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1 llln sögledlğl ve 
~reıtın sögllge
ıeği nutuklar 

!il -- --
rrııız Ba k·ı· B çsı . Uıa .. §ve ı ı , urçı-• D0Ylediği utuk bil· 
de , tzıo rasi mebfılle-

~' l • "ttir Yı tesirler huıt et-
biı ~ B. Ruzvdtin söylıyc
~ tıııtuta b kkrnd d d -
'-d ta\: öylemeden ve 14 
~6 ıetcfimeferi ynpıl ra • 
~. )1 llay ı 4yotar1 v ı· 
_,d,: .!1Utü c hat1 ynyıl
~t'lbr. ?uc birço t fsirler 
l iil'g ba~I dı. -i,,

11 
11 Ba ., ·iti bir çok 

~di, tr get1r rnk, bir çok 
~-te;lct V...ı muvaff kıyetler 
"ıııcı e~ l git re e müt
'~P etıof n · bir sene evveline 
, tt " k . • b' . tlle ÇO ıyt lf V zt· 
'•Sa bulu dukl rını bildirdi 
)\it 9Ytt Ru y y d ha bü· 
~~' lnübim y rdıml rd 
a:•c:ığını v d tli. 
~ ... ''dedilen yardıml rı 
~-- ~tvel yapılan sı lilzu
~ •lıtar ve tavaiy de bu· 
~ 11 

bulunan en çok l ugi
t,~11 teleri olduğunu zik· 
~.1tk liumdır. Bugün için 
-t\b 'l Rusy nın gö terdiği 
~te)lı nıus.:avcmetle logil· 
~~ ' Yaptığı y rdımlar bir 
~d ••tatla ani tıl mıy c k 
~, 1' çoktur, f ydahdır, 

eııitd' & 1:ıı ır ... 
~tkİ "UEveltia sabır ı~lald 
de eaı n bii)ük bit beai ile 

~-'· bazı Amerika g ıetcle· 
tı\1' iddiasına göre, Ame-
'-IUe ~llaıhurreai A merikan 
•, b tıne harbi göı alm 11111 

~.1.elki daha ileri gidecek 
1Ytl rde butuııaccaktır. 
~ tR L 

ltdanizde batırılan 
~taıuan uemilerı 

t, 0ndr ( .a)-B briye n ... • 
i~hlia tebliği: 

~t '*Yük bir ltaly n motor· 
~itli orta Akdenizde deni
d ıl runııdao biri tarafın· 
•ta t ·11 · · L' d' ıı orp11 ıımııtır. tg ı ı 

d~lıu açıkl rında diğer bir 
Ilı ~itıltımız motörlc işleyen 
~: ltnıe ytıklü / ihi dub ya 
~Qtb etmiştir. 

~ tr lkiıi isab t louş ve 
...... .. . 8' ... l ugramışur. arısının 

"'\\~ J .... ,, olması muhtemeldir. 

ıaon konsolosluğu 
l kapatıldı 

) Otıuı (e.a) - Kudüı rad
~:•ııaaun verdiği bir h bere 
'tl ~ B•yruttnkl J pou kon· 

0ıluiu ~&pelılıımttır. 

1 

Büyü' v" ş nh namına Iıınir rıhtımında kurul n Atatürk 
müzesinin çılm töre İiid Bt'lediye R i imiz ve V !imiz 
buşa ve beyccıml dinlenen beliğ olduğu kad r samimi 
birer hitebc itad Uilcr. 

A 

• 1 
Amat rd m (e. )-Ek çeyç 

T lgr m jıs snun Moıkova
dau ldığı m him t g6r 
Vofg mı t kasında Alm n 
ırkınd n bulun n b 1 Sov
yd yüksek divgnı karmriyle 
t hliye edilmeie başlan
mıştar. 

Bu nakil ış1ne Stalinin 
riyaset ettiği milli müdafa 
komlt si riy) ot etm • tecHr. 

-~ ---
Batırılan Alman kru. 

vazörünün evsafı 
Londra ( a. ) - B hriye 

nez retioin dünkü tebliğinde 
b brıldığı blldiril n ve ziyaı 
A!maular t r fınd D d iti
raf edilen Alman hafif kru · 
vaıöıü Bereode ıuıatte 23 
mil yap n v 6 pu luk 4top · 
tan başka 6 tıyyue d fi 
topu ile de müsellih bulunan 
1460 tonluk bir gemi idi. 
Murmansk açıklariııdaki la· 
giliz d DİZ f aliydhıi bildi· 
ren t bliğ ayni zamanda bu 
kuvvetlerin amircl Braud ta· 
rafınd n idare edildiğini de 
b ber vermi~tir. 

Amir 1 ikinci Nıuvik har
binde bilb ssc temayDı et· 

mitli. 

As lik 
nar 

Ankara - Fili askerlik 
hizm ti rini y pmamıı ol~n · 
lann biç bir memuriyete 
alınmam lata ve slnımıı ol c 
1 na çık rıl.ll lan hakkında 
bir kanun 1 yıh 111 hazırlan 
::n kt dır. 

Ba gibiler muvakkat me .. 
mur, n mzet memur olmı· 

yacaklua gibi mebusluk, 

belediye auhğı gibi ıiyasi 
iotib pfa.rda intih p edilse· 

ler bil h bul olaııy cak
tı r. 

-..... ~o-----
Büyük va~ur 

kafi) s 
Londra (a a) - Şimdiye 

k d r Atlaotiği g eçen en 
büyük vapur k filelerinden 
biri soıı günlerde bir İ ngiliz 
Hm Dına gelmiş ve muazzam 
yllkünn t hliye ettikten son
ra biç 1 bir hasara maruz 
knlmad n dağılmıştır. 

--1m--
•• 
Orfi idare 

Londra, ( .a) - Stavan· 
ırer radyoıu Almanların Nor· 
voçte Oılo ıchrlnde ilin et
tik lcri ni bildiriyor. 

. 
• 

esı 
ASILMIŞTIR 

lzm 1 ktrik ve 
tramvay şir eti 
satın alınacak 

A nkara - Ankı:ıraya dön n N fia Vekili 
Alı Fu t Cebeı:ov zon tethik ey hdi et
r f ıud şu bey a tt bulu muştur; 

- Tetkik eylediğim mınt al tdaki yol 
faaliyeti her v .. aıtuy mürtc atl çoğ ltıl· 
au tar. Bu wey oda ycl!İ yMpılm kta olan 
yollar1mız d v rdır. Mesel b.mit- lıtanbul, 
Adapaz rı - K ndirfl, lzmit • Kar•mürael
y lov . 
D'ğer tar ft n yeni 50 milyon liralık tab 

ılsatan ayrılouısı üzerine yapıl cak ıu teai
a tıud n bir kısmırıı tetkikiue b ılaamıı 
ve te~ ik tı bitmis olınl~ruı da ih leıipe 
t şcbbü olunmu tur. Tetkik ylediiim su 
ın1ı.t k Jarı şuul du: 

Susgı h • ve Must:..fa Kew lpıı• bavza
J ra, tekmil Ege mınt hası, cecubi A uadolu 
wrntakuıı tıe Konya. 

imarların başlanıp durm d n ilerlemek
te ol11n lst cbul, Borsa, 8 hkeair, l.ımir 
gibi ı hirleıimizhı gün geçtikçe modern 
t ehirler haline gelmesi c idden takdite ı•· 
y ndır. 

Bilbarsa Antalya şehri ıu bir iki ıene 
zarfında im husus oda çek mühim bir 
h mle y;pmışhr. 

lzmirdeki yabancı ıirketler 
Ali Fuat Cebesoy lzmir tramv y ve elek

trik ıirketiyJe ıu ş rketinin satın alıuma11 
huıuıundn ıunlau söylemiıtir: 

- Bu y b ncı ıirketleria • tın ahnma11 
için de tcıebbüsfore geçilmiştir. Pek yak•a
da müzakerelere b şlay c ğımızı limit et
mekteyiy. 

------o---
KIZILAY CEMiYETi 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden 
ldığımız malum ta goreı Cemiyete balkın 

gösterdiği büyilk şef at ve alika Hyeain· 
de memleket dahilinde bir çok feliketıe· 
delere muhtelif yardımlar yapılmııtır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Memnuniyeti mucib 

• 
ıc aa 

Birk ç hafta evvel "Halkın Seıi Hakkın 
Sesidir,, sütununda n eır tmiıtik. Ve de
ruiıtik ki K rşıyak uıa Alnybey kumında 
türiatik yol 6stüade bcıı çocuklu dola 
dizgin atlar koıtaruyorlar. Bu ise bir kaıa 
çıkmaaını intaç edecektir. Bunu yazdıktan 
sonra Karşıyakının çıhıkan ~belediye mü· 
dürünün dikkat nazarını celbetmiıtik. 

Bu kere memnuniyetle öğreniyoruz ki 
müdGr bay Cemil icıbedea tedbiri almak 
ve ba kazanın önüne geçmlıtir. netekim 

son günlerde bu koımaları de bertaraf ol· 
muıtur. Bu b pta o civar halkumı mem
nuniyetine de tarcüman olmığı vazife bi· 
liriz. 

HALllN SESi HAKlll SESiDiR 



. . ........ . .. 
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ltı2İlteiede 
\ ,, .. 

bereket 
DOITORUI 1 ESi 

~ /. liıi@llı:S~ ... ~--l'Jliı"~ 

oır terldan lasıı ----Londra (•.•) - foriliz zi
raat aaıırı Rayter ajensı mu
laablrl•• beyanıhada ıualuı 
ıi1lemittir: 

- Bu aeae bavalu iyi 
fitmemekle beraber t1;m em· 
aiyetle s6yleyebilirim ki ba 
Jll aidatımız mabıultla •in· 
hk yekOalara ıon yilz yılın 
rekoraau teıkil edecek ka· 
dadardır. Mahsulü toplamak· 
ta aadınlardan müteşekkil 
ekipler, mektep talebesi, bii· 
ylk Jararbk i'Öıtermitlerdir. 
811 itte kullanılan italy•n 
ulrlerl de memnun ıarlinü
yorlar. Harp baıhyah beri 
Bı,ık Britaayada ekime ya· 
rayan toprak miktarı l mil
JO• 600 bin hektar artmıı· 
br. Kaıatm' ı..ve temizleme 
itleri dau uzan mllddet de· 
••m edecektir. 

~-.... o--

Arnavutluk
taki faşist 

ııılııaı-anı dıilıtı 
Roma ( a.a ) - Stefaai 

ajaaııaıa bildirdijine göre 
ı•••ral Bicoadi Y anti Ar· 
aantlaktaki fatit miliıleri 
b.t kamaadaahtına ta1in 
edilmiıtir. Şimdiye kadar bu 
••Iİl•Jİ ı&rmekte olan gene· 
r,ı Ballabiyo bııka bir vazi· 
hJ• aakledilmiıtir. 

~--o-.---

• Yenya gerı 
alındı 

Moıllova (a.a)- Royteria 
•Üal»iri bildiriyor: 

Sov1et ~ kıtalatı Y 'ayayı 

1.,ı almıılarcbr. Yeaya et
rafıadaki m&cadelelerde ıe· 
lda Alman fırka11aın• imha 
edildlti dUılall&rae bu ıeh
rla ı•ri alıama11 ilsiaci c1e· 
recede kalır. -----
11111 mani aatıarlni 
tııaç koruuacak 
Stokbolm ( a.a ) - lnının 

la,Ui& • So•yet kuvvdlori 
tarafıadaa iıgal edilmiı ln
ıamlaruıdaki Alman menfa
atlerbain bimeyeıini ineç 
lllkimıti deruhde etmiıtir. 

Miistamel rad-
yo alıyoruz 

Bosak • ıağllm, Mübürlll 
torba ifiade de olıa 

Tamir. lallbıt tebdil mon
taj iıieri 

Fi7at tekli açık adres 
tahilltla mektupla 

bam Poat Rutaak 
ZES tlccara ya11nıa 

Korunulur? 
-4-

Hastalığa kartı diğer ko
runma çarel "rİ bışıudıa te
mizlik a-elir. Bu da burun ve 
boirızı d~:nl ı ve i•• g. tarla 
temizlemek, but olaD evleri 
ziyaret etmemek, hastaların 
yanlarına iİtmemek, mikrup 
tqıyan portörlc le t maıı et
mek ile mD ıkündür, 

Haıta, ev le tedaYİ edih· 
yorsa odasına ancak bir id
ılnin ıirmesi i~ıımdır. 
Haıta iyi o1op nekabıt 

devıeıiade boğaz ve burnun
da mikrup kalmadığı anla
şıldıktan ıonra m ktep ve 
mahalle arkadı.ııl rı ar 111n1& 
karaımaaına mllsaade edil· 
mekle de ko:ruoulur. 

Nekabat devraıinde boğaz 
ve burunda mikrop olup ol· 
madıjını araıtıracak libora
tuvar yoksa ibtiy•t ol•rak 
30 gOn gi!çmeden baatayı 

kimıe He temaı ettirmeme· 
lidir. 

Haıtanm 11üwilğü, tükllr&· 
ill ve kuımak ıuretiyle ifraz 
etliği ıeyler mikruplu oldu· 
iuııdan kullandığı mendil, 
yediji kap ve diier eıyalar 
ıodab ıu ile kaynatılmak ve 

yattığı odayı f enui ıekilde 

temizlemtklc bastahiın aira 
yeti 6nilne geçilebilir., 

Türkiye Cilmhuriy~ti mer· 
kez hıfzııııba mtieueaesi 
kofunma için difteri atı11 
ve teda•İ için ıafi difteri 
aerumunu bor an hazırla· 
makta ve icbaında yurdun 
bre t.,afıaa taze olarak gön· 
dermektedir. 

- .. --
Pamuk ofi i 

Ankara - P•muk iılerlai 
diizene koymak için bükii· 
m<:tçe bir p muk ofis teşkili 
derpiş edıln:.ıektedir. Yakında 

k•t'i karni!' verilecektir. 
.... .......... 4> ...... .. .. 

OIUYUCULARIMIZA 
Ô . ümüzdeki puuteıind n 

itibanu d ha büyük hacım
da çıkaracağımız ve gene 
(100) par2ya aatacajımız 
(Halkın Sesi) ndc yıpact<ğı-
mıı yeniliklerden pek çok 
memnun olscağnu11 timdiden 
mtijdeleriz. ............................ 

IBA 
IBA tahta kuı ularanı yok eder 
IBA madeni c şyayı parlatır 
IBA lekeyi çıkarır. 

Pavyonumuz lı Banka11 
pavyo unun yanrnda (30) 
numaralı pavyondur. Pera· 
ke•de de aatıı yapıhr. 

..__ -

dış kırmak 
Keç4:cilcr Külhan ıokağın· 

da Ali oğlu Demlrşıb, Ali 
oğlu Nnrni ve Mustafa ot· 
lu Mehmet Yıt1r ıarhoıluk 
11ikaaiyle birbirlerhai d6v· 
dllkleri ve Yıtarıa iki diıloi 
lnrdıklarındıtn yalcalaamıı· 
lardar. 
Çorakkıpı Tamaıalık cad· 

d ıinde Etem otlu Hıun 
bili ıebep Oıman kızı Za· 
bideyi dövdBiOnden yaka• 
la.nmııtır. 

.... _._o--... 

Sarhoşluk 
tehdit 

ve 

Anafartalar, caddesinde 
Şevld cıjlu Selim ve muıta· 
fa oj'lu Cait ıarhoılak sal· 
kaile yek difeıini bıçakla 
telıdlt ettiklerinden yakalan• 
mıılardır. 

f Halkapınuda Litif oi· 
la Tabir Muharrem oilu aı
ktr Mehmet Bekir oğlu Ra· 
mi ve Ömer oğlu Ms:hmet 
kadın meseJeıindeu arılarau
da çıkın kavg-:da birbirleri· 
ııi tehdit ttiklerinden yaka· 
lanmııtır. 

---o-....._ 
Kazaen ölüm 
Karııyaka iıtasyonundı iz· 

mire b1reket etmiı bulunan 
banliye Trenine atlamak is
teyen zafer mahaileai ballsrn· 
da Hasan oğlu Abdullah 
mumca adındaki tıbıı trea 
altına dOşerek pırçılınmak 
ıuretile ölmüıt&r. 

Yapılan tahkikattan badi· 
se bir kazadan ibaret bu· 
laoduğa aolaıalmııtar. 

---o--
Kazaen yara 

lamak 
fplik fabrikasmda Sıtkı 

oğl u u .,ts lnU vit:ıi Şaraffe.t· 
tia ;çık bulunan makin• lıa· 
pağ'n sğıına pi muk kıçhğ· 
ındau bulmak üzere eliai ıo
ktuğu ur~da makioaya elini 
kaptırarak ygralanmıı ve te· 
daviıi için hutaoeye kaldı

rılmııtır __ .._ .. .._._ 

Bıçak taşı Jak 
Hacı ali cadduinde ibra· 

him oğlu Alinin ürerinde bir 
bıçak 1ıuluo:arak alınmııtır. 

Işık 
bmh Memleket haıtaneRI 

Ron\k~u müteha111c;ı 
Rontk~,.. T \.o lelıcı,ık teda'Yiıl 

1 apdn ikinci B11yler Sokak I 
:ı~ alo "iJ..IJ ON. IUI 

-24-

===Haziran;; yir~ dokazuntla ~ 
mat Piyer 9 4'\ Romaa9efi AYatlllf~ 
ratoru tarafnıdan laaıara kabiıl 
imparator Çar tarafıadan aalaııl.
tubunu tefıir ettikte• ıoara bir 
mektup yazcaatı v•dettJ. _.:JJJf'.. 

Erteıi gila Pfyer Tolıtoy iaı~~ 
Çare•için kı ia valideai olaa d&ıeı ~ 
bateli ıörflyor. Oaa iti anlabyor. 
kadın çarın ve keadiılaln toruna fi 

tiçhı ojlu11a Çır NikoJa beddua • 
dea korkaralc ba b&y&k lmpuator• 
Dua etmek fçia eJiadea ı•ltal 
vadediyor. f! 

Avuıtar1a imparatora albaca Şarl :it_ 
dea Bç aazırıaı malarem bir misak., 
davet etti. Bu auırlar vazl1eti fealtPJI... 
tehlikeli ıardller. Zır• Raı orduları -,,. 
yadaa Silezlye pek kola1 akabilirclL ~ 
Ç1r Petroaan karakteri 1Gı &al•• ..,....~ 
Bolıemyayı da yutmaıı ilıtimali olcltll':t 
lllve ettiler. 'I 

Ç&nkl Bohemya alaallai zatea ı1atllll' 
Raı1aya iltihaka laııır bulaaayorda. 
Bzerine her ıeydea ev•el ••kit kaıı 
ve Rasyaaın ceaapta hali harpte --... -~ .... , .• 
mebni oradaki v•ıi1etiai tetkike ye ~ 
bil ve müdafaaya laıaarhk ıirmeje 
verdiler. Bunanlı beraber l•ıiltere df' 
ittifak akdiai mlaaıip 16rdller. , 

Bundan ıonra aasırlardu koat Z ti_ 
dof Tolıtoyu ıörerek .. imparatora• lfl 
lılık ile. ÇareYiçi kancllrmak 19eti,a. 
letmej'e gayret edeceflai dylecll. 
beraber cebir iıtimal edemlyecetfal •• 
ve etti. Ztra bi1le bir maamele 
talıaiyeye muhalif •• barı..rhta allmet 
rak tellkkl edileblllrdl. 

Tolıtoy dedi ki : 
- Ôyle iıe bana Çare•içle ılrlf~ 

koouımak mlbaadealai •erir mialala? 
- imparatordan ıoraJlm .• 
Cevabını aldı. .dl 
imparator ŞarJ ba talebi reddedemedllf 

içla .,rteıi ı&a bu iki mlltecl1I Nap 
16aderdi. Gözden aıaldafbrdı. 

O zaman NapoU Avaıtaryaaıa 
için bu kıta bir kral vekili tarafıaclaa tM 
re oluaayorda. 

roıstoı baıtı ıarıuı bas rır 
Prınıa sızı ıa ııı, ıı-ıt 
eıarat aıtaraıaııı, dl11r •• 

EylDl6a yirmi altıncı ıeceıi idi. Ge•~-~ 
zabit ıeldi. Çarevlçi ı&rmek lıtecli. ~ 
vekili tarafından keadiıiae ba11 mal'lll"""." 
olduğuna bildirdi. 

Alekıi Çareviç tarafıadaa kalaal ola~ 
zabia reımi bir vaziyet alarak ı•IV 
ıpyledi: 

- Ben kral vekili kont Daoa tua~ 
geliyorum. Hiç bir ıe1dea tlplae etmtf' 
rek ıaraya kadar t .. riflnlzi rlcl ediyor. 

Ale!ul Çareviç bir iki dakika d~ 
dllktea ıoara: 

- Pek ali 1•li1oram. Decll •• sabltı.r 
le yola çaktı. 

Evtelce de kral vekili tualaadaa t.111' 
davetler yı pılclltı içla Raı!••llelaclı ba ~ 
vıte icabet etmııtl. - ...... , -



~tatürk 
'Üz esi 
'•ıiıa ıaat llde açıldı, 
'"-'•imde vali, belediye 
'"-i, Parti heyeti, balkevi 
~~l veaair erkin bulun· 

~olttor Behçet Uı bir 
\'-il ıöyl~di, açdma kor· 

ll•ı kesti. 
_____ ....... -

llzıı teıara11arıni 
cııap geldi 

~ !ylfil kın lalut bayramı 
bt ıebetiyle beledıye relıl 

' 8thçet Uz'a• ıebrimiz 
~·• b&ylklerimize çekti· 
~luaa •e mianettarlık 
lif •flarına c••aplar almıı· 

fi ' - r ·m=&"" 

karşı yaka 
)iiıme yarışı 
t., ~•kara ( a.a ) - Bede• 
~lJeıi •mum mtldllrlOjlln· 
lS •erilen maUlmata ı~he, 

11 
" 14 eyllUde bmirde Kar· 
~- havuıanda yapılacak 
it&~ • mlaabakab111na itti· 

ıl - tdccek olan HUia ta· 
• d'llılır t:ezlı.ür ıOnde bmir· 

~' baalunacak surette bere· 
, t\ •decaklerdir. Miisabaka 
~'Qarınn Uyzme birlikleri 
g'"t•aaıı•ıo ayni olacıktır. 

•hbi ve içti
llıai filimler 

l,t~lakara - Sıhhat veki· 
~ ' ••hbi ve içtimai filimler•\ 
d ••rl•tmıı ve bunları • yur· 
ı:\ lıer tarafına höaderme· 

lı' •tlamııtır. 
~l illınler ılnemalarda ve 
ta "••ltrinde halkı para11z 

90•teıUecektir. Ton eşya 

1 
geldi . 

,
1
, ltaıbal - Şehrlmiıe de· 

tı Jolayle 900 ton mlkda· 
"""• •ıalltellf ithalat •11•· 

Jttirilmiıtir. 

__ .... _.o----

•• Uzüm piyasa 
Don bor1ada 11.521 çuHI 

8ıüm ıatılmııtar. 8 ve 9 nu
maralı llzilm fiatleri birer 
kwaı aıtmıttlf. 

Yedi aam.,a 33, ıt:kiz 36, 
dokuz 41, 011 46 l:uruştur. 

Piya1ada 11 uuoııralı üıüm 
JÖ" tar. 

lngilczler ne 
diyor 

Lo~d,·a ( a.a ) - A kcJi 
vuiyet ha kıoda Auı ali!Jt 
ı&yle yııı} or: 

Ruılar Y m jiyaaın işgalini 
bildirmiılerdir. Dün öileden 
ıonra geç vakit Moıkovadaa 
alınan haberlere göre, top 

seeleıi Yorjiyaaıa 20 kilo
metre mesafeye kadar ittil
meldo idi. 

Bu, Rusların ıiclt eden 
Almanlau durdurmadan ta
kibe devam ettiklerini iıpat 
eder. Ruılar boı olmıyan 
haberleri vermekte aıla te· 
reddlt etmemlılerdir. Al
maal1rıa Leaiaıradı çevir· 
dikleri hakkındaki iddialan 
muhtemel ölarak hakikati 
lnımıa ifade etmektedir. 

tefsiri arı 
uarıuor 

v.~İDgtoıı (a.a) - Yarın 
Reiıic:umbur bay Ruzveltia 
ir&d edeceği nutuk timdi· 
den aıiloakı şa ve tefıirl. re 
yol açmıı bulunmaktadır. 

Gaxetel r Ruzveltin, ııı.at· 
kunda "kuvvete karşı kuv· 

vctJe mukab le" dOstürQnua 
HH olacaiı fikrindedirler. 

Bazı ıiyasi mabfıllere rö· 
rede Reisicumhurun nutku 
ıu Oç eıHı ihtiva decek· 
til. 

l-Bir Amerikan gemlıi 
veya vapuruna Amerika .. iz. 
landa arasında bir tayyare 

tarafından ta rruı edilirse 
hareketine m ui oluum k 
iıteyen bir hareket telikki 
edilecektir. 

2 - Amerika • lzlanCla 

T yyare 
Kapanı 



Bir k_umaşçı 
dan t vk·f 

.h .k ... 
ı ar-
ed ld" 

Iataaliul - lbti ar h <liselerini tc;tkik ve 
rGyet eden asliye ikiııci ceza m hkern si e 
dün de yeni bir mubte ir tc~ılim edilaıiş, 
dwuşmasını müteakip tevkif olunmuştar. 

Suçlu, Sait adlnd kumaş s t n bir pe· 
rakendecidir. S it dün omuzund müte d
dit ciaıten kumaşlar olduğu halde Sultan 
hamamı civ rmd sıtbş y p rken, f j t mü· 
rakabe memurlarından biri müşteri ııfatilc 
kendisine mür c at etmiştir. 

Bu 11'.!emura safdil bir müşteri z nned n 
Salt, metresi 6 lira kıymetindeki bir ku· 
mııı 9 liradan 1atmık istemiş, memur d 
kendisini y k hyar k müddeiumumiliğe 
teslim etmiştir. 

Bıı ıuçuodan dol yı d6ıı m hkemeye 
aeYiiolunan Salt, du uşm sını mıite .kip 
tcvlılf '-dilmiştir. 

---o---
G~~ç n 
tamıak içi 

ll 

fedaya h 

u • 
aı 

.. dı 
Adana - Bahçe k z sının Porsuk kö .. 

yündeJı 1Çömez Mebmedin kın 18 y şıncl 
Fatm Darııuyuaa giderken önüne yin~ o 
köyiie6 olla oğlu Bekir, Köıe oğlu Bekir, 
Mehmet oilu Ali çıkmış 'e kızı d::ğ k 1-
dıriiıali iıtemişlerdır. 

N 'tQuii u her ıeyden mukaddes bilen 
kız· u üç liaydutla mllcadele etmitlir. 

N11ınuı bırsı:darı nihayet biçnre kızı bı· 
çalcla"m~ılardır. Gözy şluiyle zabıtaya g len 
Fatmanın namus dütmaa.I rı yaklaumııtar. 

JI j 

hd • 
o. 

i~ ~er· bez f J:,
• Ol ah rikasında 

R' 
• 1 o or 

Berlio (a. ) - AJmaa b ş- Moskova ( . ) - Bu sa· 
kum nd nhğını teıbliği: l buhki Sovyet tebliği: 

Ş rkt bilcu:ııl • m ,, ff .. 7 Eylülde Sovyet tankları 
kiyetle d v m ttıa t dir. Alm nt rıı 100 t k ve zırhh 

BN>lin ( . ) - Alm n 1 ıt· .ıutonıobil, 42 top, 300 havını 
aları duo r • c phc inin ~opa, 500 kamyon ve otomo· 
şirn l bölg si ' Sovyetl r j il, 225 motosiklet, 160 tc.l· 
t fı n şldtleU mudafa iz pc;ııt ı, 3 (iv rl bölilğ~ 
edilen k le\ r Hhrıı m v- ;imha otmf ş ve 7 bin kiti 
2il ril him y olun n mü· :z yi t verdlrmiıl rdir 
hlm bir yol iti okt sırıı Moıkova (a.B) - Merkez 
z ptetaıişl Hlir. Cıe · up böı· F.oölgeıfııde Çimoçcn of t ra-
geıind Bolşe iJ.de irı "iddetli :hodan y pıl n 2 inci muka-
makllvemeti lf ınlmı v 700 · il ta rruzd <.iom 1 de iohi· 
esir alınını ~ 14 top, 4 k m- :zam uğratılan motorin Ui 
yoo. u1pt wlmi tir. So gün- :men 29 UDCU tüm ııdir. 
l rde Diny pe· uehti ilzerin· Mo kov • ( . ) - re mi 
d Ru 1 r, nıüte ddit topçe· tebliğ: 

ker ve moDJfei6r k yb tcııi • ı U.tün cephede şiddetli 
ferdir. Ker11cmun ş tknıdQ muh r belerin cerey n ettiği 
bir n k1iye gemisi babrıl· t bildirilmektedir. 8 Eylülde 
mı hr. 71 Alman t yyn esi diltüıü1-

Berlin. ( a. ) - D. N. B. milıtür. Ayni gün sovyet hn· 
z nsı l>ildiriyor: 1 'Hl uvvetleri 24 t yyare kr;y· 
9· 10 Ağu tos gecesi Al- ı· betmişlerdir,t 

man tayyareleri, Moskov , Moskov , ( a.a) - Kıııl 
Odes ve Le:ıiograd ve yıldız g zet sinin muhabiri 
d h başk Rus şehirlerine Alm nların merkez bölge 
hf4comı't&r y pmı 1 rdır. sinde bir nmeğın <Ste1i11e 

Bcrli n (•. ) - şim li Af· tıırdedildikleriıti ve ırmağı 
ıik '1 Alm t YY rel ri 9 geçmeğe teşebbüs ettikleri 
Eylül gece i Süvcyş k n lını .sır d dört bin Almauın bo 
''e Elbu Sübil yli t yynre ğulduğunu ve cerey D edt:a 
meyd ıtn bomb lsmışlardır. muh rebedo 238 Alman tan· 

H ng J'l rl p trol d pot rı kı He 50 düiilml>!D tayyar si· 
teş imışbr. nic t brfp edildiğini bildir· 
Süveyş hen lı üz rinde .mektcdir. 

bUyük Auıur gölünde bir şl· 
lebc t m is betler va i ol- Moskova, (a.a) - Neşre· 
mu; bir ~ilep de ağır b r ·dilen bir Sovyet tebliğine 
uğr tllmıştır. Tohruk lioı n göre, 9 10 eylül gcc i düş· 
teıis tıaa da bomb lar tıı.. \ man t yyareleriudca mürek-
mışbr. Afrika demi yoll rın· .k p bir teşekkül yenide 
da t htib t Y pılmıştır. Ge· Moıkov üzerine bir akın 
ce diier t YY relerjmiz, Is· 1 yıpmağ tewebbilı etmittir. 
m iliye t yyare mayd ıao \ 'Tayyare dıfi topçusu ve s,;e· 
tiddetli taarr uıl r Y pmıt· 

.c:e vcıl n düıman teıekkü· 
l rdır. .. H' bl Blmcn} üıeYİ de dun go lütıü hrdctr iştir. ıç r 
cc ve gtiudüı dtişman t y· <lüşm ı: teyy r si Moskov 
ya evi uçmmm1şhr. 'Üzerinde uçmcğ muvaffak 

ş e o lui 
ohnamııtır. B'r tt yyaıe. dü· 
şü ülmü~tür. 

Moıkove, (ııuo) - 9 Ey· 
\ 1n!de Mos'kova civ uada 2 

Alın n keşif t yynrcsi düşü· 
rülmüşlür. 

-----o-..-~ 

----o--...,ı .... 

Al''' Beırliu, ( ) - ~f 
m tbuall Pdre buı gun 
h r s'ylc mefguldiic', d 

B~rlincr Bör D ÇıytO 
diyor ki: ., 

F b• ı·.ıı.lıtl 
Alman • in iş ır 1» b•' 

neticesi L ıı•ohradın ı:ıı0 

r sını temin çtmiŞtir. f'•f 
Doyçe Algcm"yne "_.. 

tun2 da Lenhıır d mub• el' 
r ıı ın neticelerini öyle t 
bit diyor: 

1 - Burad t ~1ıfı ti~· 
T ,,uf' 

muh s r edilen Rus ·"' 
v ti riııirı ıh k diğer er pb•: 
ler için biç bir lnyruet f 

ehemmiyeti halwamııtır. 
1
. 

r? e ı 2 - Sovyt tler, .,..,reli 
B lbkbki yoH r ar sı0 

mühim bir nokfoyı k ybet· 
mişlerdir. lr 

3-Petresburguo silah f•
1 .,. ' rik J n, ıtık Sovy tlcr ty 

ç hşmıy c ktır. . 
ı,. 

4 - B lb ve Fi lıOP 
yayı tehdit arhk k lkııuıtı'• 
Ou sur tle Sovy t do11•11• 

m l mefluç k lmııtı. suti' 
bunl rln şim 1 cepbeeiocl• 

Almaclcrın yükü, fevkafad• 
aıalmışbr. 

Sbekbubr t gazetui d~ 
H ngö ve Riga önündeki 

RuB ordularının çok müıkill 
vıziyette bulundukla ıaı bil• 
diriyc>r. 

•• Mavi Japon tu-
meni c phe 
Berlio. ( .a) - D. N. 9, 

aj nsı bildiriyor: 
Mavi tümeni teıkll edeo 

Japon ldtaldn, Ruı cephe
ıhJe gclmişt rdir. 

mel ye 
Yemek 

A k ra _ Bütüu şeker 
f abrik 1 ııwız yeui s ne ç • 
h m ı rm b şl mışlardır. 

3~ seneki şeker istih albh
mııın yüz bin tonu geç c ği 
t bmin edilme tedir. 11 • 

mımırnııııuıııııııınııııııııuıııııııımmmıııııııııımııı.ı .ın ı 

FU 
Orta oku\ m cmu sının 

hususi ve zer.gin sayı ı olan 
fu r nüshaıı çlkmışhr. 

st · 
k nmış 

--

Zouguldak, (a.a) - Eıei'" 
li Lömürteri işlctm siode 
bavzaıımn diğer lu mıad• 
olduğu gibi tesis fdile11 ıt• 
ha ne valinin hoıuriy)e açıl" 
mıştır. Burad 800 ameleye 
yemek verilcctktir. den tı· 

ölmüş 
-- , Bi 

---o---
d miryolll 
d ha 

Birçok tanınmış imı l rıa. 
fu ra it kıyructH y :ıılarıuı 

d n bu pek kıym tli 

ht nhul - C .bzeli maai· 
fatura t ciri Mehmet, Nutu-
oım nlye camii avluıa da Aukara - Arifiye·Aky•-
kul ne yirltcn tıkanmış ve zı • Gökbelen ar ıı demir· 
ölmüştür. M~hmedin üzerin· yolu e.t6dü münaka1aya ko· 

~~~~~~~~~~~~~~~;;;~r.;:.~~~~'ii~~~~~~~1~40~0~1i~ı~ç~ık:m~ış~tı~r.~~~~~n~uf,lm~u~ı~t-ur~.~'.~:f~iiii7---
Milli 


