
Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 .. 
SAYISI (100) PARA 

......................... ) HALt(l SESi MATBAA~INDA 8ASILMIŞTIR 

~•tıhldardın korunmak içlo nasıl sıhhi tedbirler ahnuu, bir salgın baliol alan harp afeli ve feliketlerinden 
, 11 • de bir çare va dır: Seni ezmeğe knrmuı bir d6tmıaın senin tarahadaa ezilebileceğini aalamHı ve bun-

~~ 
~~--~~----~~~~--~----------~~-----l'--~~~ 

·ALMAN AS- !Tokyoya göre
1

· lngilizlerin 
~~da. işgal KERLERI Amerika harbe llmanga üzerindeki 
~ dik~en Glrdlkları gerıerde bir hazırmış 1 hava hücumları 
~ra.... tek çatı bulamıuorlar · Tokyo~(;.~~=- oom•İ Load•;;.:;=-;;-••• ku•· 
~ ~lberllrın as· - --c;--- ajınaına göre lzlandınıa vetlerimize mensup tayyue-

~ ,,~ ••dan iırali lniçrc (a.a) - Berlioden Amerika tarafından it gali ter diln Alman yanın Kolon· 
u~ ~ibır ki iagiJte- ahnao haberlere göre Sov- Amerikanın harbe hazır bu- yı, Oımetry, Frankfort, 
~ dr •••inç, Al- yet bilküıneti reisi Stalinin lunduiuaa alimet olduğu Muıter ,ehirlerlni büyük hir 

t •ha blylik bir rlcat esna11nda düımaua ya· fikrindedir. şiddetle bombalamıılard11. 
~ '41eeektir. rayacık hı ç bir 4ey•a hıra· Aıor adal1ın ile Dakarın HavaDın güzel olmaıı akın· 

' i.t.
11 ~ok mlihim kılmama11 ve iıe yarar fey~ ayni akibcte düçar oldukta- lann muvıffıkıyetle başarıl· 

'' •d•aıa Ame · d b k rı takdirde Almanların ala· masana yaramı•br. "'~ •ild L lerin tahrip e ilmesi a • y 

"""' 
111 

ullylcek cıg" ı uaziyeti takibe ..1eg" er Büyük ç•pta bombalar ''~ lnndaki emrin harfi harfine ... u ~ ert ltgal al· bulunduğunu tebarüz ettir- fabrika ve antrepolara ve 
" t.la'-1'111 t b tatbik edildi"'i anlaşılmak-~, ~ • 1 a •ı· 5 mektedir. Bu hadisenin Ame- demiryolları ilti11k noktala· 
~" 111

••1dia Al- tadır. ıika ile Al11111nya daha faz- rıaa isabet etmiştir. Düıman 
~ ;p ••baıı illa Minık şehrine giren Atman la birbirlerinden ayıracağını iıgali altındaki erazi üzerin-

-... ta..tfde bulanma- askerleri 9 gün havada kal- ilive eden ajans Amerika- de yapılın akılarda bir çok 
,,_~l ~•relreti bir dıktın sonra iıtirabıt ede- dıki infiratçıların itirazları- yangınlar çıkarılmıştır. Bu 
L q,, 0 

arak kabul bilecek çatıları bulacaklara- na rığmen bu harekete te· harekita iıtirak eden tayya-
~~ .... -lelecektir. 1 • · d 9 d t t .. .._Ilı 1 nı ümit ediyorJardı, f•kıt vessül edilmiı buluadujuau re erımız en ıu av e e -

-._1 
1 

•rilterye •-ı 1 k b k d •· memiıtir. ~)• •• ••ire gan- fthre girdia er V• it ir ay eaıyor. 
~ 

16
t•lc bir kCSprü tek çatı bulamayarak hayal --o---

.. ;•bUIDHİ Al· ıilkutuaa uğramışlardır. 8. S TAL( 
"'- '•lıtı kadar --•--

~- ... ~Ilı ele ciddi 1 ·r b" Ok 1 i . 
. ~· , lliddetıeadir· Mareşal Peten Dil iZ UU 8 Ç Si ':!!'!. ~~dr,~d,: Viıi, <•.a.) - oevıet şu· ilB görüştü 

""P ruı kaauau esasi eacümeai 
'i olacaktır. Moıkov (•.•)-B. StaUo '-t lıla1tdaaıa dlia Mıreıal Petenin bat· <lün ingill renin Moskova 
•ı'P ltcnileri ile ktalığnıdı toplaamıştar. büyük elçisini kabul ederek 

d\ "~:61Dnerek --•-- bir saat görllşınüştür. 

".~tbı~ e":t~:~:!~ Bir dlıman denızaı. M-1-HOV_ E_ R 
••.:''' lcor11nlık İ b t ld \. ... ~ ıı.,, için de ısı a ırı 1 

'~-il edecetiD· Londra, (a.a.) - Kuvvet · Tauuareıerı Kıbrısa 
~ ~ll~cl teıebbüı )erimiz tarafından Cebel6t- • bO ttl 't • daha UIDI cum B 

•ileri bağb tarık açıklarında bir dtış-
~ ••••etmiyo· mau deaizalbıı batırılmışbr. 

- : ltaı· ~,~1
1 ~•recede hldiıeleri daha bir çok mü· 

' ~'t tınıyoılarsa him ve Oı olm•i• mtbteid 
~"' ti .laılde Sov- mevkilere de teımil edilecek 
,~ ''rtilderi bil· ve IDglliılere çok b~halıya 
~L- t claJi dılaı 

111t L mal olan tahtelbehir ve bil· QIYati bir 
"-~ldar cumbotlarınıa tahribat ve 
~~· . "- 'Is ki Ber· ıararları da pık ısa iıebile· 

bi: bu teıeb· c•ktir ... 
~ bu igal llRRI JANLI 

--o---
Lefc.oşe (a.a) - Pazarteıi 

Hbıhı Kıbrıs üzerine 3 ha
va akını y,.pılmııtır. Birinci 
akınd• Lefkoıe tayyare mey· 
danıaa bombalar alılmııtır. 
ikinci akındı tayyareler ıyai 
meydanı hedef ittlb ı etmiı· 
lerdlr. 

O~lacD ıkıa bıkkıada 
henlı bir tebllt neıredilme· 
•lftlr. 

-----o--
Amerikanın 
Sovyetlere 
Yardım pilanı hazır 

Vııiogton, (A.A.) - Ha
riciye Vekaleti nıüıt ıarı 
Sumuer Vels Amerikanın 

Sovyetlere yapacağı yardı 
mın pli ı aüratle hnnlao· 
dığını ve hazırlama mesai· 
sinin bittiğini bildirmiştir. 

--.. ~-
Macarlar Seret 

hi geçtiler 
Budapcşte, (A.A) - Ma

car umumi kuargibuun teb· 
liği: Seri kıhlırımız ileri ba
re\tetlerine devam etmiıler
dir. Kıtılanmıı Seretbi geç
tikleri gibi bunlara menıup 
piıtar kuv•etleri de Sbrucz 
aebriae varmıılardır. Şu •na 
kadar uyiatımıı çok ebem· 
mi71tllı«llr. 

l 
~zlandanın iş· 
gali dolayisile 

-----
Londra (a.t1)-Bütün ingi· 

Jiz ve Amerıkan gueteleı i 
b.l ndauın işg.tli b4\ıkıada 
uzun yazı lar yazuık eıcam-

le diyorlar ki : g 
lılandaaın işg•li naziler

dea ev~el ileriye doğru abl
mış ilk adımdır. blaadanıa 
işkaline zaruret basıl olmuı· 
tur. 

Bununl• beraber heaOı 
vakit varken Dekırd• iııal 
edilmeJidir. lılandaoıa iır•li 
Amerikalıları hayrete düıtlr
memiıtir. Bunun böyle oldu· 
ğıınu Amerikalılar idr•k et
mektedirler. lılandaaın it· 
gali yarım kürenin m&da .. 
faa edeceğine bir •limettlr. 

Mallarımızln lngiltereye 
varabilmesi için donanmamız 
hemen fa•liyete geçmesi li
zımdar. lzlandada şimdi k•Y
vetli bir Amerikan kuvveti 
bulunmaktadır. __ ............ __ _ 
iki düşman 
bölüğü imha 

edildi 
Moskova (a.a) - So•y•t 

istihbarat daireıiaia tebliti: 
Bo sabah topçu ve haff 
kuvvetlerimizin açtıkları tici· 
detli ateı 11yesinde dlım•· 
aa ağır zayiat verilerek pll• 
kiirtülmüıtilr. 

Şimali Liviaıaıa ıarkıada 
ilerleınek iıtiyea dlımu 

tınk cüzi tamları dardural• 
muıtur • 

Dün düımaaıa S6tayyareıi 
tahrip edilmiş ve biıim ele 4 

tayyaremiz üslerine d6ame• 
miıtir. 

Hankü mıa!akasında iki 
dtıımın bölüğü topçumuı•• 
yakıcı ateşi alt\ada kimilH 
imha edilmiıtir. 

Tuaada üç düıman remi· 
si de yangınlar çıkarılmııtar. 

---o--
4 Alman tauuara,ı 

düşürüldü 
Londra (a .ı) - Sah gial 

logiltere üz.erine yapılan ba
va hücumlarında 4 Alma• 
tayyaresi diiıiirülmüıtilr. 

----o--
Rumen ordusu eski 

hududa vardılar 
Bükreı (a.a) - General 

Aotaneakonua kumında11a· 
daki Almın ve Rumen or· 
duları ııağı Diayestere Yar· 
mıılardır. Şimdi Romea or• 
daları e1ki Rom•• llaclad•· 
ela baJuamaktatlarlar. 



IUllfl 2 

1 Alman kara
llol gemisi tah

rip edildi 
---o---

Loadra (a.a) - lrıgiliz De• 

zaretinin tebliği: 

Tayyarelerimiz ıimal deai-

1 aiade bir mikdar diiıman 

dltmaa karakol gemısıne 
m1naffakiyetle hücumlar yap· 
mıılardar. 

Ba gemilerden döt tanesi 

tahrip edilmiş, diier iki f'a· 
par ciddi hHara uğratılmış-

pr. paha ıoara d&şman kara· 
lrol gemileri bombardıman 

, edilmiı ve bir tanesine iıa

' l:aet vaki olmuıtur. 

~ ııarlk~h~~~anıgor 
~l 
' Zamanı gelince 
~ t,S milyonluk 
, ordusu harbe 

girecek 
--o--

Vaıia2ton (a.a) - Gene· 
ral Marıal beyanatında Ame· 
rikaaın ordu mevcudunun 

iki ıenede 276 binden bir 
milyon 600 bine çıkarıldıiıDa 
tebar&ı ettirerek bunun tim· 
tliye kadar &örülmemiş mik· 

• J•ıta bir artıı ofduiunu ve 
ı' I naı.,. •it t•lim ve terbiye 
! faaliyetinden maksadın ıa· 
t dece :zamanı gelince bunla

na barba girmelerini temin 

etmek olduğunu ıöylemiştir. 
G.neral raporunu Harbiye 

aa11rıaa vermiştir. 

--o--
Toprak Mahsulleri Of isi 

~ t11klltım aenişletıuor 
---.. --a 

Toprak Mahsulleri Ofiıi 

hababat mübayaatana hız 

vermek için teıkiJitını tevıi 

etmektedir. Bir müddt:ltenbcri 

karaa tabi tutmak !Uretiyle 
yetiıtlrmİ§ olduğu 60 kadar 

mtifettiı ile 40 mub11ibin 
imtih•aları bitmiı ve tayin· 
lerlae baılanmııbr. 

Ofiı .miibayaa olua n bu-
1:.ababn naklinde bazı mOı
klllere tesadüf ettiği için 
bazı yeni tedbirler almak 
heredir. 

Verilen maliimata nazaran 
1'11 tene içinde yapılacak 
olan hububat mabayaaıında 

fiyatlar, geçen sene kıt mev· 
: ıiminde ~rttlrıllQılJ olduğuu-

, dan hir mikdar arttınlmHı 
· bablı menuu deiildir. 

Diter taraftan pamuk ve 
1Naldi7eaia de toprak mab· 
ıaleri oflıinia iıtiı.al mevzu· 
na ılrmeleri hakkındaki 
koortll•••1oa kararı Vekil· 

ler lleptlae ıe•lrıdilmiı bu· 
llıa•aktadır. 

Şehir Habe 

Beledi ~ reisi- Şehrimizde gaz 
t~f işle i azlığ • 

nın va 
-- --

Belediye ı eisi doktor Beh
çet Uı dün şehir içinde tet· 
kiklerde bulunmuş, belediye 
fidanlığına giderek fidao 
dikme itlerini yakından gör
müşt&r. Tanzifat haneye de 
uğrayan reiı, temizlik işle· 
rinin nasal yapıldıiını teftiı 
etmiş ve şehrimizin temizlik 
iıferine azami ehemmiyet 
verilmesini alakadar memur· 
lara bildirmiştir. 

--o,--
Gelenler, Gidenler 

Tunçeli mebusu BB. Hay
dar Rüıtü Öktem, lıoıir 
mebusu Sadettin Epikmeo, 
Mardin mebuau Ridv a Na-
fiz Edg6er, B lıkesir meb· 
usu Hacim Muhiddin Çankh 
Ankaradan şehrimize gelmit 
ler, lzmir C. H. P. müfettişi 

Galip Bahtiyar Göker ile 
Mlioakalit vckileti müf ttiı 

lerinden Cahit Okyar lıtaıı
bula, Na.fıa milfctlişlerinden 

Şeref Solu Aukaraya, Müna· 
kalit vekileti miif ttişlerin

den Arif Demirel de lstan· 
bula gitmişi rdir. 

--o---
Franooıa tevzi isi 
koıauıaıtırıııuor __ .. __ 

Fraacol• tevzii işi b•dem• 

muhtelif yerlerde yapılmakta 

halk lehinde azami şekilde 

kolaylaıtmlacaktır. Kontrö· 

lüa koley olmıun için franco· 

lalar e3kidea olduğu gibi 

yalnız biı fmuda im 1 edile· 

cek, fakat sataş için Karıı

yaka, Gllıelyalı ve Eşref paşa 

gibi ıeniş sakinleri bulunan 

mahallerde ihtiyaç ve imkin 

nisbetinde francola bulunda
rulacakbr. 

Amerikadan 
Mısıra gönderilen harp 
malzemesi ne kadar? 

---o--
v .. ıington, (A.A.) - Sa

lihiyettar menbalardan öğ· 
renildiğine göre ·M11ıra gön· 

derilen barp malzemesi ha· 

len ayda 20 • 25 gemi tut· 
m ktadır. Bu malzeme bil· 
bassa tank, bombardıman, 

ı; v tayyarelni, top ve cep· 
haneden mürekkeptir. 

Tanklar on Dçer tonluk 
bafif tanklardır. Bunlar 37 
milimetrelik toplarla ve m8· 

teaddid mitraly~ılerle mil· 
cılabeıdlr. I 

Mevcut gaz stokunun az 
olması şehrimizin bazı kı
sımlarda bir çok güçlliklere 
sebebiyet vermektedir. Muh
telif mahallere t~nekelerle 
tevzi edilek gazlar da kıifl 
gelmemekte v~ yek çok va· 
tındaı geceleri karanlıkta 
kalmaktadır, 

Bugüokü tevzi şeklini da
ha muntazam bir ıekle koy· 
mak ve vatandaşları karan
lıktan kurtarmak çareleri 
aranılmaktadır. ---
Fuarımız ve 
lngilterenin 

iştiraki 
--o--

ş brimiz logiliz konıolosu 
ile ıefa et ticaret ateşi diln 

belediye reisi doktor Beh

çet ULu ziyaret elmiıler, 
fuarda sergi sarayındaki 

lngiliz pavyonunun hazırlan

ması ve fuara i~tuik tarzı 

hakkında gCSrüımüılerdir. 

Ya ında taaıimiae ba,lana · 

cak olın pavyonda muhtelif 

lngiliz dominyonlariyle müı· 
temlekelerinin mamulatı teş
hır edilecektir. 

Fuarda pavyon kiralanma
sı hararetle devam etmek

tedir. Mevcut pavyon 1ab111 

pek az kalmııtır. Bunların 

da kısa bir zamanda tam -
men kiralanacağına mubak-

knk naz.riyle baH lmakta
d1r. 

Fuar afişleri ıimdiden bii

tila vHiyet ve kazalara gön
derilecektir. Bu husustaki 
hazırlıklar bitmiştir. 

---o---
Simit sa tıııarı kont. 

role tabi 
Evvelce çıkarılan simitler 

ekstra unlardan imal edildi· 
ği için belediye buolua fiat 
tesbit ctmiyo;du. Fakat şim

di un temin edemiyen bnıı 
simitçilerin çavdar ve arpa 

karışık u lardao simit imal 

eUikleti halde bunları yük

sek fi tlerle ıathkları gö· 

rülm6şt6r. Belediyece simit 

imali sıkı bir kontrele tibi 
tutulacaktır. 

--o---... 

Atatürkmüz si 
20 Aiudoıta açılacak alan 

birinci kordondaki At.ıHlrk 

mDzealnde hazırlıklara faa-
li) etle devam edilmektedir. 

Mlıe mftkemmel bir hale 
ıetlrll ... ktir. · 

AMlliKı\D~ 
llK TÜRK PfHl[VANl 

[D[El~~~~I 
azanı TfVFIX 

-26-

- Ah taşof, neredesin ! ·· 
- eredesin 1

1

aşof ! ... 
lllllllltlll t'.. 

Hasmııııa sağ kolunu, ti lar, ab alan Ü•küd•~.,i-"' 
bileklerinden omuz başına miı bulunuyor, tar• rı ,1 
kadar k ndi kolları arasına nın sevinç ıöı yatl• lf ~ 
perç.imlemiş olan Deli Me- ınnda koca Deli Ptf•: ıtP 
miş, bntlin ıukletioi bu kol giircş meydanıudaa : ~ 
üı:erine veriliyor, yavaş ya- yere gelmeden pıç••• 
vaş tah mmül edilm~z bir tarmış oluyordu ... 
raddeye gelen Ç•lmofuo iri 
vücudu, birdenbire scğa doğ· 
ru devriliyordu .. Fakat açık 
göılük yapmak, ,a en mliş
kill anda dahi vaziyeti ko· 
rumak iatiyen Bulgar pehli
vanı, tekrar ylizlikoyun dön
mek, ve ıırbnı yere getir· 
melden şu ümidıiz anda 
dahi çekinmek istiyor, likin 
Deh Memişin içlere heye
can veren müdbiş bir nira 
sat'urmasiyle, Çalmofun iri 
omuzlarını balmumu gibi ye
re çalması bir oluyor, bin· 
terce ağızdan çıkaa: 

- Ah! ... 
- Ah Taşof, neredesin! .. 
Feryadları, bir kere daha 

hazin hazin duyuluyor, bin
lerce Bulgar, çakal ıllrüıü 

gibi kederlerinden uluyor· 
du ... 

ipekli mendiller tekrar 
meydana yağıyor, Tiirkler, 
hemen güreş yerine koşa
rak Deli Memiş pehlivanı, 

tekbirler, selcvatlar getire
rek meydandan alıyorlar, 
yan hakemleri orta koşu· 
yor, orta hakemi, neticeyi 
halka ilina hazırlanıyordu .. 

Fakat onu kimİeniıı din
lediği bile yoktu.. Çüokü 
herkes paçt olan neticeyi 
gözleriyle görmüşler, koca 
Çalmofun manda yıvıusu 
gibi Deli Me'Dişin genç kol
ları araıınd tepine tepine 
sırtiistü yattığını kan ğh· 

yarak aeyretmişl ,di .. 
Memiş, Türklerin kolları 

r11ında meydandan ahn11· 
ken, Bulgari rın hep parti 
parti bir araya toP,landıkla
rı, yumruklarını sıkarak, kol
larını havalarda savurarak 
birbirlerine bir şeyler anlat
tıklau görlilOyor. Deli Mc· 
miıio bu zaferini bir tDrlO 
hazmedemedikleri biittlıı hal· 
lerinden okunuyor, bissedi· 
liyordu ... 

Fakat ellerinden ne gele· 
bilirdi? .. 

Oalar istedikleri kadar 
dövllnüp, yahud henOı iı· 
nai var ciı;mi yok olan "Ta· 
90f., larlyle öt'lalp durtun· 

• 

• ' 
Anadolu pebli9•111 il~ 

Memiı,, isimli bu d•f;./ 
nnı kocı Çelmof 11 t~iJL 
bi altında ezip ıeç 
ıoluk aldırmıdaD f &L 

bir anda bBtiln De~-,. 
nın en hilcra köt11• ~ 
dar yayılıyor, ,a~:; ~ 
miyenJer, bu aıl , ı'. 
pehlivanını bir k•~i1~ 
dtloya göziyle g6r• ı. 
çektikleri kederleri:,.. "" 
yorlardı . çeok~ ktf 
miıin hemen bı~•• 
sonra Deli or~•• kt ~ 
laıacıtı ve bır b•f ~ "· 
de tutmıyac•i1 • h•bit 
kesin içiae derll• /. 
akıtıyordu.. . ,,.,11' 
Mcmiıia Deh 0 k il 

· d'" · ti r ırtı çır ıgı saa e of• 
tarafından ıayıh1 ·çl• 
güreı meraklıl~rı ıaf,rl• 
böyle büyük bır d•• 
gary toprakla~;~ f tf 

au u p ü acı 

yordu.. ~ 

Çünkü Deli "':ır ~ 
reşindcn e99el 

·11e• 
reşten aalar ıe'1 111P 
ler ıaid• sold• 

1 ofo• 
muşlar, Ç:a 111 J'P 
kak surette ı• 

1 t1"" 
hakkında keb•111' 

lunmuılardı.. fi~ 
Fakat bfltlll 11&~ 

böyle birdeabir• .., ... ~ 
duaoou göre11ler, ... 

e l'f'"" ruıu Türk pe~ 1 
dls 

f 
. 1 .,. 

şia bu za er•0 bit 
ler, muhakkak p,JI { 
daha iıtlyorl•'• er"'~ 
bir türlü koro• i 
miyorlardı.. ~~ 

Araya ad•,.ıat .U" f... 
lar, Meroi1i11 111''~,İ ,..... l 
lariyle oynıY0 .,,.~ 
sini okııyorl•'' d• ' j 
lana Deli oroı•~"' ~ 
reı dahı tott" ~ 
eçıkcaıı ıırl11111'P' 
mak için ıse "" 
baugi çırere 11,d•·· 
larını ıaıır•Y0' ;' 

Meıniı: ,~' 



OLYONUN MO 
,~VA SEFERi 
~ ~tçeıı glin rad- di Iim•nlaranda demirli bu-

allaıJletirıe hitaben Junan bitaraf vapurları la· 
ıa1;ha~tı, Almanla· giliz mallın şfiphesiyle mtı-

' •eaeıiade Moı- sadere etmekten istinkif 
-..,1 e yürOmBı ve etti. 

laptetmiı olan R h jf 
oı. ~tltvetferi gibi, usuaua arp anı 
• aldırıadaa bıb- Nakolyon 22 haziran 1812 
.._ ~ rnilaaaebetle tarihinde Ruıyaya harp ilin 

hl 'tt "•dan tamam dti. 
'1 tuku bulan Bu harbıa adı n i Polon-

•tfer·ı hakkında b b' d' N 1 b ya ar ı ar. ıpo yon u \'•e.::1
• bazı mallı· harbe ıu sebepleri gösterdi: 

..,, · "Rusyı. bugün vermiŞ oldu-
k: ~~· ~vrupıdı kar- ğu söıe ihanet ediyor. Şea-
~ iai,' bGtila nıiJletle- met 011u sürüklüyor. Mukıd-

b ,, • d . d ,, Yeamıı, en erat yenae gelmt:li ir." 
-.r.••da Avuatur- Napolyonun Ruayaya kar-
~--&p ederek on· tı toplamıı olduğu ordu 

tb, N llUııbedeaiai 500000 askerle 1200 toptın 
1, 

1 J>olyoa, A- miirekkepti. 
'.~ ~ haluyadı iize- Bu ordu, muhtelif Avrupa 

~ 4- kurmalr.ta milletleri erlerinden teıkil 
ı-...:. •iatemi teı- edilmlıti. 24 baıiran 1812 

'le.. •ı:aata mu· 1eae1iade Şarki Pruayad•a 
~-'tı tıeriaiD fıtik· hareket eden bu ordu, Ni-
~' -l~tırrnık için emea nehrini ı, eçmiı ve 

J~ıı olıD im- umumi karargah Kovno şeb-
A Oı-.ı• d 
"S..-ııa en boıa· rinde kuru lmuştu. Bu ordu, 

'-- -· 1• •rtidllfes- on kolorduya ayrıJmııtı. Ma· 
~••·lo· ·ı · ıae ı e ev· ıyet ıüvari &.uvvetleriyle 

Avuıtarya askerleri ayn bir 
birlik teıkil ediyor Jardı. 

Napolyoaun ordusunda 
20.000 İtalyan, 80.000 Al
man, 30 000 Polonyah 30 bin 
Avuaturyab ve 20 bin Pruı
yab mevcuttu. Su orduy• 
karıı Ruı kuvve-tleri 260 
bin kiti tahmin ediliyordu. 
Bunlar üç orduya ayrilmıı· 
tı. lkiıi 6n Hfta &çliacUsü 

"'-•11a bir Raı pren· ı de arkada ihtiyatta bulunu· 
•, ~ tal•ia ıuya yordu. 

s "~~::· .~~::: Çarın beuanıaıneaı 
l.._ '-•••da Na- l Çar Birinci Aleksaadr, 
~,(' araııada 1 ordusuna biiaben neırettiği 

•il detifmeai beyannamede : 
-S. "Ortodoks mezhebinin bi-

1' ltog lllittefiki o- misi olan tanrıya güvendiği· 
)''da... •eneaiade ni,, boyan ediyor •c balkı, 
~~ etmemiı vatanlarıaı ve bilrriyetleriai 

,
111 

ediyordu. müdafaaya davet ediyordu. 
... hl... bı'r S la_, ı- - ona oar -

~ • almıııaa 
·~ t-t•iini •e ı F k 

. oloıayıyı ibya J ena arpuz 
clıı ıayJ&yordu. satmak yasak 

''- •11 Çar 1812 '-'bli ile olan 
Joliyle hal-

~ 'it. 
'-' 'tı ilin edil · 
\..~, ~lokıııaa it· 

'•ber ken-

-----o---
Muhtelif yerlerden lzmire 

getirilen karpuzlann iyileri 
diier ıebirlere ve bilb11aa 
lıtaabula sevlredilmek te dir. 
lzmirde Htııa çık11ılıa kar· 
puılarıa eksetiıi ham ve 
bozuk olduğunu aahyan be· 
lediye, bu kabil karpuı ıa· 
bııaın menedilmeıini karar· 
laıtarmııtar. 

Badema lzmire ••ıonlar
la getirilecek karpuzlar sıkı 
bir kontrolden reçirilecık 
gerek iıt11yoalardı ve ge· 
rek dlkkln ve aerıilerde 
tesadOf olanacak bam •• 
boıuk k•rpuzlar imha edi
lecıktlr. 

Sıvast bir 
adam karısı ı 

öldürdü __ .. __ 
Sıvaı, - Şehrimizde f eci· 

bir cicayet olmuş Sabri a
dında bfr adam kıskançlık 
yfizündea ku111 Sabiba'yı 
öldürmüştilr. Hadise şöyle 
olmuıtur: 

Altı çocuk babası olan 

Sabri, bir müddettenberi şeh- 1 

timizde bulunmamaktadır . 
Sabri, karııı Sabiba'uın am· 
ca zadcaiyle münesebette 
bulundağano duymuştur Bir-

kaç gün evvel izinli olarak 
ıehrimize gelen Sabri, yu,

vasını bozmamak için bu ıa-
yi-.daa karısına bahaetmemiıtir 
Hadise gecesi Sabri, karı-
siyJ~ birlikte parka gidiyor. 
Parktan döoilıte çarşıdan 
geçiyorlar TcJgrafbanenin ö
n6ne geldikleri zaman aab-

ri bir akrabasına rastlıyor 
ve konuşmaya baıh>•or. Sa· 

biba, Sabrinin arka tarafın
da beklemektedir. Bu e1aa-

da Sabıinin amca zadesi 
\ 

yolda bekliyen kadını yal-

nn: zannederek kolundan tu
tup çekmek iıtiyor: Sabri bu 

m•nzarayı görüace ııyia
ların tahakkuk elliği zannı · 
na düşerek tabancasını çe· 
kiyor ve ateş ediyor. Sabi· 
ha, aldığı yaraların tcıiriy· 

le derhal ölüyor. Hacı balil 

de yaralanıyor ve h11taneye 
kaldırılıyor. Katii ıanlııı ev· 

veli kaçıyor: ıonra zıbıtaya 
teslim oluyor. 

1 LASTiK 
, Mühürler 
l En Sağlam E~ Zarif ve En Ucuı 

Listik Mühürleri ancak Hisar 
öaU Bakırbedcstau No. 48 

N. lşıldar Atelyeaiade 
yapdırabilirıiniz. 4-6 
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LüL 

Baha
rat 

deposu 
Her cins baharat, Tuva

let etyaaı, kum•ı ve mobil
yı boyaları, Kupit, Kara 
boya, Zıçyağı, FILIT ve 
diğer aıitler fiatler normal 
kalite ekstradır . 

: : 
t 
ı 
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- ---o---

Alm nl r R u laı-d n Lcm
berg 'i almış . 

Be şehrin lehçe ismi Lvo
v' dur litiacesi Leopolis. Es
kiden fransızcada Leopol 
d el1irdi. 

(Lvov kelimeıi Lvuf oku
nur.) 

Polonyaya aid olan Lem
berg kendi dahil bulunduğu 
eyaletin merkezidir. 317,000 
nüfusludur. 

Üç baş papasbk mevkiidir: 
Romen Grek ve Ermeni ka
toliklikleri. 1656 da kurulaa 

J ean Casimir üniversitesi, 
Politeknik mektebi, Osso· 

Jin1ki milli mektebi. ve bir 
çok fenni müesseseler Lvo· 

v'o süslemektedir. 
Ziraat makinHı ve alitı 

ile otemabil yapın fabrika
lar da buradadır. Tabakha-

neler mevcuttur. Şark mem· 

leketlerile geaiş ticaret mer· 

keıidir. Her sene eylülde 
,,Şark fuarı,, kurulur. 

*** 
Lemberg on üçüncü at · 

rın sonlar1oa doğru Hıbitcb 
Prensi Daniel tarafındın 
kuruldu. Baltakla Karadeniz 

v~ orkla i'"P arısındaki 
ticaret yolu üzerinde bulun· 

duğundan derhıl inkişaf 
buldu. 

Polooyahlar burasını on 
dördüncü asırda alarak Kır-

mızı Rusyanın merkezi ha
line getirdiler. 

Şehir muhtelif aefer, Ta
tarıar ve Kızıklar tarafın-

dan muhasua edildi. Oa i· 
kinci Cbarles 1705 de Lv
v'u ıldı. 

Lvov, geçen umumi barb· 
te mühim bir mticadele mev· 

zuu teşkil ettikteu aoara Le
biıtana aid oldu. 

Son takıimde Rusyaya 
kalmııtı. 

9 Temmuz ıMf 

iptidai madde ve iılıt
me malzemeleri hak. 

kındaki karar 
-1111--

Giimrük ve inhisarlar ••· 
kileli alakadar makamlara 
gönderild iği bir tamimcl• 
müob111muı kendi iıtibsallta 
için mutezi iptidai madde 
ve işletme malzemeıi ithal 
eden 11nai müesseseleria biı• 
liklere dahil olmasına lüzam 
hasıl olmadığı hakkındaki 
koordinasyon heyeti kararıaı 
bildirecek, bu kararnameye 
göre sınai müesseselerin ,..ı. 
DiZ kendi istibsalib İÇİD re· 
tirecekleri iptidai madde •• 
işletme malzemeleri, ıınal 
müeHeseleria ithalit birlik· 
lerine dahil olup olmadıiJaa 
bakılmaksıııa yurda ithal 
edilebileceğini beyan etmek· 
t edir. 

--.....--
Fevzipaşı bulvarında 

inıaat 
F evıipa~a bulvarının kaaa· 

lizasyon tesisatiyle pul&• 
taıı döıenmesi işi müteab· 
bide ihale edilmiştir. Mite· 
ahbit icap eden malzem•Jİ 
temin eder etmez inıaat• 
başlanacaktır. 

HALKIN SESi =~~~Jr. 
Saatlarda 

ihtikar 
Bir kariimizden aldı;amtı 

mektupta : 
"Bazı açık gözlerin SO •• 

100 kuruşluk bir 1aatıa 10 
liraya kadara sabldıiıaı ya· 
ııyor ve bunun da ibtlklıla 
al11kadar makamların dikkat 
nazarına almalarını rica edi• 
yor." 

HALKIN SESi ::~:grrc 

lzmir Kültür Lisesi Müdir· 
lüi'ünden: 

1- Lisemizde 16 Temmuz 1941 den itibaren ikmaı 
kuralarıDa baılanacaktır. 

2-Bu kurslara gerek lisemizin orta ve liıe aınıflarıadı 
ve gerek diğer resmi ve buıuıi lise ve ortaokllarda biitl•· 
lemcye kılan talebe devam edebilecektir. 

3-Kurslar lzmirin en kıymetli öğretmenleri tarafı•· 
dan idare edilir. 

4-Leyli talebe mektepte kalabilirler. 
5-Kaydoluamak istiyeıalerin paıarle i, çarıamlJa, cuma 

gGnleri öğleden sonraları lis ye müraca•tları liiıumu illa 
olunur. 4-4 

Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kurut 
Busıüu mıtiaelerinden itibaren iki nefiı filim 

ELHAMRA Sinemasında 
i 
1 Cilt ve Z6brcvi Hastahkl111 

Mütehaııısı 
DOKTOR 

Salih Sonad 
ı 1 A D v k Nelıon Eddy ve 
f • Y Ogar en Janet Mac Doaalt 

: 
ı 

f 2 Lekeli Kadın roaKçE sôzLO 
ikinci Beyler Sn. No. 79 ı Yusuf V hbi ve Leyli Murat 

D""'• Fahne f k ı Seanslar : Ay doğarken 3-7 
n §1 l Lekeli Kadın 5 9 
... ,,. Memleket baıtane.I ı Cumartui ve Pazar g&nleri 11 de baılar 

Ro11tlıı:en müteha11111 ı Yaz fiatleri : Birinci 25. Balkon 30 Koltuk 40. ilk ••••· 
RoDtlnı• •• Elet.bur teclnlll • ılarda Birinci 15. Balkon 20 Koltuk 2S lnnatt•r. 
F••aJu .!11!;&ı:;&;;. ılria. Camart••I Talebe ..... ı.n ıo k, ........ _ 
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ADYO 
llZETESllDEI 

GaJiç1ada 
Ah••• haberlere göre Ga· 

llJadaki Sovyet kıtalaranıa 

.llllüm bir kıımı Alman çem· 

.... dea kartulmata mu•af· 
olmuıtar. Fakat timdi 

IRl .. alarıa çekilmeğe mu· 
ak olan ba kuvvetleri de 
Ya edecek ıekilde yeni-

• dalaa b6ylk &lçüde bir 
ller karmak iateclikleri 

ldpf etmekte olan hare· 
-na• istidlll olunabilir. 

Ba çemberin ıimal kolu 
orrad voliaaki ve Kiy~f 

la lzeriade Berniçef \ıtl· 
etinde ialritıf etmekte 

ap kola iıe Dioyeaterde 
olailef lzeriaden timali ıar· 
,. dofru tevcih edilmiı 
nma!ıtadır. 

Ramea Cepbeılae 
Ramea ·Alman ka••etle· 

llarekatıu ı•liace: Bil· 
IMllPl ... ltlae ılre Be1aradya· 

ki laareklt Diayeıter acb· 
dofra iakitaf etmek· 
• Ba ordulara karıı mu· 
be edea Sovyet kıtala· 

clalaa ziyade artçı kav· 

•• ibaret oldata ıa· 
•• aaal Sovyet kıta• 

• Diayester dotusaaa 
ftllll&ıllklerl tahmin ediliyor. 

~sili• Glad&ı Taarruz· 
Aıı Artb .. 
laıtffder al•dlı taarraı· 
aı Maaı ıalaillerindea Al· 
1a derlaliklerine dotru 

._.._ ettiriyorlu. G&nde &ç 

...-~1a kadar çıkarllan bu 
----azlara timdi atır bom· 

maa tayyareleri de it· 
ediyor Şimdiye kadar 

• ka•••tli avcı tayyare· 
laimay11iade Blaahaym 

fU ltombardımaa tayyare· 
kallaaılıyorda. Bu taar· 

luıa 1a7ui Aımaalarıa 
k cehlaealae meırul ol· 
arından iıtifade ederek 

lüle 1akıa tayyare mey· 
larıaı terke •e dabı g~· 
cekilmeje Alman hava 

etlealai icbar etmek ol· 
ı•rektir. Böylece laıihe· 

azaldııtıkça buaların 
~ereye lrarıı taııyabile· 
•isleri bomba miktarı azalt· 

olar. Baaaa bilhasıa At
tik muharebelerine iıli· 

edea Almaa tayyareleri 
iade teıiri mlibimdir. 

la sl•dlz bombardımaıa· 
ada laıiHder, elektrik 

\iJliudlrallıuı, tanare mevda11· 
•• tayyare fabrikaları 
laedefleri ıece taarrua-

'llıı.a auarav daha m&ea· 
Wr ıekilde bam&ardımaa 

ektedirler. Oçlnc& bir 
de laıiliz b'ldmiyetl 
ıaı Almaa lıı•I nha· 

ta deriaUiiae teımil et-

-ADYO · TELGRAF HABERLERi 
•Suriye 

IOttaf lk kUll 
Elbumu ııaıı ıt 

-Ov ları sular basmış, mahsul 
kamilen mahvolmuştur. 

Bursa (•.•)-Devamlı surette yağan yağmurlar neticesin· 
de meller husule gelmiı, BursaJa bıı laaaa T11ht.k&y, Can· 
bazlar, laat>ey. Adak•le, Dikencik, P•puoğlu, lidir, Q,. 
manh, Kaııklıpaaayır ve K&pıüoaıı köy ve çiftliklerinde 
tulaları istila etmiıtir. 

Valimiz y uında Jandarma komutanı ve sa iıleri miibtn 
dislerl olduğu halde diia sabah suların isttl ıını maruz 
kalın bu ıabalara giderek mahallinde tetkiklerde bu\ua· 
muıtur. 

la1anca, hayvanca uyia.t yoktur. Fakat buna mukabil 
b&t6a mabıul tamamen mıbvolmuıtul'. Zararın tesbitiae ça· 
ıı,ılmaktadır. 

Adliyede sicil teşkilatı ha
zırlığı bitiyor 

Ankara - Adliye vekiletinia ıicil teıkilitını karmak 
makHdiyle bir m&ddettenberi baıladıfı faaliyet 1011 ıdbı· 
ya intikal etmek &zeredir. Vekilet timdi bu itin kadroıu· 
au hazırlamakta ve bu teşkiliba nerelerde ve ne suretle 
faaliyete ıeçabileceği11i tayin etmektedir. Teıkilita ait tah
ıiıat ayrıldılstan sonra derhal faaliyete geçilecektir. 

Adli ıicil memurları lıer mıntakaaı11 göreceli lüıuma gö · 
re ayrılacaktır. ltk it olarak bütiln villyetlerde Cqmburiyet 
mtlddeiamumileriaia nezareti altındaki kltiplerden biri ta· 
rafından bu vazifenin sıörilmesiae çılııalacaldır. Bu kltip· 
ler kendi viliyetleri dahilinde vakubulan adli vekayi ve 
bualann failleri hıkl11nda fitl er dolduracaklar ve bir sure
tiai de vekilete takdim edeceklerdir. 

Bu yıl lğdırda buğday, arpa 
ve pamuk pek bol 

lidar (a.a) - Pamuk ve buiday hasadına bıılınmııtır. 
Bu yıl buiday ve arpa mabıulll bol ve geçen senekinden 
fazladır. Diğer taraftan çiftçilerimiıia ihtimamı ıayesiade 
pamuk rekolteaiaia bir yıl evvelkine aiıbetle çok fazla ve 
iyi olacağı tahmin edilmekt.dir. Bu sene pamuklar b11tı
bksızd1r. 

Kooper•tif 10 bin kilo kükürt ile diler icap eden leva· 
zımı temin ctmiıtir. 

Son gOalerde düıea, yağmurlardan ve reaitleyen ıulama 
iılerinden pımu" mahsul& fevkalade faydılanmııtar. ltdjrde 
tarım 11hş koop 3ratifine ait kararlar Ticaret vekiletince 
ta1dik edilmiı oldoiundan hası l olan 83,000 bin lira klrın 
kooperatif ortaklarına tevıiine bıılanmıştır. 

---o--
Loadra (a.al-Sovyetlerin 

askeri heyeti dün buraya• 
gelmiıti.::-e-U beyt~G~;-;. 
ral Galikof riyas"t etmek· 
tedir. Heyeie Sovyet kar• 
ve hava teknik subayları 
dabiJdir. 

--.. --. 

ALMANLAR 
Soıuet ordularını kova. 

ııuoruz dlgorıar 
--o---

Berlin (ı.a) - Alman kıt· 
ları ricat etmekte olan Sov· 
yet ordusuna takip ederek 
2 temmuıdaa S temmuza 
kadar 182,216 eılr almıılır· 
dır. litinam olunan pek çok 
malzeme araııada 584 tank, 
mateaddıt zarhlı trea ve SSO 
top vardır. _ .. __ 

Lonclra (•:) ..: ~ 
m&ttdik kıtaları Ti~ 
garbe doira iler(JI'':'!~ 
rine devam ederek ~ 
ıun 25 kilometre ~ 
Furrluı mevkiiae fi ~ 
dır. Tildmilr ile Hallll 

ııodaki yol Viıi kı 
dao kartanlmıttır. 1 
dea cenuba rarbi1e 
HerJiyen bir yol Kartel•~ 
hkaıında bar Fra8••• ""'
vetleriyle irtibat teıdt ti.. 
tir. Sahil mıatakaıı•d~ 
tefikler Damuraa 5 ki fi'' 
re cenuba ıarkiılod• 
mu iıral etmitlerdlr· -----Tebdlf ıtlll,, 

Gaziler cadde ...... ~ 
kızı Pakize, bit ,. " 
tenberi bir arada f.. 
duiu Memit kail NI? 
çimıizlik ylılad•• lfl' f 
tehdid ettiti ve lal ~ 
raıında kaçtıj'ı ıiklyei...,,, 
miı ve tahkikatı 
mııtar. ,/ 

HAYFA BOM- lzmire ya~ 
BALANDI kiralık ç~ 
-•- lzmiria pek J• ~ 

Hayfı (•.•) - DDa 1abah döa&m aradli, ba ~-~ 
erken dOımaa tayyaHleri lıplı kuyulu bir ~~ ~-
üzerinde yaptıkları bir akın il inekleriyle, f'.. ,!,. 
e1na11nda bir çok bombalar beygirleriyle, laaJf:~ 
atılmııtır. Ölen yoktur. D•fi fırı, kalesi, çift .. f'". 
bataryaları, uzun mOddet kiralıktır. Ya11C111 k ~ 
tayyarelere atet açmıtllr. lir. Şartlarını blh•• ~ 

--•-- ler her ıiln ......... ~_..-
Suriye, Lübnan Sesi idare&••••••• 

edebilirler. 

da seferberlik •11
•-

1 ~ --o- Altın pat ~ 
Londrm, (A.A.) - Parla Ankara tiyatro':.,, 

radyoıu Suriye ve Llbnan· kirlın tarafı•,!-• 1~4 
da 19 ili 45 yıı arasındaki Ç ~ 

A b&tiln Fraaııılar hakkında am "'~ YENi iTHALAT YOLUMUZ ıderberlik ilin edildiiiai Vodvll • ,.~/ 
BASR ADAN YENiDEN EŞ y A _bu_dır_me_kt_ed_ir: ____ M_ut_lak_• _ıa_rro•t• 

PARTiLERi BEKLENiYOR iki yeni demiryolu io1a•1 

lataabal - Basra yolu açıldıjındın memleketimize ait 
itlıalit eıyaıı birbiri ardı ııra getirilmefe baılaDılmııtır. 
ilk parti olarak retirilen .malların Ziraat bıakaaıaa ait ol· 
duğu aDl•ıılmııtır. Diğer partilerin de v&rudu bekleail· 
mektedir. · 

Baara yoliyle ithalitamıza dair temaslarda bulunmak llıe· 
re tebrimize relen Bağdat ticaret ataıemiz yakında VIZİ· 
fui bııına dönecek, oradan da lranı gidecektir. 

kında yapılan etütl~ 

Karsta 

Aokıra - Zonruldak battuun lımetp•.. i~ 1"' t 
birleıecck ve Bolu tarikiyle A11karaya ıtd•c:.,. ff' ~ 
demiryola lnıaaı hakkındaki etld tamamla•••~ ~ 
hattının ikinci bir kıımını teıkil edecek ve S ,,.~ ~ 
yoauadan bıılıyıp Tosya ile Oımaacıktaa •;iti' Q 
ıua • Sıvaı bıttınıa Havza ile Amasya arallD ._ f"" 
aında birleıecek olın bat hakkındaki etldler• ; 
bıılaaacakhr. 

yağmurlar mahsule ----··-· ·-··--·-· ---
zarar verdi iş saatleri hakkında f. 

Kar1, (A.A.) - DHamlı ıarette yıian J•imurlardan bir nizamna111e .,.-.ı 
blııl olan sellerin bazı yerlerde mabıuller Gzeriade pek bil· Ankara - Amelenin ancak sekiz ıaat vr/1 •"" z 
ytlk zararlar yepbfı ıınılmıktadır. hıtınlmaıı icabedea itler hakkındaki nisaas••~ *' 

Sa baskınına uinyap ıahalara tiden Vali ıu iıtilAsıaa ait nizamname tadiline ıit nizamname b:r.,.e',.-; 
maraz kılan kaylerde tedkiklerde balanmut •• icap eden taıdik edilmiıtlr. Yeni ntı•maame hemıa 111 
tedbirleri• ahnmaııaı emretmiıtir. tir. 


