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Milli Şef Manisada 
---:::::--

Milli şefimiz Ism6t lnönü dün öğleden 
evel Manisayı teşrif etmişler, balkın coı
kun tezabüratile k•rşılanmışhr. Oradaki 
tetkikleriad n çok memnun kalan Cumhur 
Reiıimiz akşam tekr 1! ş bnimize gelmiı
J"rdir. istasyonlarda ştfleriai sıörmek ve 
selimlamak iciu toplanan halk " var ol, 
yaşa lnöoü,. aadılarile ıeviçlerini göıter
mişlcrair. Aziz Aaşbuğumnz akşam ordu 
evinde şerefletİlie verilen ziyafette baıır 

t~~~~~~~~~I\ buluamuıtur. Sevıili şefimiz bmhi terket· 
mittir. 

--o---
~.t ı Nafia V kili Dinarda ~-~ •rı k ıalara doldurmak ve onları orada p slandumık, çok defa bareket&iz kalan 

~ ılttı ' 2lbi onları çürümeğe, hastalığa, ölüme ıevk edebilir .. Eı sen Milii müdafaasına, N fia işlerini tdtiı etmek 6ıere 'l •hri· 
" ~~tinin kuvvetlenmesine ehemmiyet verilmiyen yerlerde fl:ibıi senetlerin nasıl mahv ve miza gdmiş olan Nafia Veliili Ali Fuat 

~O. 01duğanu bep ıördük ve görüyoruz. Ooaa işle~mediğimiz paral:uJa beş co tuanuf Cebe.oy, lzmilde tetkikatını ikmal ettikten 
~. 11 •larak hem servetimizi te.zyide ve hem de milli müd~fıamızı takviyeye can atma- ıonra Dinanı gitmiıtir. 
~ Vekil Diınarda da nafia iıleriai, yol ve 

~------------------------------- köp~inptım td~ke~~ktl~ 
"~ So_n_~_k_i_k_a-ir ~-i Uç n ----

"" Mos ovanın Fin elçisi 
M.: ikanvari 1 .. kaleboaıbal dı 1 k t• • • re man 8 a go• Londra (a e) - laglliz ha- mem e e lmJze 2eldi 

ıırtaı mı? re Od sa çem- v .. ~~zor:tinin D şr ttiği bir Kars - Sovy tle Deı:dın<le F111la11diya 
---o--- teblıge !ore Almanlaua bü- lçisi ve 12 nüfustan iba:r t elçilik erkiaı 

beri daralıyor yük .s~nayi merke_zi Rıremen Pa:ı:ar günü saat 15,4Sde trenle budada-~..... lla•rikau deniz kuvvet· 
.~ ti etki kurmay uı· 
~ .. (St•t) ıazeteıinde ra
. ~~ garip ve Ameri· 
\ ~ bir reportajt andı-
~ te1ler yumuıtlamııl 

'"1 it kuvvetleri kurmayı
~t•fi vaziyetler ve soa 
\ı.~'t) 'rd, Adalar deDiziu
"'d'' ttmiı bidiıeler 
~~ riUlnç cibaletini 
~' Çıkaran ba makale 
~' ~beataa beynelmilelleı
\~~''dea çok f.ydab (l) 

~ ~ ÇtJcarılabileceiiaden 
1f '"'fidd•ıı Tirkiyenin de 
,t '~t (U) olacaiıadan dem 

~'dır. 

~. t, )o l•zetemiı bu ga· 
~tlıiline iddia ve şak-

~ t • lcarıı gerekeli ce
''d'" 

' ·~ 1~1 için bu huıuıta 
._hı •oylemtii lilıum· 

lı~ )oruz. 
' -~, b• · ~ '•'ıat ır macera rom•nı 
""''• ör ve korsanlık fil· 
~ 'tt ~Q11a benzeyen bu 
~ t, )ip fikirlere verile-

~ ~Pl.rnı bira:ı:, biraz 
~ •• 'iil bir bayla tuzlu 
~'1~,~btrli olması li· 
~-. r. 
l,t,••t, bugün için Türk 
~ ~~111 takip ettiği ağır 

"ıt '•f •e diirüıt neı· 
41..·. ~ .. ~_na ve ıiyasetine 
~~ 'lll•lcta112. 

, b-. ıibi kalem H· 

·~•Uar veraia. 
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. şehnnıa gayet yuksek bir muza gelmişler, hudutta hariciye memarla-

er ıa w .a - . . . J~D- uçan kale bomb rdıman tay- rınd n Celil Ziyal ve emniyet m&dUrB Zi1a 
sının aldıgı malilmata gore yar • t f d k 'd Siler tarafından karıılaıımıılardır • 
Od hk k

.. e11 ara ın llD ço tı -
eH ~üıt~ . ~m mev. n detli bir şekilde bombardı- Fin elçilik heyeti aynı ıün 17,45 de Ku-

ıinin ııgııl~ ıçı~ saıfedılan m D edildiğini ve bu faali- ıa gelmiıler ve iıtaıyonda vali ve mevki 
gayret netaceınıde . şehre yet esuasırıda biç bir düı· komutanı namına Kurmay Baıkanı ile bir 
yakuı bulu an kıymeth mev- mao t · · -d h aık~ri müfreze tarafından iıtikbal olaamuı •

1 
. 

1 
d'J . b 1 ayy rcııaıa mu a a· 

zı er •ısı• e ı mıı lu udn· leıi görülmemiıtir. Yalnız ve hazarfanmıı olaa büfede izaz ve ikram 
maktadır. Muhasara atın a ıab'l t 1 _d f .1 edilmişlerdir. 

. . d'd ' op ııranın mu • aası e 
bulunan bu şebrıo ıım ı en 'kt'f d'I . t• Bir miiddet istirahattao sonra miıafirler . ı ı • e ı mış ar. 
yıyecek 11kınbıına maraz trenle Sarıkamııa hareket eylemiılerdir. 
bulunuyor, çenber daraldıkça ---o---
iaşe sıkuıbsı de o bisbette lngiliz Ko··mu··r ____ _ 
•• ıocakb:____ Tayyareleri 7,5 Nohut 
lngilizlere göre 
Almanlar 2 ıenede4500 

tauuare kaubettiler 
Londr (a. ) - iyi haber 

alan LondHnıa ıiyaai mıh· 
filleriade beyan olunduğuna 
göre iki harp ıenesi içinde 
Almanlar hıılltere üzecinde 
4500 tayyare kaybetmiıler· 
dir. Bu miıddet zarfindaki 
lagiliz kayipları 1400 tayya· 
re olap buclardın 450 tay· 
yarenin pilotlan kurtaJmuş · 
tur. 

lsov;etİ;- tay· 
yare alacak 

Nevyork ( a.a ) - 5 Ruı 
b&y&k memura Kaliforniya· 
•a ıelmlılerdir. Bunlar Sov· 
yet Saıya hesabına tayyare 
alacaklardır. 

Londra, (a.a.) fogiliz yhava 
nezar~tinin nenr ettiği bir 
tebliie göre diin fogiliz bom· 
bardıman servisine mensup 
t.yyareler av tayyarelerinin 
himayesinde Duniterk lciva
rında rastlaDao bir düıman 
gemi kafiJeaiae gayet alçak
tan uçmak suretiyle tıarıuz 

etmitlerdir. Bir gemiye iki 
isabet kayd edilmiıtir, gemi 
dama lar iç; de bırakılmıı· 
tir. Tayyarelerimiz iki Me
serschmith ~t•yyaresiai dü
şiirmüılcrdir. 

Şimal 
Cephesinde 

Finlandiya re.mi tebliği 
(a.a.) - Karn kuvvetlerimiz 
bir Sovyet tayyaresi, bir mi· 
lıimmat depoıanu, 3 loko
motifi imh etmiı ve Sovyet 
yBrlly&ı kollarıdı bombala· 
m:ııardır. 

15·20 kuruşa 
D&n m&rakahe konıiıyona kar•rına Yerdi. 

Memlekette bin tou köm6r olduj'undaa ve 
daha yapalacaiından kömürük perakende 
fiataaı yedi buçuk kuraı olarak teıbit etti. 
Nohudu da Anadolu İl!ce nobodun kiloıuaa 
15, temizlenmiı ve incoleri alınmıııa 17,S 
lapanya nobuduna da 20 kuruı fiat ku
miıtir. 

---o---
ı nkarada Zıraat 

kongresi toplanıyor 
Ankara - Bütün ziraat midlirlerinia it· 

iştirakile ayın on beşinde bir ziraat koa· 
gresi toplanacaktır.Kongrede ıirai ••ziyet
ler tetkik oluaacaktar. 

---o---
12 Yerinden vurdu 
lıtaabul - Kasımpııada bir aile faciw 

olmaıtur. Hayri adında biriıi, kanıı mak
bafeyi 12 yerindeaa •iır ıurette yaralamıı
tır. Sebebi ıeçlmsizliktir. 



. . ·: .. ... .... -···· 
iAlllfl 2 ~. • o llil[lih DliJ 3 EVLO'L .. ,,ı 

Es "'İ - ş ar __..._..==,-- ·ı ·. , =· .. , , ·~ DOITORUI KÖŞESi 
~~--~ 

Kuşp· 
(Difteri) 

Evde bogıg rak genlgi~ .. ·ZABITA HABERCERll i uRusyan~nE.Çarlatl i 
bi bir hale ge irilebilir ··~''"ıi:=:: .... ~ i - Kanlı IhtiiiUer :J 

-1 -
1 -- - L :....._ t.t:J/fJ#o5'~ 

Çora • pı Y vaııçoşmcde -17- Y .ızab: HALiL ZEKi ~ 
Halk dilinde kuşpal .zı de-

nilen (DiJteri) bul şık ve mik
roplu bir halt hktır. Bunun 
mikrobu 1884 yılınd "Löf
ler" tarafıadau bulunmuş· 

Kam şiarı~ çok p b lı ol
duğu u .:zam Ulı , rcngı so· 
l•n ve y but temizle emiye
c<:k sur ttc lekef ene , ııit-
1 ueo bir elb ıeyi b ş a bir 
ı enge boyey r k y pyeni 

Difteıi kanunen hükumete bir elbise sahibi olmak müm-
haber verilmesi mecburi olan kürıdür. 

tur. 

hastalıklardan birisidir. Bu Evde boy tılon elbiselerin 
butabk en ziyade küçük dışarıda boy ıtıl d r kad r 
J•ttaki çocuklard görülür. güzel olmadığı çok def gö 
BüyükJerde de . görüldüğü ;ülr:aüıtür. H lbu ·ı bazı ao ·-
vakidir, fakat nadirdir. tal ra itioa e lilirse evde d 

Difteri devri 2 • S g üu f .vkalide güzel clbLe bo· 

arasındadır. Hasta ve porl· Y D bilir, 
ölerdt:n ahnaa mikrobun sağ· Evde ce gıbi şeyler boy -
lam insamn vüçudın girip n bilir? Bir bluz, b r e)biıe, 
baltahğan meydıua çıkm 81 eşıllp, ç m şır, urdeJi gibi 
2 • 5 gün arasında olur. f yl~r ol ye & boyanır, f -

Hastalığın bulaıma yollan: k t bir tayör, bir manto, bir 
Mikrop doğrudan doğraya erkek elbisesi kat'iyen ev· 
huta ile temaıtau, bast aın ae boyanam z. 
akıırık ve öksürllğündeo ve Boyanaca • kumaş temiz 
bastının yediği ve kullan- olmılıd1t. Keten ve pamuk-
daiı mikroplu eşyayı elle· lu kumaşl r ılık su v<ı sa· 
melde geçer. bunla yık nıp kurudu tan 

Bundan mada difteri mik- sonra boy nıı·. 
rohuau tı şıyıp ta haatahk ipekliler iEe soğutolmuı 
irazı rötwmiyen portör (mik- 1 bunlu su içit de bir sa:u: 
rop taııyıcı) )ar vasıtasiyle de kadar durdu"t n sonrn yı-
uğlam İaaanlara r eçer. kanm Jı ve soiuk BU İle çal· 

Difterinin çiy içilen mik- kandıkt.au ıonr boyanır. 
ropla ıütten de gEçligi gö· Eibise boyanırken s tan 
rllm&ıt&r. Çünki bazı süt- aılıaıaı boy P ketinin üıe-
leıde difteti mikrobu bulu- ri d e yahut ıçindeki h•rifi 
aabilir. tatbik etmek afidir. y fnız 

Difteri mikrobu vücuda renk meselesini bilru"k li· 
zımdır. Hangi renk hangi 

ailz ve burundan girer, bo
taı ve bademcikler üzerin 
de yerleıir. 

Mikrop tıııyıcı (portörler) 
difteri mikrobudu boğ zla
rında taıırlar. Bunlar çevre· 
leriadeki uğ1am insanlara 
ba mikrobu bulaıtarıp haata
lak verebilecekl"ri için genel 
uilık oo1da11ndau çok t eh
likelidirler. 

Bilbaıaa saliıD zamanında 
difterifportörlerine çok ehem
miyet verilmeli ve bunlH 
araıtarılıp teşhis ve t ecrit 

· edilmelidir. 
Boğaz, burun ve bad m· 

renge boyaD bilir? 
Beyaz her renge bo~ n· 

dığı sı-ibi b r r nlde siyah 
olar . 
Açık ve solmuş bir reng i 

keadi renginin 01usuna ko
layca boy m k k bildir. 

Peube bir kumaı en iyi 
kırmızı ş rabi, brik, mor 
rengine boyanır: Açık mavi 

bir kumaş koyu çividi, lici
vcrt, yeşil, gri, ıno r olabilir. 
Sarı renk yeşil kırmııı, k b
v rengi e boy bilir. Ye
şil bir l.umaş kahve rengi 
yahut ·urıuni olur. Kırmızı 
bir kan1aı k lıve rengi y -
but mor olur. Koyu bir ren
g i nçmak ye.but baş ·a a çık 
bir reEge boyamak kabil de· 

cikler üzerine yerleşe.o d if· 
teri mikropları zebirioi (tok
sin) kana a Lnthktıac sonra 
baıtaJığın umumi iraz1aıı 
meydana çıkar. ğildit. Sor''" kumzşm reng i 

- ile kulhrnıl n boy re gi r-

IZIİr fuarına gelecek- zu edilen rengi mcyd aa 

IBrl·n mısaf ı·r ola- ğ tirm z. M vi, kırmızı boy.ıya sc · , 

caav 1 oteller k ulu•s mor olur. s rı boya 
d yeşil olur. 

Manisa ·eli s rı, mor boy ya Gol.ulur 
Keçeciler Lale sineması k rşııı sa k bve rengi otur. P mb e 

8 
mavi boy ile boy ı r mor 

Kuşadas o e ı olur. 
Keçeciler HRc\ S dullah so· Etbis boyanmuzdr.ı evvel 
kak Salih Zerer in g zoı fab· küçül bir pa çasını tecı c 
rikuı karııııod• bu oteller e tm k v ~ re açık olur a 
lzmirin en temiz ve ucuz dab boy if"ve ed rek tam 
otelleridir. SALiHZORER ayarın ı bulmak liıımdır. 

Salih oğlu Sü rü R maz n - - - tt' 
oğlu Kudritin b hçedeki Buuunla beraber memlekeUe biiJP ~ 
p:ırm klık demirini çalıp gö· ~·~tarı vardi. Fakat bir inkılip 1::;• 
türürken y ~ı umıotır. ıçıa ortaya ı blamıyorciu. O, bur.o, ,ıd• 

§ Als ne k Şehitlerde Ah· (arından, bilhassa pıpıalardan belıl•~ fi • 

met oğlu 318 doğumlu "Ya- Buaun için Rusyadan uzak yaşaıol • .ı;r 
~ r, Zekeriya oğlu Mebme- b b cllP"'-a asının ö limiinü beklemek .. , 
din çeketini ç ldığından ya· · d ~ 
kal nmışhr. 1 111 

e idi. ~· ~ ~ Kar rtina 2 72 ci ıokak· Veliahdın uş klarıadan biri t6114' bit ft. 
t A hmet oğlu lsmail, Meh· lıtiye aöyliyoı : IJ'f ' 
m t oğlu Rer.ı7Ji irı evde bu- Bir akıam Ç reviç bir ziyafettea. ~ 
Jur madığı Si ad.• içer i gire· reldi. Doğru karıaıaa11 yanın• gitti- ~ 
rck 150 kuruş kıymetinde •onra kendi yatak odaıına d6aclll, '-
ç mlarını ç hp y ako oğlu çağırdı ve dedi ki: ıt"_ ~ 
A vrama ntbğı t esbit ediJmiş - Bu feytın karı elin beaiaıl• ~-,_, \, 
ve suçlu y kulıı nmıştar. lif bile timi) or. Fakat düılamiYo' ,,- ' 

§ Ku ıyal~• kemelpaşa babılıya mal olacak, o r&a reliacl JI 
c ddesiad ~ Me.bm t oğlu 12 babama tavıiye eden Glovkinia el• il' Is S. 
y şında Hü e~n, Cavit oğlu! Alek11ıadnn da başlan uçacık, .sit' J' ' 
tdtün bayii Hı sanın çekme· karı ile evleamemi babama ta•

111' -
ce~indea 11 li ayı ç hp k a- Glovkiıı dir .. 
çarkcn yakalanmışhr. Uıak şu ct.vabı verdi : f'lid"' ~ 

- V tiDim •t, aiz hiddetlisiaiı. .. .~ 
--- <>--- ten b•ğırdığımzıu da farkıad• det'• iti' 

yar iamaia lıiden olursa bu dargıabk dab• 
olur... .. ,af 

sebebiyet Velhabt bışıaı kaldaraırak v• a1•JI 

Kabr&maeılar mevkiinde 
Has n oğlu Tun.m pencere 
içinde babası t .l'afından terk 

edilen t bancayt k urcal rken 
tab canın ateş. atmaaile çı· 

kan ku1şu hız kardeşi Mü
callcnin ay ğınt İf betlo yr.
ralcnmasrnn ı ebl'1>İ) et ver· 
diğinden y kdan.m.ıştır. 

§ Ikiçeşmelik catldesinde 
Y ft~ar oğlu ıöför A hmt.t ida

resindeki kamyıo u Ruhi oğ· 
la Yılm za ç rptırarak sağ 

ayağandan y rdaamasına ıe-

bebiyet vcrdiğinclt n yakaiaa· 
mııtır. 

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

re vurarak d~di ki: Uf'! V 
- Onların ağzına tükiıtlrlilll· ~ ~,ıt' 

nimle oldukça ne korkum var. Sıt ~ ' 
bıbam da ortadan kalkana beJI "''et~ ~ 
iltlerin kulaiın11 bir ıöz f ıııld•1'~ 
metrepolit ler de bu ıöıli pıpaıl.r' :ki"' 
yacaklar, onlar da ahaliye ıötli~ 
ister iıtemez tacı baııma geçir•'' 

ÇAREYIÇll METIESI ~ 
1715 aoalarında idi. Veliabcll~clı· (/, 

prt: aıea ŞarJot ikinci defa gebt k tt" 1 ' 
reviç te sıenç bir köyl& kıı•Dl 111' ~ l 
rak aldı. ~ ~ 
Adı Ôfroıhı F edorovna idi. 

811, ~(/' 
ve Hrııuıdı. Kaha dudakla, oJdok~ b" 1 

1- b 1 .,.... ' ve aa a s aba bir ıey olmak • ~ 
roviçi kendine meftaa etmiıti. ,,,. 1 t 

ilk teşrinin on ikinci ı&ol P':,~ .,j 

8 k k 
erkek çocuk dotnrdu. Oad•• ~· 

ça tasıma haıtılandı. Çue•için bir çolı el•'!_.. t 
Çorak ı:apıda Ali oil" aröııdermeaine ratmea kartal~·,,,.... 

Muıtafaıııın ü:zeı inde bir bı· Çareviç baad11n miiteeuir iib• ..... ~ 
çak bulu um k lınmııtır. 111" ~ 

§ Kc0>erd• Must•f• cğlu Çarın Veliaht bakkındl '~ 
mehwct, Mehmet ojlu Ya· ,,li• ; 
suf ve snlih oğlu Hüseyinin 27 ilkteşrinde bir postacı ,-ı 

mektup ıundu. . ~ 
Üzerlerinde birer bıçak bulu- Bu mektupta babaıı devleti.• 1 ~: .f.j 
D rak alınmıştır. yasetiai izah ettikten ıouı• d•1° 1tt* 

"Eğer ıea ahlikıaı dizeltoı4''',19i 
• tin idare1iode hisse almaı•~r 0 :,. ~ r. ~ 

ncır oplarken mıratıt&n mahrum etmeji, •
1

• ,td" 

--o---

ı~t ubul, SüJeyman:y::'de 
cRmi avlwıuttda incir . topla
yan M hmet . r.ğaçtan düı· 
müı ve ölmüştür. 

Boy nın kamaşt daJg lar 
olmaısa siyaha boyamaktan 
baıka çar ai yoktur. Boya · 
nacıı ~ kmnat d im yaı ol
mah ... ır, t .şl'en indirHıp bo· 
ya ıçinde t1oğoııı ğ bırakıl
molı , s o r b ol soğuk su ile 
ç 1 ı malıt G ölr .. de kurut· 

tutulmuı bir aHaı gibi keıiP . ~ol ~ ~ 
rarlaıtardım. Bu kuarıDI ~·o• ,11.,-
içia değil Ce~abihak ıabidılll ' 
karanm kat'idir.,, ılt fi'' 

Bu mektup Çareviçia k•'
1110 ,od' 

. . ··-ıkirıci giiaü gelmişti. Aya• ,-1' 
da Kateriuadan bir otla d8:, .,,f' 
ı:e dair taray tarafıadaD 1 

,ti 
neıredilmişti, .11, 1; 

Çareviç bu mektup oıeı• d• -" 
müzr.kerede bulundu. Ool•:..ı1e1i 
hadan fe ragat etaıeai tı / 

luaduJar. _ So"- "' 



~~~~~!!!!!!~~~===~Ha b n yı dönü 
~$eh r Haber e m·· ili çosu 

'1rçok esnaf Ziraatte yeni 
teıalandırıldı 1 mücadele 

~ .............. __ 
• ~ledi7e 2~'.>ata memurları 

~ıızino, :okonta ve kah· 
'- ,1.,rde teftiıteriae de
~ •t111ekte ve nizamata 
~ hereketl göre~lc; i cç

' t lr1tıaktad1r. 

'-. "•lili giba yapılan teftiş· 
~teainde üç otel, 2 ta· 
~ • 4 aıçı, 2 kriısap, 1 
h..._ -ÇQ dtik\cinındn ve 1 
,_...._. ile bir ar.da beledi
~ lllı.11aatına aykırı v•ziyet· 

~tlhn11, ve bualana sa-
1 lllubtelif para cezala· 

8.1."'Ptırdmıtbr. 
Is ~ •e temiz olmıyan 
~ ltkembe, 7 kilo iı
' J•iı ve 72 lrilo küf· 

~~· mliaadere oluna· 
"- edilm.ıtir. 

f ~ -.;Üsteşarı 1 

~ ~leliyor & •lcbiımııa iÖre iaıe 
:"I ı B. Şefik Soyer, bir 

--.811--
Meyve •i•çlauada çıkan 

ve meyvelere zarar iraı ede .. 
ma.otari Fazigladynrn lb~ıta~ 
bğınıo "" aı ekctiaıizdt.. i ve.· 
ziyetioic td ikı c zir et ve
kt.l tince k r r vrrilmiştir. 

MabsuUe üzuiude. par2-
1a olarak z "01 y p Küs· 
il üt b .. slahğı hakkında da 
b tkıkat yapılması . lüzumu 
alikadarlara bildirilmiştir. 

-~--o~--

Gelenler 
Gid nler 
Muğla mebuıu emekli Or 

general lııetba Çahılar, 

Manisa mtıbusu B. Hüınü 
Yaman. lzmir mebusu ve 
lst abul Puti mnfcttişi 8. 
Reıat Mimaıoğlu. lstaı:bul 
mebusu B. Fıkri Ali Ôg n, 
Edirne mebusu . Osrnn 
Şıbinbaş. E-rıurum mebusu 
ve Amasya - Tokat Parti 
mftfetti B. Salim latıdbuldnn 
ıehrimize gelmiıler. Küt.bya 
mebusa 8. Afictlin Tiritoğlu 
Baraay• gitmiıtir. 

~~kadar bmiı e gele· 
l.~lerde bulunacaktır. 

""a hadiseleri Müslüman • in
~~ Türkiye 

1 
giliz tesanüdü 

~~~o·-
" ~ a.a ) - D. N. B. 

~ l\\ dari1or: 

~ '•-.ı mahfilleri Tür
(1 ~ laltarafhk siyasetini 

~ \ ~ •tle tekrar etmekte 

~ •• tarafta• ıelirae 
la11 ai1a•etia biç bir 
"-il .. iyecektir. 
.....__o--

muha-1 

~ lltın tatili 
~ Türkiye 

~......_ __ 
~ '(ı.ı)-Londra ga· 

lr•1a we Türkiye 

"'' . 'h mevzu ıttı az 
d· 
•r. Bu ıazetelcr 
tıaa tatili bütün 

't ~ llıilletleri ve bil
"-. trlıı,e içia çok fa

'-iııu yaııyorlar. 

~ .. ;--
~~Iİyor •• 

, (•.a) -D&n akıamki 
-.:::• B. Lavalia va
~ •111ai1et vıericldir. 
~~•bet dewıui-

---o----
Kudüı (a.a)- lariilerenin 

Iran lıarekitı münasebetiyle 

ıarf ettiği gayretler bütün 
M&ılüman memleketlerde iyi 

bir intiba basıl etmiıtir. Şrı
hıcııhın ~teş kes l"mri ln-

ıilizleria 1amimiyetini iran· 
laların da anladıklarıD• delil 
addedilmektedir. Bu bediıe 
lagiliz mllalüman teaanidü
ala yepi bir tezahür& ola
rak karşılanmaktadır. 

Nevyoık t~.a)- 31 Ağus
toı g cui Kaı:aevdc Kızıl 

ordu ile birleıen Britarya 
motörlü kolu dün Hemden 

yolu iizeı iade Sevek g çi 
dine ç kilmiştiı. 

-.-.-o- ... 

78 Bavul için
deki earar 
Buenoı Ayru, (•.•) -

Nana Maru Japou vapuru ile 
Bue oı Ayresteki Alman bü
yük elçiıine geıen 78 :bavu· 
lan ar•ıtıralma•ı neticesin· 
d bunların içinde Nazi pro
paıanda malıemeei olduğu 
ıörfilm&ıtür. Bunlar Alman
ca beyannameler, Naıi ileri 
ıelenlerinin fotoiraflaıı ve 

!matba buı •vraktan mlrek· 
keptir. 

- J 

Berlin ( a. ) - H rbio 
i foci yıldöuümü mün ... sebe
ti}"le D N. E. j .llıı askeri 
kayc .. , lo"d n şRğıdeki ma· 
Iüm tı lm•ştı.: 

"PoJon.)a m pd~ kısa bir 
z w.ar-da yı ılınPsı şarki Av· 
r p ~ vaziydti d~ğiştırmiş 

ve SJ\ yc.tle bn vaziy Ueu 
nı .. rh :ın bizce istifade cde-

k Poloayanın bir kısmını, 
Baltık dcvletleı·ini, Basarab
y yı esaretleri altına almıı
lardır. 

So ıyetlu Baltık denizine 
d ~ğru baınlelerinde Finlan
diys:ya da hücum ederek Vi· 
puridtin ve Karelinin mühim 
mıntakal11nndan mahrum bı
rakmışlardır. Fiuhandiyc iki 
gün ııvvcl Vipuriyi geri al
mıştır. 

Komşu küçük de vfotle in 
za arıb& Soveytle in k< ndi 
mıvkileı ini tahkim ettikleri 
aşikardı. Bugünkü şark v -
ziyethıi iyi aıalamak için bu· 
nu gözönünde tutm k foımı 
dır. 

Sovy Her birliaiııiu ilhak 
ettiki Baltık devletleri kur
tarılmııtır. Bund1ta bM:tka 
Sovyetl r Alm n ve mütte
fik kıtui ra karıı kendi mev· 
cudiyetlerini mildafaa için 
ümitsiz bir mücad le y~p 

maktadulzr. 
Fiıılı ndiya lröıf.-zi~de Lenin· 
gr.ıd drafında ellerinde ka· 
lan arazi parçası Finlandiya 
ve Almanı r tı:r f mdan çok 
d sralbJmııtır. 

---o---
3o Çocuk sonnet edildi 

C.H.P. Dolaıplakuyu ocaiı 
idare heyeti bu sene de 
30 yoksul çocuğun ıtla.uet
lerini y ptırmııtır. 

IBA 
IBA tahta ku olarını yok eder 
IBA madeni t şyayı parlatır 
IBA. lekeyi çıkarır. 

Pavyonumuz it Bankası 
· pavyocunun yilnında (30) 
numaralı pavyondur. Pera· 
keade de Hhş yapılar. 

Müstamel rad
yo a ıyoruz 

Bozuk • aağlim. Mühürlü 
torba içiude de olıa 

Tamir. lslihııt tebdil mon· 
ta j itleri 

-

Fiy t ı kli açık adr'"s 
l hilith me tupla 

lımir Post Reıtant 
ZES tüccarı yazınız 

l>r. Işık 
• n lr Memleket ha•taaeal 

RoDtkeD mOtebaHm 
RoDtken •• Elektrlls teda•l•I 
1apıbr. lkind lk- ıeır Sulrııtı: 

, .. o . s.a:ı 

3 EYLOL lt4J 

Ka unla 
sınd 

• 
~ mın 

ımız ara. 
ahenk 

olu uyor 
--~--

lıt ı bul - AcHiye Vekilibugüaiia mala· 
tc.lif acl i m aı ı h;ri cbtf uda beyaaatta 
bulunmuş ve ezcümle demiftir ki: 

- GeJ?ç hukuhçolarm sayıu arttıkça 
müoferit mubakemelur az.albJacak, milçtemi 
mahkemeler çağ lblacaktır. 

Karca ticaret kanunu ile borçlar kıaaau 
araıında ahenk temin olar.ac•ktır. 

Deniz ticnreh kanununun akukhkları 
düzeltilecek tir. 

Ceza. harç tarifesi 9e noter kaıuuıluı ta· 
dil olunacakhr. 

Vekil, mcml ketimizde mücrim çqcuW.r 
meseleaioin henüz üzerinde durulacak kadu 
ehemmiyet alm.ıı bir meaele olmaclıiıaı da 
:ıave ey1cmiştiı. 

--im!-.-

• Radyonun yenı 
v 

programı 

Raadya idueıi, bugünden itibaren tatbik 
eilnıek üzere döı t aylık yeni bir aöz proi· 
ramı baın lamışbr. Yeni pro;rama ıöre 
Pazar günleri saat 20,15 te (Mulek konu
şuyor) saaliude meslek Hçme çaiıua fİf• 
mit olan gençlere muhtelif meılekler hak
lı ında fikir verebilmek içia her mealejia 
taaıamıı m&cuiılerirı.den biri koaa .. cakbr. 

Her Pazarteıi ıünil saat 21,30da (ki1t1U 
aileai) nia hayabadan bk nhae caalaadı· 
racaktır. 

Salı gilnleri 21,lOda (Yüz ••• 6ace ••· 
ıal yışıyorduk) uıtiade, Tlrk cemiyetini• 
ylı ıene içindegeçirmit olduja deiiflklik· 
ler caab ve ren.kli bir tarzda aalablacak
tır. 

Perıembe ıBnleri ıaat 21,30cla tür -· 
tnne, Turk edebiyatının en ıiıel 6raekleri 
verilecektir. Cumarteai glaleri aaat 19 da 
(Kabramaolar aaati) nde milli kartal111 du
tanımızın kahramanlarına ait habra •• 
menkıbeler anlatılacakhr. 

Bundan baıka her 15 alade bir Çupm· 
ba ıilnleri (Posta kata•u) Ye ••ihk) llak
kında koauımalar yapılacakbr. -------
Bir köylü rakibini 

öldürdü 
Izmit, ( Husuai } - lımitia Yavaak kö· 

yOnden 339 döğumlu Rüstem oğlu Mebmet 
Kan.bur, reımi aikihı balunmıyaa metreıi 
Meryemin ayni köyden Recep ojlu Rama
zea ile ıeviştiiitıe zabip olarak kö7 yola 
üzerinde puıa kurmuş ve lzmitten k6ye 
donmekte olan Ramazanı mavzerle vararak 
öldiirmiiıtür. 

Katil yak1ıiauarak adliyeye teallm edil· 
miıtir. 

---'o--
ıstanbul muhtalitl ızıırı ııllıor 

btanbul, - Fuar kapaıı umile tertip 
edilen fut bol turauva11na ista,bal malateU· 
tinia iıtirak edemiyeceği futbol. federaıyo· 
muoa bildirilmlıtir. Btılktaııa ceaah olmaıı 
direr takımların da healz entreamaDlara 
bıılamamıı bula11ma11 dol111llle maçlara 
iıtirake im kin 16rllememektedir. 

r 



1 ARiFi 4 J ıüıttıN sısıı 

Bir adam tre 
tında ca ve 

al
di 

Diia ı balı Şimi~ler köyü ile Çiğli l~öyü 
arasındaki d nıiryol a üıerinde ikınci b D 

köpr&nüa üıtüıı.de kafası vücudundan kop
mUf kol ve bacak kııtmları parçalanmış bir 
halde bir ceset bulunmuştur. 

Zabıtaca yapılan tehkikatta bu ölliu o 
lıtanbullu Musevi Harou oğlu Nesim ishak 
olduğu teabit edilmiıtir. 

Nesim lıhıkıa geceleyin tren hıtbnı ta· 
kiben Çiğli kö1ürıe giderken o sır dı ge· 
çen katarın altında alarak öldilğü anlaşıl· 
mııhr. 

-.--o---

Şeker fabrikalarımız istihsaıata 
başladılar 

Ankara - Eıkiıehir ve Turhal ıekcr 
fabrikalara, dnn istihsal kompanyalarına 
baflamıılardır. Uıak ıeker fabrikası da 
iatilıHlita eylul ortalarında başlıyacalt.tır. 

Ba yıl pancar iıtihsalitı iyi olduğundan 
ıeker fabrikalarının iıtihıalitının da iyi 
olacaiı aalııılmaktlldır. 

Kravatla boiulan 
çocuk 

lıtanbul- Adliye esrarengiz bir hidiıef.iin 
tahkik.ata ile meşgul olm11ktadırlar. Bu es
rareaıiz bidiseuin mahiyeti ıadur: 

Din ıaat 15 te Akıarayda Cami ıoka
iıada oyaıyan çocuklu mebuk bir çeşme 
yalaiı içinde kanii bir beze aarılmıı bir 
çocuk cesedi bulmuılardır. Derhal koşup 
poliıe haber vermişlor ve vak'a yerine ge· 
le• zabıta memurları cesedin beaü.z doğ'
mat ve daha ıöbeii keailmemi• bir kız 
çocujuaa iir olduğunu anlamıtlardır. Ço· 
cok botazına bağlanan bir kravaatla boğu· 
tarak öldiirlilmiiştür. 

Hidi•e derhal adliyeye bildirilmiş ve nö· 
betçi müddeiumumi Ekrem Onur tahkikata 
el koymuıtur. Diğer taraftan cesedi mua· 
yeae eden adliye tabibi Hikmet Ttimer 
Morra kaldırılmaıına lüzum ıörmtiıtür. _ .. __ 
Yaralı yatan adam 
lıtaabul - Çemberlitatta Veıirhaoı ıo

katıada ıece geç vakit bir adamın kanlar 
içinde hareketsiz yatmakta olduğa gençler 
tarafından g~rülmüş ve keyfiyetten polis 
1aabcrdar edilm!şlir. 

Celea memurlar yüıükoyua yere yatmaktc 
olan bu adamın bnsalduı keıilmiı oldu· 
pnu görmüşlerdir. Yapılan tahkikat neti· 
cuiade bu adamın Çemberlitaşta kundu
racdık yapan 25 yaşlarında Cemil isminde 
biri olduju anl~şılmıştır. Y aaalı h ata· 
neye kalduilmıştır. 

Cemilin bir ci11ayete kurban gidip git· 
mediii ta~";k edilmckt((:lir. 

Bacaksız arın kav2ası 
lıtaabul, Bakırköyünde oturaa, 9 yaıla· 

rıtda Cevad ve H&ısan adında 11 yaşlerın
da iki çocuk oyun oynarlarltec, aıalarındR 
kavı• çakmıı hn esnada Hasan, büyük so· 
pa ile Cewadı başından y ralamışhr. 

Yarala çocuk tedavi ~)tına alınmıı, H -
.. D yakalaamııtrr. 

A 

··-~car r smı 
T blıği 

---- ...... o·---
Mac r resmi tebliği (•.•)

Müttefik kuvvt tleri Diyeper 
boyucda Sov) etlerde bir 
çok yer zap tmiştir. Bu 
meyanda 1500 Ru esir alıa 
mış bir s 1 ve müte ddit 
sandalları iğtin m dil mittir. 

M car t yyarel eri bir ~düş

mac t yyaresiai dü~ürmüş

tür. 
Berlin (a.a) - Askeri bir 

menbadan alınan haberlere 
göre Alman m ynlerioden 
batan bir Sovyet torpido· 
ıuadan bışka bir de Sov
yet aakliyeıi batmııtır. Tor
pidonun adı l'aşnrak, gemi 
nin de Paryerdir. 

Berlin (a.a) - Umcn ,ima· 
linde muh11arada olan Sov
yetlerin yaptıkları bir yarma 
hücuma akim bırakılmıştır. 
28 nakliye treni 1akatlaod1-
ğından yol üstünde hareket· 
siz kalmışlardu. 

Alman topları dün Dia 
yeperde Rus nakliyelerini 
bombardıman tmiş bir kaç 
v pur batırmışludır. 

--o .... -.--

Berlinde y n
gınlar çıkarıldı ---

Moıkova (• a) - Tas bil
diriyor: Dün gece Sovyet 

tayy releri B rlin, Königı · 
berg, Danzig ve Meme le 
akınlar yıpmııtır. Mezkur 
ıehirlerin askeri ve Hnayi 
hedefleri üzerine yarıgıa ve 
infilik bombaları atılmııttr. 

86tün bu ı hiılerde yangın
lar milşıhede edilmiştir. Biri 

müıtesua olmak üzere b&tüa 
tayyarelerimiz üıler; ne dön
müıtür. 

RUS TEBLIGLERI 
Moskova (a.a) - Sovyet 

i tihbırı.1t börusunun . düo 
sab"bki t.,bliği l eylül ge-
cesi lntiJI ıımız bütün cephe 
boyunca mb rebeJer yapmış · 

laıdır. Hava kuvvetlerimiz 
.düşaıaıua z1rhlı katalarıoa 

piy•de ve topçusuGa ıığar 
d rbel r indirmiş ve hav 
meydanlannda tayy relerini 
tahrip etmiştir. 

Heaüz tamamlınmıyan ma-
1\ımate göre 30 1'ğustos ha-

va muharebeleri esnasında 

31 AlmR t yy resi düşüıül-

müştür. Bizim :ıayi hın ız 16 
tayyaredir. 

(Saadet) Milli piyango bilet1erio "' 1 

Tokyo (a a)- Rezmi Ja· 
pon sözcüsü bagünkü bey•· 
uabndR Vlidit"ostok tarikile 
Amerika tarafından Japon· 
lar.a gönderilm ;,kte olan pet• 
rol itinin ihda:ı ettiii met· 
efo dol yısiyle Jakonya hü· 
kumeti i notaııaa Amerika 
t&ırafındon vHrilen cevap 
memnuniyet verici olmadı· 
ğını söylemiştir. 

Sözcü devam};; bu hususta 
Japonya Amerikanın nazarı 
dikkatini celbe devım edi· 
yor. Amerika • Japon konuş 
maları etrafında fikri ıoru· 
lan •Öıcü, ~imdiki •afbasiyle 
bu miizakerelerdeo bah1et· 
memek doğru olur, demiıtir. 

--o---
G. Dill diyor ki 

Londra (a.a) - lmpara· 
torluk genel kurmay baıka
nı general Sir Jobn Dili 
barbın üçüncü yılına ~irer· 
ken sö1lcdiği bir nutukta, 
lngiltereoia iıtikbalo emai· 
yelle bakabileceğini ve 1 -
giliz ordularının vazifelerini 
büyük bir muvaffalnyetle 
başardıklarını ve zafere mut· 
lak bir itimadı bulunduğunu 
söylemiştir. ---o---
Rus tayyare

ler A erikada 
Nevyork (ı.a.) - iki bü· 

yülr Rus tayyaresi San Fran-
lıiıkoya inmiştir. Bu tayya· 

relerde 37 kitillk bir heyet 
vardır. Zahiren ba tayyare· 
leria bamil olduğa heyet 
Amerika devlet adamları 

ile iktisadi göriiımeler ya· 
pacığı bildirilmekte ise de 
bazı mahfillerde t~barib: et· 
tirildiğine göre bu kafilenin 
Amerik da alan cııık hyy&
reler i Ru yaya götilrecck 
alan tayyarecilerden ibaret 
olduğu ıöylenmektedir. 

-.--o---

---o--- ) ,,; 
Loııdrm, ( Radyo s,ıs,...., 

Dün geceki Sotyet 

tebliii: ctrt!.' 
Muharebeye bil~ tit· fi 

lerde devam edil1111! 0~ fr 
tonyanın Tallia ıehr• ç ,;' 
dit mubareboJeıdeO tkJ f 
tabliye edilmlıtlr.Efe~ 
düıürüleu diişrnaD ta ıf 15 
rinia adedi 33 oldl:ıı.tt" 
olduj'u yapılın talı 
anlaıılmııtır. b; . d•• -,,; Dün cereya• :' ı4•fr,. 
muharebelerinde ~2, ~ kaybımııa makabil~ 
tayyareai tahrip • ------

Fin - Jtd' 
sulhund• __ ,, ______ 

veunant rol oııı 
) ...... fi V •ıington (•·• ,d~ 

ye nazırı Miıter J(o ,~ 
ı•ıeteciler topl•°.!;.,. 
bfı beyanatta I••· t'ıf 
yük elçiıi '/ey•:, 
Sovyd •ulh ıniiJ•lı ~ 
mühim bir rol 01°~ 
kında çıkaralao la~ıfl" 
malumatı bulaaaı• 
lemiıtir. ~ 

·ıı·• ~ jıpon - Aaaeı• dl 
matara etraf••b ki 
iki taraf araııod• 

f ·k·r tel mılar bir ı ı 
ibarettir •deıoiftİI· 
~ 

Iran aıiit,ıe 
şart1•'1 ,. ....... --- ,,., 

Londra (a.ı).---: il-' 
kiimetiain logih' ""' 
tareke ıartlarl01 ~i 

k dll ~ ... diği cevap all 
1 
,; 

• &olO .• ~,I lara varmış .
1
.., ...... 1 . ,dı , 

Z•n tabıD111 ,t,J 
bu cevablD r J 

•• neıredilecekt r. gore ~ 

Lozovsky'ye 

Moıkova (a.a) - So•yct -- ,~ 
istihbarat bürosu reiı muavi- JtJ" 
Dİ bay Lozovsky raıetecilcr Ruz'1e 
toplantısında demittir ki: 

Son bitler- Muısolini mü- Nutkll ~ 
lakitı esnasında Hitler Şark Toky•ı (•·•) :-..,d J 
cephesinde Almanyanın ia· .. c::odlP ~ 
sanca uaradıg· • büyük uyı· •· rikan ıeı•• 11d 

• d · dedil•• ı 
ta karşı koyabilmek ve bu au ıra ·Ueti•' .Jtıl 
boş uğo doldurmak Qzere siyasi uıabf~Jıı1,ti ,. 
Mu .. liiuidea y rdım istemit bir mufıf• eelft· 
olduğunu biliyoruz. air edil~ ;,ı 

ip inde ç kk p Ut 11eı1' oll' 
r ı ı Ne, .ı ıi~, ?l i:t. ı:P~NDER 1'•1•1 


