 1 ur. 
kerı 52 tipinde n•kliye Haydu~lar dag baıfarıli- dır.,. tankı tahrip etmiı ve 500 6 uçaktır. / 
tayyar Jerine hücum 'eta:lı da ve magarıılarınd yaşı· _--o--- kiıiyi yok etmiıtir. ---

0 

ve bualarıa ea aşağı 12 ı i- yqrlar. Bunların bir kıamı 1 k d . CENUP CEPHESİNDE Her sa•~ 
ni baa6u ~ğratmlşbr. aarılm lıtadır. Şimdid~n .; eD erıye- Moıkon, (ı.a) _ Tas ~ 

Alm .... >ııkliye tayyıırc- doğu Bosna ıukfırıa kavuı· deki Fransız ajıaıı bildiriyor: Cenup.cep biodeğİf 
luiae çift motörlü av tay· muş ve batı Boınıda 2000 b eıiade bir keıimde 3000 k•• ıe 
yarel<erı rcf uılit etmekte haydut öldürülmüşıür. Yer gemİ)erİ Alman ıubay ve er öld6rül Of ,1 

idi. yer temizleme b rcketleıi - t- 246 • d ı ( ı) 
8 . ı h' '- ı L muş ur. ıacı pıya e a a Moıkova •· 
ız cı ıç .:ayı ı ımız yoldur. yapı lmaktadar. Berlia (•.•) - Y n d• 

Berhn, (o.a} - Alman yına mensup olaa bu kuv· tere göreRuı1• 
teblii': Ç kan l ;::~i kaynuktan bildiı ili· vctler tanklarımııın öıd6r6 be 1iddeti11i arttıtl 

Mısır ca El ıl meya de O cll ateıi •ltında birkaç saat nehri boyuacı ııll 
'dd h b Pari.te ç.kan Leaevu dlf• Şl et.i mulıarebaler denm u re eler içinde yok edilmiıtir. ıiddetlenmekt• .. 

ediyor; savnş \e bo1t ba Ten 2'•zeteai Iskendnriye YENi ALMAN KAYIP dide Raılar b•'di"' 
t 1 · J ı 1 limanında bulunaa Fıaaıız •)yare erur. JZ Dfıİ i~ CH V• o uyor LARI raiı m&daf•• ... 
ıileıioe en •iır çıphı bonı- harp fifoıu hakkı dakite· Mockova, (ı . a) - Gece bölaede bir çok • 
balarla hücum d:niıtir. ia· BerHn ( a.a) - Dlhılf 6 ıebbüıüo In2iliz ve Ameri- t bJ - . k • • ı.lfl 

h ~ t bl' • h kk d e ıgıne 0 hr: 1aat Hbip d•»· • 
va mu crc bel .. riade A maa reımı e ıg • ın a as· ıran mıbfılleriadeki akıü· · " 
ve ltaly&lD çal:lıuı 14 le- keri bir k ynakt•o ahnın lemanlarını bitirmektedir. lO temmuzda Ruı uçak Pıavda gas•!,--
ırilix uçağı du9ürmli \; tür. tamıml yıcı maluında göre Amerika huiciye naz rı la:ı 29 

Almaa tankı ve 400 manı nerede •
1 

Dün de M itada i ü:ıle· Don ta.uruz bıa ketlerin Kordel Hullun hıuuıtaki lu. myoa tabr.p etmiılerdlr. çıkarmak ye pollll ~ 
b- d ) ff '- . • 3 Alman sabra batarva11 . k 

re ucum e i r.ıi11, m ydan- muv •~İyetlerle dolu mfidahıleııaı inkir etmesi t 1 3 
-ı:· ötuıae at.11• e• 

Ju bombalanmıştır . tam bir ifadesıdir. Çok dikkati çekmiıtir, Hullun •uıtudru muı bYe mu 
1
•m· olduj'uau teb•' / 

El • • M kanlı ola b b b ı . .. . ma epoıu ıvaya atı mıı 
Çlmlz ısı. n u mı are e ı:r· dogru aoylemedigıae de b' · r de kıtala 11mız Ruıların çok . d 'I ,_ d' va ar gemı batırılmııtır. 

,,.,ete ı mede "· e· t k v . k . T 8 d derinliğine !IHlanmış oldu- lr an ımız OrODeJ Hl unus 
sarayın a ğu müdafaa idihkimlannı ---o--- minde <1ö rt ağır top tbrip t 
Kahire (•.•) - Türki· az bir zaman içinde yar 18Vaour bat- et~iı ve 300 Alman öldür saçan ,, 

yeni.•. yMni elç~ıi litiFatn:· mığa muvaffak olmuıtar b• • d muşt6r. du•• eti' 
::·=~ıtu~~·~u ~:~ .. :~:ti: Düşman bu hatları aylarca mış ırı e Ruslar'Alman .. 

•ehiç hir taarruzla rabahıı ) / 
aamiEmi nutuklu söylenmiş· "8r&r8 gn•adı larJ o••nte• Tar.aı, (•·• edilmeden hızırlanmışbr. ~ Ja& 1111 

tir. içimiz saraya gider· li bir kaıırl •" 
ke11 ve dönerken baık ta· Bu istinat noktalarının Berlin (ı.a) - Alman ,,,, 

d · it ı d · ı d k Tunaıua bir 111 .J rafında~ alkıılanmııtır. aralanade kuvvetli telörğü enıze ı arın eoıı er e yece ,,r 

Kalenl•D manialara ve geniş maya 116,000 tani1itoluk 18 düş- Stokbolm (a.a) _ Ha-
1
•ine ... bliüyüak t::. 

tarları da vardır. Ruıların man g"misi batırmııhr. Ay· b b' · b'ld' · er • ımul ,_,-;, 
rıca 7000 tonluk bir aemi vas mu 1 ırı 1 ırıyor: dan alevler •'" H a rpleri bu me9zileri derinliğe kilo· • Ruslar Almanlara b&ylik 

metrelere sürünmektedir b11ar uğrablmış ve üç kuvvetler kapbrmamak içia bu büy&k tatl~:.ıc' 
Moıkova (•.•) - Kale. 

•İa harpleri de şiddetini 
mvbıfu:a ediyor. Burada 
dlıman 800 ölü vermiıtir. 
Bir Raı bırliii düşmarııo 
48 tankını e brip etmiı ve 
S2 tanesini kuHunlamıya· 
cak bir bale koymuştur. 

Milli Dİ 

· k- ı l ı yelkenli de b~tırıl mıştır. k k bı'r dl' .. ve cıvar oy er e orman ar· d ima geriye ,.ekilmiı.ler ar unç • 
Der.. iz lhlHım1z T e m· Y Y 

da piyade ve topçu mftda· lerdir. Bu sebeple mueıal mışlardır. .., 
f d k 1 muz içinde 225,900 t nili- 1•r 
• mevzileri e uru muş- Tımoçcoko kuma11da11nda- Bu yüzdeD 

8 b 1 k to lu 34 o mı b t11mııl r· d• 
tur. 6tün un ar en ın .. kı" kuvvetlerden mu-hı'm bı'r ııg· oak baliD dır. Bu suretle ci üşmarun 
bir zımaada, kısmen de 
y rım gün içind~ y rılmış 
ta r. 

her tar fa gönderilmekte kaamının Doo nehrioin do· dlımfişUir. 8° ttf 
ol n t kvıy elerioe ğır k ~ ğasunda cephe kurmuş ol· jik hadise aeb• 
yıblar verdirflmfttir. doğu görülmektedir. kuratmuıtar. 

rıinm:.. Çornkk•pı Pollı llerk••1 

'5< .:ı:l:ı ıhı OHDER Tclıfo•= 


