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Ordu ma/Ulleri Cumhuriyet 
meydanında toplandılar 

. -. 
:--~ ... 

' ' Milli Şefin bir işaretile, biz ordu malulleri, kanı- l ~ 
mızın son damlasına kadar mücadeleye hazınz,, Baltıkta has~ra uiratılmış bir Sovyet tahtelbahiri ve nehri atmaia çalıtan tanklar 

• 
Kardeş Iranın 

vaziyeti 

-·--- * * ---, 
Her biri ile ancak iyi münaae· 

betler idame etmek iatediğimi.z 
komtu doıt ve müttefik devlet
ler ar~aında çıldabilccek ha~iıe 
bizi ancak miiteeuir ve endııe· 
nak edebilir. Henüz imkan v~r; 
ken hadiaenin ıulh yoliyle hallın• 
aamimiyetle temenni ediyoru~. 

6 \, *** , 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Bir müddettenberi korkulduiu gi-

Almanlara göre 

Din ye perde 
son köprü 
başı alındı 
Son harek,atta 83 bin 

kişi esir edildi 

Novograd 
Tahliye 
Edildi 

Leningrada hava hücu
mu akim kaldı 

bi komtu lran topı·akları nih.ayet C f A/ i 'k • C h l J 'dd /' 
iki büyük koın,uau tarııfınd~n ı~ıı~ı enup a man azyı ı ep e erue şı et ı mu-
edilmiye batlandı. Bu tnüeuifh. hat~•; çok artmıştır B. STALIN ı-harebe/er devam ediyor aeyi intaç eden ihtilafın ma ıye ını 1 

hep biliyoruz: lngiltere ve Sovyet L Berlin, 26 {A.A.) - Alman resmi Rusgaga Yardım Moskova~-~6 (A.A.) - Dün geceki 
Ruaya hük\ımetleri lrana bir nota ve· tebliği: Sovyet teblıgı: 
rerek !randa fazla miktarda Almban Harp malulleri Ata türkün heykeli önünde Sark cephesinde harekat metodlu • Diln bütün gün Sovyet kıtaları bil-
bulunduiundan tiki.yet ettiler .ve fu _ YAZISI iKiNCi SAHiFEDE _ ve- muvaffakıyetli bir tarzda devam ilk petrol vapU !tün cephe bo

1
yunca anudane dövilşmilş-

Almanların bizzat lr,.nııı da bıtara • - Devamı 4 nc:ü aahifede - • tur. Şiddet i muharebelerden Honra 
lıiını ihlal edebilecek kadar çok ol· ( 1 Sovyet kuvvetleri Novogradı tahliye 
duklarını ileri aürdüler. Bu ~uau•t.a ı·rant1a vazı'gat 1 ru Vlidivosto- etmiştir. 
ki ı:nuhaberat henüz nctredılme~lf il il 1 A k ~ 1 24 Ağustosta Java muharebelerin-
olduğu İçİn komfU lranın bu müra· s e ... ı"" z •y t k ide de yerde 46 düşman tayyaresi tahrip 
caata Verdiği cevabı V~ ~~n~ mu; T a l e a ge 1 edilmiştir. 6 Sovyet tayyaresi zııyi OJ• 
kabil iki bük(imetİn llerı aurdükJerı s· ete 1 A f 1 - muştur. 
)'eni metalibah etrafiyle bilmiyoruz. ır 1 1 a a varı - 1 .- J VIAd• t k Karadenizde bir Sovyet harp gemi-
Ancak muhakkaktır ki lranın buııün 1 d aponya 8 ıvos O yo- si düşmanın bir denizaltısını batınnış-

:ı:ı~~ =~~~~lar;~:%i~y:eh~:h:~I mSSJ çok ran or usu muharebeyi Junu kapatacak mı 7' l tırAfoskova,__~6 (A.A.) - Bu sabahkı 
keme etmiye ımkan yokt~r. .. .. muhtemeldir l ·ı· l . R Sovyet teblıgı: 

Bize lcalıraa lranm yegane buyuk • 1 d k . b 1 d k ngı lZ gazete erı usga· Diln gece Sovyet kıtaları bUtUn cep· 
lcuauru coirafyaıındadır: İran Ame- • • • gerı er e a u e ece lya ciddi yardım yapıla- ıhaerlderdır.e şiddetli muharebeler yapmış-rika v" lnıriltereden Ruayaya ıevk 
edilıneai mukarrer ~~lu~and >'i,:~~ı;:: Şahırışah, lngıhz ve Sov- mamasından müşteki . Londra._2~ {'_\;:\·> - Mo~kova rad· 
!arın en kıaa yolu uzeıın e . . f" I •ı .. - t" Al s t h b• • k d )Osunun bıldırdıgıne göre Alman t.ay-

k d B .. kil ı:ırtlar dahılın- yet Se lr eri e gorUŞ U man • 0Vye ar tnJn 1!1i:Jn a Tokyo,. 26 {A.~.) - ?şi Şfmb~n yareleri diln Leningrada hücum etmiş-
dea ~~:;ika ~!İngiltere ile Sovye

1 
t d d ~ g~ze.te~ının yazdıgına gore, benz_ı~ terse de dağıtılmışlardır. 

la )'O u evam e ec "' • 1 1 kt d yukltl ılk Amerikan petrol gemısı -!~~:u·ı,:~~.d:ı~lir. B~~~:~'iıi timal lran, tecavüze karşı eg' an a ŞI ma a ır V~1idivostok limanına girmiştir. Ge· miyet~. Panama kanalının Birleııik 
buz clenizi yoludur ki, bu yol hemk çok tedbir almıştır Ankara, 26 ~ı ~un~n ·ı~andıra~~- taş~~ıak~adır. Amerika için olan ehemmiyetinden 
uzundur hem de senenin bir ~o. "!: (Radyo Gazete· aze enın ı ~ve ettıgınc gore, uga- çok daha fazladır. Birleşik Amerika 
1 d 'b 1 rla örtülüdür; ıkıncı11 J,ondra, 26 (A.A.) - Röyter: si) - Gelen ha- ron ve Soye Japonya için olan ehem- - O..vam• dordtıncu aahıfed• _ 
arın a uz a d h 1 Ş h" h ! d k" . t 1 Vladivoıtok yoludur ki, bu a em ran a ın~a ı, ran a ı vazıye berlere göre • 

k d hem de yolun anahtarı hakkında İngıltere ve Sovyet hilkil- randa askeri va· 
çJo uzun ur, lı"nde bulunmaktadır. metleri nezdinde bir mildahal~de bu- ziyct şöyledir: 
aponyanın ~ d d b Ud h 1 · h" 

Üçüncü yol iae Hind Okyanuadun ~~ Junmuşs~ a, l(I u :;1- ·ı~· a cnın ma ı- Sovyctler Ha-
l taamdan geçen yol ur '• yeli henüz ma m egı ır. zer denizi mın -

he r~nh or diierlerine niıbetle daha Loııdranın salahiyetli mahfillerinde takasında iki 
k u Y; hmm de lran bir tarafa bırakı öğrenildiğine göre, İngiliz ve Sovyet 
1 ısa ırb, te bat• lngilterenin kont- bilyük elçileri dün sabah şafak 8ökcr- noktadan Irana 
ıraa, af an İ H . . "k" h .. k. nüfuz etmişler -

rolü altında bulunmaktadır.. ken. raAnl arıbecıy~ ~akzın1 na ık·ı uhu- . B 
I b gün maruz kaldıgı mua· metın man şıncı o una arşı a- dır. iri garp sa· 

'ra~ın ub terini arathrırken bu rekete geçmek niyetinde olduklarını bilinde Astara • 
ı:ne enın ae ep d k · · d"kte 1 T S t k tal bat yoludur. Di-noktayı göz önünde bulun burmad bıldır ı k n

1 
.. ve nkgı 1ız ·d ~vy1e ·ı~ a-

l • d B na ikinci bir ıe ep e rına artı uzum a ma ıgı ngı ız ve ğeri Rumiye gö-
azım ır. u H" d" t O 4 .. h E d lil il b . bu komtu hükumet'n hem ın 11 an - evamı nıu aa ı e e - n n cenu un-

yolu üzerinde bulunmasıdır, hem de da Tebriz mın -
gerek kendi topraklarında ve gerek , , • , takasıdır. Birinci 
geriaindeki Irak topraklarında pet- ıstıla devam edıgor ~ka dağlıktır. Şark cepheainde harp harici edilmİf alan toplar 
_,.,, mf'nbaları mevcut olması~ır. • . Hu mıntakada ilerleme gliçtur. Fa- iltica eylemesidir. 

Memleketimizin bu müe_a"ıf ha~ı· kat T-:ıhrana en yakın yol burasıdır. Bu haberin doğruluğu. bilinmemek 
ae ıkarrr1ındaki vaz!yeti çok Hrrh· ( ·ı• k ti Bununla beraber SoVYetlerin henüz le beraber, 914 harbinde Avusturya 
tir: B;z kendi hesabımıza şekl! ve ngı iZ uvve e- ıurada mühim terakkiler kaydettiği ordusundan Çek ve Slovakların ka-
a•bebi ne oluraa obua harp felake- ıaberi mevcut değildir. İkinci nokta- ;arak Ruslara teslim oldukları ha-
tinin hududlarınııza yakın sahalarda • d•• t k Jd ·a gelince, bir habere göre, Sovyet- ırlardadır. 
intitarından hiç bir zaman memnun rı Or 0 an er Tebriz önlerine kadar ilerlemiş- -------------
olamayız. lran komşumuzdur, k~n- • 

1
• J erdir. Bunun daha ziyade Iran or-

diaiyle <'n iyi münasebeti<'~ i.da.mesıne ıler ıyor ar lusunun mukavemet etmemesinden 
bilhaua ehemmiyet verdı~ımız k~r- Jeıi geldiği anlaşılmaktadır. 
d~& bir memlekettir; İngıltere mut- Iraktan hareket eden lngiliz kol-
tefikimiz, Sovyet Ruıya iae doı~u; Ruslar da Tebriz mıntaw lan ise dört .istikametten yarıı_mak- ÇALISMAK 
rnuzdur. Böyle her biri ile ancak ıyı tadır ve hepsı de Hemedanı ıstıhdaf 
nıünaaebetler idame etmek iıtediii- kasında faaliyet eylemektedir. Sahilde Bender Şah- lk" .. r· 

1 miz komtu, doat ve müttefik devlet· .. • pura da asker çıkarılmıştır. .'. tu~ ';' ça ıtma~ vardı~: 
ler araunda cıkabilecek bir hi.di•e gosterıgorlar İran ordusunun hudud üzerinda Bırınc111, ha~ta! bır ~~kın~ye raat 
bi~i ~~cak müteeuir v., endiıeni.k Simla, 26 (A.A.) _ VeY'·el ordu- mukavemet etmekten ziy-ade geriler- gele t~kılmıt hır al~~ ırıbı, aııır acır, 
edebılır. • • t hl .. ._ de muharebeyi kabul edeceği anla- haaaasıyet ve ıuur goıtermeden çalış-

" 

.. belk" . k• b .. !arı karargahının resmı e ıgı. 1 kt d 1 . . . . h k t maktır. 
enuz ı ım an varken u uç İ T H"nd kıtaatı İran hudud ~ı ma a ır. ran ıçın en ıyı nre e lk" . . . 

1 
.. , .. 

doat hük\ımet:? aralanndaki hadise- 1 ngıAızbavdean ı Kasrışirin Haremsah tc budur. Cilnkil çok geniş ohm arn- ?'~111 ıae, ça ıtı~ı.ıya aur atin~, 
· • Ih olu ıt.. h ıı d b"I ı · · arını • ' ' • ~ı·v 1• mu·· dafaa etmek gu·· •tilı· . z~vkını, muhtaç o_ldugu ruh ku. dretı-yı ıu Y • • • • a e e ı me crını B d Şahpurdan aşmışlardır. Aba- " ' k d b 

b ··w· ımıyetıınızl t · d" en er ·n·ır habere go··re Abadan petrol nı verere ve aynı zaman a ır me-u n aam e emennı e ı· d 1 "hraç hareketinde hava t dl ı k 
voruz. ana yapı an 1 

· • · • • tesi•atı merkezi ve limanı d11 işgal 0

8~ _ça_ıtmka,.tır. d d 
, Hamdi Nüzhet ÇAN AR ve deniz kuvvetlerı ordu ıle ış hırlı- edilmiştir. .. ırı~cı. ıe '". ra~ .ımanı az ır, 
---- - - ç ğinde bulunmuştur. Bender Sahpur gunde!ıktır ve bır nevı ıtkenceye ben-

M.))A ş f Hindli kıtaat tarafından iJgal edil. - SARK CEPHESiNDE: zer. lnıanı da baaitle~tirir, hayatı da. ) ) e miştir. Burada hasara ugramış bır Her iki taraf tebliğleriııdP harekil- Halbuki ikinci nevi calııma, bu-

b halde bulunan iki Alman ve Uç ita!· tın devam ettôği bildirilmektedir. günkü inaanıa, bilhaaaa bugünkü ha-
Am. r al Hortiyi te r:k yan gem:si zaptedilmL~. mürettebatı Maa~afih Alma~ların yeni bir ileı:~~ yat tartlarına en uygun olan çalıt· 

') eoir alınmıştır. melerı yoktur. Yalnız Sovyet teblıgı ına tarzıdır. Çalıımai{ı, katlanılma-
f ttı er Hanikiıı i!erliyen kıbları, Kasrı- Novogrndın tahliye edildiğini kaydey •• lazım gelen bir külfet ve mecbu-

1 SAR tTl.E.R 

Alaşehir mıntakasında 9 numa-

ralı üzüm 35 kuruştan satılıyor 
_ _üzüm mıntakaaından şehrimizdeki alakadarlara gelen malumata 

ırore, son iki gün zarfında 9 numara üzüm fiyatlarında yülcaelit ol· 
muıtur. Alatehir ve Kaaabada müstahıillerin 35 kuruttan aıaiı fiyat· 
la 9 No. üzüm satmadıkları öğrenil mittir. Bu fiyattan mübayeat 
yapan ihracatçılar da vardır. 

Ziraat Kongresi 
• 

lstanbul, Bursa, Adana ve lzmir 

ziraat mektepleri müdür ve 

muallimlerinin iştirak ettiği 
k"ongre mesaisini bitirdi 

• l . 
' 

Aııkara, 26 {A.A.) - Macarl.~rın şirin ile Nimetşah petı ol şehrini i~gal !emektedir. AJı:n~~ -~o\•ye~ .harbinin riyet değil!. ~evkle, aeve aev! ve şu-
ınilli Sent Etiven bayramları muna- etmişlerdir. Tayyarelerle na~l.edıl~n art!k y~zı~-. bıtırılemıyecegı , kışa ur ve.enerJ~ ıle ~atarıl!"aa.' lazım ge· . . .. 
fieb t' .1 . · : mhur ı,met lnön(i kıtaat petrol mıntakasındakı ıngılız dogru gıttıın ve kısın da de\•am ede- len bır vazıfe dıye telakkı etmelidir. Zıraat kongreaıne ıttırak edenler -
tar e/J de ıeuıı~·~en tebrik telgrafına memu~ ve ailelerinin muhafazası için ~e*i anlaşılmaktadır. B_unun manevi zevki biiyük olduiu Ttirkiyede mevcud Ziraat mektep-

1
sadiyle İstanbul, Bursa, Adana ve lz. 

"Maa ın ı:n 1 çe ·\ı· Amir-ıl Horti tara- tedbirler almışlardır. İngiliz kıtaatı Ruslara göre Slovak ordulnrı Al- trıbi maddi neticeleri de parlak olur. !erinin ders müfredat programlariyleımir Ziraat mektepleri mtidilrleriyle bu 
fnıJar t ~a '~j 1 1

• te~e.kkUrle muka- hafif bir.mukavemetle karşılaşmıştır. manlar tara.fından geri alınmakta· Vatandatı aen, bıı ikiı>ci çalıtma yo- 1 t.alimatnamelerini günlük ihtiyaçlaı:a mekteplerden seçilmiş muallimlerin 
bole a:dıİ~~lr.a 'e - pevamı 4 oc:U aahifede - dır. llunıııı eebebi efradııı Rııslara hınıı tııtınahım.. ** şlıre tashih ııtmek ve deği,tirmek mak·· -Pnazw ikincl ııalıifeıl. ..... 



SAHiFE 2 

_~· -·-·Zafer taarruzunun ilk qÜnÜ Istanbul valisinin 
Du.n, 26 Ağu to· Bü:;ük Zafer tn- Atatürk anıtı önUnde yaptıkları eza· ziyaretleri 

.• rr ızunıın ilı; gilnil ve Ordu maluller büratla, eşsiz bir zaferle netict-lenen Şehrimizde bulunan lstanbul Vali ve 
bayramı dolayı iyle ehrimizde bulu- büyük taaı·ruzun başladığı ilk günü Belediye reisi Dr. Lti~fi .. ~~rdar: T~pu 
n~n .~falül gaziler tarafındıın parlak h-utiulamışlardır. Merasime şehrimizde v~. kadastr? um~m m~duru Hal.~d Zı_ya 
hır toren yapılmıştır. !bulunan malullerle, bando, bir kıta a!;- Turkkan \~ Ünı~ersı~~ profe~orlerı_n: 

• komisyonu peynir fi- ~cıWcl 
atlarını da tesbit etti ' 

1 
~ -... ,t--ı-

NsAN sEs 
Saat dokuzda :.\Ialfil ~ubavlar ve r- ker iştirak eylemiş, harp akademisi, den Dr. Akıf Şakı~, ~un Beledıye reısı 

lcı·, Halk Partisi binasındaki Ordu mevki ve merkez komutanlıkları mü- Dr. B~h.çet Uz!a bırlıkte Çocu~ hasta- ou••n de 1•htı•kaAr yoluna sapan Ses de insan hayatına karışan, ba-
malüller birliği merkezinde toplanmı~- 'messilleri bulunmuştur. h~nesı_rıı; gara~ sant:aıı, Beledıye o~o: zan büyük tesirler yapan, sempati-
lar \'e saat dokuz buçukbı bayrakları ı İstiklal marşını müteakip harp ma- buslerını, tall}ır ve ın~aat atelyelerını ler veya antipatiler uyandıran bir 
çelenkleri ve arabalarla Partiden ha: lülleri Atatürk anıtına bir çelenk koy- ve Fuarı gezı;rek tedkıkler yapmışlar- u••ç kı•şı• yakayı ele verdı• tabiat mevhibesidir. 
reket ederek Cumhuriyet meydanına muşlar ve Türk ulusiyle ı:tilli ef için dır. .. . . Sesin güzel veya çirkin, ahenkli, 
gi!_mişler~ir. :'-ı<keri b~n?o ile bir polis üç defa cSağol .. diye şeref tezahürün-

1 
~r. L1ulfdı .!<ırdar_bu sabahkı vapurla Dün V~li.~uavini Ekrem Yalç_ı~ka-ıdurulm~sı da şaı:~tı~_. . . muzikal veya pürüzlü, dalgalı ve 

mufrezesı selam reı-ımını ifa etmistir. de bulunmuşlardır. ~ta~b~ a onecek~ır. . . . yanın reıslıgınde toplanan Vılayet Komısyonda komur fıatlerı mevzuu karmakarı,ık oluşu ne kadar ayrı 
.\1erasimde vilayet. kumandanlık, Par-\ Bunu müteakip şehidliğe giclilmis Ye L~tfı !<ı~dar, d~n. ~~:ınısa~·a gıt~ıs, Fiat mürakabe komisyonunda teneke, ela görüşülmüş, daha geniş tedkikat ayrı tesir yapar değil mi? 
tl mümessilleri \'e kalabalık bir halk bir çelenk konularak şehiıllerimizin şehrı ve .~z-~ım sergısını gezmış ::Vlanı:::a- tulum ve kaşar peynirlerinin üç kalite 1 yapılarak fiat takdir olunması muva- Sesin, şahsiyetimizle, ruhumuzla 
kütle~~ hazır bulunmustur. \hatırası taziz edilmiştir. lıla~la ~or.uşm~~erd~ b_~l.unduktan son- üzerinden fiatleri tesbit edilmiştir. fık görülmüştür. alakalı olup olmadığını bilmiyorum. 
::V!erasıme tnm ·aat onda İştiklal mar- KIRŞEHIRDEKI ıl1ERı1SLU: rn ~hı ımıze donmuştuı · Karara göre, peynil'ler, satı· fatura· Komisyon •. şehirde kömür stoklan Bence ses, hançere, damak, geniz ve 
şıyle başlanmı ve Atatürk abidesine Kırşehir, 20 (A.A.) - Büyük ta:ır· 00 lariyle etiketlerde fiatleri kaydedilmek yapılmasını muvafık görmüştür. ağız teşekkülümüzün kuruluşu için-
~le!l.~ konduktan .'onra, Oı·du maluller ruzun başladığı 26 ağusto: günü en iç- CEZALANDIRILAN OTELCiLER suretiyle şu fiatlerden satılacaktır. Bunun için lüzumlu tedbirler alın- de bir vakıadır. Fakat hazan onu tan-
bı~lı.gı murakabe ve hay:>iyet divanı ten tezahüratla kutlanmıs ve bıı mü- Kaşar peyniri: Tam yağlı toplan mıştır. zim etmek kabiliyetinde olanlar da 
reısı Rasih Tuna tarafından bir nu- na;;ebetle Milli Şefin garp cephe~i ka- Belediye zabıta amir ve memurların- 105 kuruş, perakende 125, Tulum pey-ı YAKALANAN MUHTEKiRLER vardır. 
ttık irad edilmiş ve Atatürkiin ve şehit rargahı ve taarruz pTanlarının hazır- dan mürekkep bir hey' et, gece ve gün- niri: Toptan 75, perakende !J5, Tene- Kuzuoğlu çarşısında Bohor oğlu tu- Sesler, çok kere hafızamızın İçin-
ark~da l~rın hatıra. ına hiirmeten bir lanmış olduğu belediye claı.·resi öniin· düz şehirdeki lokanta, gazino, o.tel, ha- ke peyniri: Toptan 60, perakende 75 ,hafiye komisyoncusu Menahim ve Ne- de uzun müddet saklı kalır. Mesela, 
dakıka. :<ukut edilmi tir. de bir geçid resmi y:ıpılmı<: w lıih·iık marn ve kıraathanelerde teftiş.er yap kuruş. sim oğlu kazmirci Albert, siyah sete- bir tanıdığınızın sesini, kendisini u-

Ha_~ıp ezcümle demi. tir ki: ı1 güniin hnhrası amlmıştır. maktadırlar. l\Iuhtelif sebeblerden 8 Bu fiatler :ızamidir. Daha ucuza ela nin metresini halihazır fiat olan 130 zun müddet görmediğiniz halde, ha-
cDuşmanı mukaddes.vatandan kov- otel, 13 lokanta, 2 hamam, 4 kıraatha- satılabilecektir ve tam yağlı peyniri·~· kuruı:ı yerine 230 kuruşa satarak ihti- fızanızda yaşatabilirsiniz. Ve bir gün 

m_~k için, dört ene Gaziantepde, lnö- Js d b •• ••ki ne \'e 2 gazino müstecir ve sahibi para re de aittir. ı kar yaptıklarından yakalanmışlardır. onu, arkanızda konuşurken işitirse-
n~~de, akaryada v \'atanın sathı parla a UYU , c<>zasına çarptırılmışlardır. Teftişler Orta yağlı pcJnirlerin toptan ve pe· * Arastada Davi oğlu tacir Sala- niz, derhal tanır ve başınızı çevirir-
mudafaa halini alnn her tarafında 

1 

~ıbık devam etmektedir. rakende satış fiatlerinde, yukarıdaki mon, dükkanında- 40 paket kundura siniz. 
dünyanın muazzam kuvvetlel'ine karşı f ı• t 000 fiatlere nazaran yüzde 10, az yağlı çivisi bulunduğu halde gelen müşteri- Size telefonda hitap edenler ve 
ça7pış~~k: .• Tihayet 19 sene evvel bu- aa ıye ZABJ 1AJ.JA peynirlerde de yüzde 20 tenzilat yapı-,leı·e satmadığı ve bazı ki~;;e_le~e kilo- kendisini tanıtmaktan çekinenler bu· 
g~n buyuk kumandnnlarımız Atatür- ··-·-·-·-·-·-·-·.. lacaktır. sunu 550 kuruşa !'latarak ıhtıkar yap- 1unabilir. Sorarsınız, güler, söylemek-
~.un. ~e lnönüniin emriyle bütün ener- Satış etiketlerinde tam, orta ve az tığı görüldüğünden o da tutulmuş, ten çekinir. Belki de günde bir iki 
Jımızı ve azmimizi toplıyarak düsmana Y o), köprü, İstihsal ve Hıraızlık: yağlı JJeynirler hakkında işaret bulun- mahkemeye sevkolunmustur. defa önünüzden geçer, yine belli et-
.aldırdık. ~izi~le omuz omuza Çarpı- d k k Gazi bulvarında Hüsey_in o_ğlu Re- mez. Fakat bir gün, her hangi bir te-
~-"!k şehıd dmıen arkadaşlarımızla o umacıh ışleri Cl'l}, s~rhoş olarak İs1!1-aıl ogıu Ha- Ziraat kongresi FUARDA HALKEVI S-INEMASI sadüfle onun sesini çok yakından 
bırlikte her karış toprağı kanımızla ~an Huseyının kahvesınde uyumuş işitirsiniz. Artık bitmiıtir, onu ta-
<ıuladık. Binlerce kahramanlık menka- \·e sabaha karşı kahveden on tane - Baı tarafı 1 inci sahifede - \ nırsınız, o, evvela yine lakayıt 
besi yarattık. En ba 8ta Ebedi Sefinıiz Isparta (Hususi muhabfrimizden)- ,(ramafon plağı ile bir kat Hl.civert iştirak ettiği kongre, 20 günden beri İzmir .. Halkevi?in 8.~Y~:~r. ~ineması 'l"Orunur, biraz mücadele eder, fa-
Atatürk olduğu halde, şehid arkada!;- Bu sene r ·parta vilayetinin i::ıtih.·a!atı elbise çalmış, elbiseci Şükrü ve Hasa- Ziraat Vekaleti zirai tedri!-\at şubesi Fuar munasehetıyle Kult~ıpark.~a ç~- kat sonra, bütün harekatı ile kendi
larımızın hatırnsına hürmeten zi.'i b;r g-eçen ~eneıere nifıbeten daha feyızlıclır. na :atmış, zabıtaca tutulmuştur. El- müdürü Şeyda Kereı1tecioğlumın reis 11 ıştırf~I1r;ıa1k~dı.r.k Açı_kb ~a\~·d.a g~tFıtde~ı- !ini belli eder. 
dakika sükfit:ı cla\'et ediyorum. ''ali Ba.\· 'l'evfik Hadınin :ııaka ve ça- ıııseyi ~atın alanlar hakkında da ta- liğinde devam ettiği me.~aiı1ini el Un bi- enD _ _ı ım erıCc;o hra~ ~ .. g?ımİ :. -~ ~.r. Ben, sesi çok severim. Bence, seıı 

cEy koll'ltl"' baca'· ·ız "'··. ·· k ı · ı. lışması, köylünün ve fabnka amelesi- kıbat vaprlmaktadır tiı·miştir / un gece um urıeısımız nonunun ya bir: konu•mada, ya bir kahkahada, . · ... , ~~ ' e.Ozsuz, u a"- • · · Ş ·k · h t' M h d ik • h d " ız takat ar;-;lan vürekli Tüı k erleri ,·e nın çalı. masında savanı takdir bır İıl· Komisere hakaret etmiş: Kongrede, son yıllarda günden güne ı ar. se_~ll:. a 1 ı .~ me ç cep e e va bir hıçkırıkta dü~ünce, heyecan 
,;ubayları; bugün, Tiirke ven iden rn- ld!'laf yaratmıştır.~ • ilayet Hususi mu- ('ukurçeşme karakolunda komi - inkişaf eden modern zerirat ı:ıekilleri- vazıfe .g~ru~~en Tur~ kadınlarının _as- ve tahatsüslerimizi ifade için kullan-
amak kuclreti veren büyük zaferin. ilk ha8ebe dairesı, çok iyı <;aıışmakta e :>er mu:wıni Azmi Dereıiye hakaret nin memleketimizde tatbiki için yapıl- kerlerımız ıçın evlerı~de ~ı~~ıl ~e.dıye- ·hğımız göri-.,mez musiki aletinin 

g_ü:ıi~clür. 1:~rk varlığının, Türk i;ıtik- tahsııat ıntızamıa vuku buımaktadır. -·~en Nafiz kızı Muine hakkında tah- ması I~zım gel~n _ı!llahat ~€_ziraat mek: le.~· tha~ı1rl~cltı.~ları hakkıncl.ıkı fılımler ihtizazlarından ibarettir. 
!alının, Turkiye cumhuriyetinin, lıii· Hatı ve bez dokumacılık i ·ıerıncte faa- kıkata başlanmıştır. teplerı talebesmın daha zıyade amelı go;ı erı mış ıı. Hayatımda bir hıçkırık işittim .. 
yük Türk inkılaplarınııı temeli bugiın ııyet artınıstır. \'ati Hay 'l'evfık Hadi- sahada verimli olabilmrlerini temin ---000--- Hila ve hala hatırlarım onu .. 
atılmıştır. Bugün hamle günü, hücum nın te. ebtmsıi ile ımıama İşleri içın hıi- maksadiyle ders programlarmın ne se· KIZ KAÇIRMA Bir gün, bir kahkaha duydum. Bu-
günü, savaş ve alclırıs günü, kan ve kumetın !J41 yııına ~yırdıgı elli mılyon kilde tanzimi icap ettiği kararlaştırıl- nun sahibini tanımıyorum. Güzel 
ölüm günüdür. Onun için bugün lıiz ııraıık tah~mıata 1sparLa vııa ·eti de da- mış, bu hu~uslara ait esa:-ılaı· te~b:t lzmir civarında Karakuyu köyünde ~iydi, çirkin miydi, genç mi, orta 
Ordu mahillerinin banamıdır. hıl oımuştur. Ayrıca, lO!J el tezgahının olunmuştur. çoban Konyalı Mehmed, .Mehmed Ka- vaşlı mı idi, kanbur mu, topal mı idi 
, Arkada hır: 1c::iı:ni~de yanan va nn san'atkar fakır korıuye meccanen tev- BUGÜNKÜ PROGRAM . ~u kararlar, Zi_raat _Y~kaleline bil- rakulağın kızı 18 yaşında Haticeyi _ka- hilmiyordum; bildiğim şey şudur; 
.ışkını, kanayan fırkat y:ırasını lıiJ- zıiJemın oıunmuşı;ur. 7 ,:rn proyram, 7,33 hafif parçalar clırıl~cek .ve t~svıp <>dıldıkten ~nnr:ı çırmış ve ;;uçlunun yakalanma<:ı ıçin '>u kahkaha gökkubbenin altında bir 
~em g 0 nç ne! le anlat~bildım mi? Kah- 'öıcük ııuyunun isaleı-ıine yardım 7 ,4 !'i Ajan;i haberleri, 8 hafif ırnrc·ı~ tatb;k edılecektır. . araştırılı:nasına başl:ınmıştır. • daha tekrar edilmiyecek kadar ha-
ıa~a.n orctuı;ıuzıııı bı1.e hal~f. olan er- e.decek yotıar hazırlanmış, k~mal ame- lar P ·ogramının devamı, 8,30 E\:in l\URS AÇIL_ACAE.: .. , . K:çecıler cad~esınde Ruhen o~lu rikulade ve nefisti?. Ses, gırtlağın 
lerı H' ıı_uba~ ı:ırı ?u acıyı bızım ka<hr ııyesıne mubaşeret eaıımıştir. ::;.ehırlle ~aati. 12,:30 Pı o gram, 12,:rn karı ık . Zıraa~ ~uallıf1! v~ 1!1uc:11~ele tek?ı- terzı Avram, Davı kızı rn )'.a~ında o- içinden inanılmaz nağmelerle geli
sezer mı? Şımdı $evgili vatanımızı ıçme :suyunun şeoeke t.e:-ıı~atı da ta- 'arkı Ye türküle. 12 4 r.: Ajan~ h b ş • sıyenler_ının amelı bılgılerını takvıye yayı kaçırmış ve kızın velı<:ı tarafın- yordu. Kulaklarımda, hala bu kah-
harp ve tecavüz tehlikeleri dört taraf- mamlanmak üzeredir. ieri, 1:3 karrnı~ tü~k<>ü ve ~~ar~ıf:r !'11.aksadıyle 7 ~ylı11 t~rihinde Bornova dan şikayet eclilme. i üzerine tutıılm•ıg- kabanın akisleri vardır .. Geçenlerde 
tan ~armı'4 bulunuyor. Bu mukaclde!; l'rogramının ~levamı 13 !;') karısık Zıraat mektebınde hır kıırs :ıçılacak- tüı-_ bir zatla tanıştım .. Şekli, şemaili 
vatana el u~atac_a~ düşman. kim olur- ı 'ehrin müstakbel planının projeleri program (pi.), 18 Progr~m, 18·,

03 
tır. On gü_n devam e~ ~· kolan hu kur;-1- 000 derhal iyi tesir yapan bir insan .. Fa-

a ol:un! bılmelıd!r ~i. Türk ordusu- hazırıanmıs ve yeni rapor!arla ber_aber dans muzi"i 18 15 serbest 10 dak:k ta, .m?allım ve teknı. ıyenlere mah:ul- Z V k l kat daha ilk konuşmada öyle bir tu-
nun malullerI dahı Buyük Şefleri lııö- tasdik ıçın Ve1<aıete gonderılmıştır. 18 2"' ko g' • d rt'k h' ~ a lerımıze zarar \'eren haşare Ye hasta- • e ili zmire geliyor haflaştım ki .. Bu zat, adeta ineklerin 
nünün bir isaretiyle son damla kanla- . ıımar ::.ınan camii, iptık fabrıkası ve ler'i)" 18 ~~şCa· ~ ış Pt 1

1
1

9 ~O ~~ıse- lıklarla daha esas}! mücadele U!;ulleri Ziraat Vekili n. ıvı:unlis Eı·kmenin ç•kardığı sese müşabih bir sesle ko-
rını akıtmcıya kadar. gene mücad le- ı!>tasy?n genış asfaıt caddeleri etra- habe.rl .

1
.'i "19'~~ f~:ı~ \e,' ti 2ban~ göst.erilecek ve öğretilrcektir bu hafta içinde Fuarı ziyar t için seh- nu,uyordu .. ineğin kartınıza ııeçip 

.Ye atılacaklardır. Gene düşmanı va- fında ınşa eaııen modern l>ınaıarlıı şe- r: ad" o ~ ,.;z t~ .' 90 ·4 
_ . ~ e • '.~ ~ rimize geleceği haber alınmıştır. Vekil, konuştuğunu tasavvur ediniz artık .• 

tandan çıkarıncıya kadar bütün varlıj{- hır, yepyenı ve moaern bir şehir maıı- k\Li '·i ö _g, ~ sı. - 21;) _bır tf1~ !tı 1: Fuar ziyaret çıleri İzmirde Zirnat teşkilatını da terlkik Bir balo gecesi idi. Beni bir bayan-
Jariyle savaşacaklardır. Bu knhraman- zarası arzetmeğe başlamı tır. 21 ~O ,gı;enıy~[~~'. zıraa. a \'II~ı, edecektir. la tanıştırdılar. Nezaketen biraz ko-
lık, bu sönmez ateş, bu aşk \'e heyecan Beledıye, aı a tevzıatmcta çok titiz soİolaı·n gİ')~ı,.. \ 31

' 
21 ·25 Vıololen>1el EYvelki akşam Fuarı ziyaret eden- --~ooo--- nuşmak icap etti. Allahım, bu güzel, 

bizim kanımızda ve içimizdedir. Türk davranmakta ve arsa mubayaa eden- ~ k j ·. -,.,,; ~i)O -ı~zar\ ~· 11° . solo !erin sayısı 17265 dir. nazik ve zarif görünen kadının, ne 
milletinin ruhundadır.• lere plan dahilinde ve kısa bır miıdaet ' _r 1 aı. --·· .•. Jans a er ~rı, 22. 000 YENİ NEŞRiYAT ;ıldırtıcı, ne berbat, ne mendebur ve 

Hitabeyi müteakip Ordu malüller içinae insaata mübaşeret etmek için .1.> da.11
\ muzıgı, 22·51i yarın hı prog- adeta davul gibi ne garip seıi var-

birliği idare hey' eti reisi kıdemli yüz- azami tesnııatı göstermektedir. ·anı \e apanış.. Kadastro işleri Yeni Ne,riyat dı ? .. 
başıA!i Rıza Akatürkün kızı Melda Yeni esaslar iızer.ınde in~a edilmekte 000 Tüı k Hava Kurumunun çıkarmak- Ses, kadınlar için çok haasaa bir 
Ak ola ı A ooc· UM Ankara, 26 (Hususi) - Verilen atürk tarafından güzel bir siir n :<;parta - malya şosasının men- malumata göre, şimdiye kadat· 39 vi- ta olduğu (Havacılık ve Spor) mec- mevzudur. Çünkü ses, boyanm~ 
okunmuştur. Bunu müteakip Atati.iı'k fezıerı açılmıştır. Tu··cc", rllan Sabrı' Fct•·ııcınıı1 bı'ı· kız ı<olay kolay ayar edilmez, istenilen " , Hlyet ve kaza merkezinde, nahiyelerde muasının 292 inci sayısı zengin min-
amdının önünde muzika ile bir geçid A cocuğu dünyaya gelmis vav. . F t ve adalarda kadastı-o işi itmam edil- . t' şekle ııirmez. Mesela kaş gibi, kir-
resmi yapılmu~ Ye törene niha\·et \'e- D" Yrıca Isparta ·- Burdur ·- inacık ismi verilmistir · y;\'I'~ u~ a a - derecatla inti~ar etmış ır. pık ve dudak gibi, saç gibi, tırnak 
rilmistir. · ınar şo~alarının da esaslı ·urette b- ·· .. J.. ı cı"·ı · ıııın uzun miştir. gıbi işlenmez, düzelblmez. Çirkin :.r . mırme mub . . .. . ' omur .u o mas~nı ı er, ebeveynini ve ooo l . b 1 d" • d 

• era~ıme i~ tirak eden :\fallı! su buy- ~undaki mu aş:r~~tec~tmıs, ko:ı, ter ara-
1 
cledesı Balıkesır mebusu Hacim :\fuhicl- zmır e e ıyesın en: ıesli kadınlar, hiç olmazaa kuvvetli 

l~r? De~iz. gazinosunda bir öğle ziya- . k .. na a a ı emın eden yoııar din Çarıklın tebril· ecl. . i. Tashı• h Fevzipasa bulvarı üzerı'nde 904 ncu·· kafaya sahip olursa bunu telifi ede .. 
tetı verılmış, bu ziyafet de silah arka- ı><e oytumuzun gayrecıyıe tamamlan- ' ~ Hız. • oılirler. 
1 1 - h mış sosa ..ı b 1111•~!111•••-~--- . .. sokakta. 341 ada 13 parselde 4 ven. l aş ıgı avası içinde .·amimi ve ıwseli ' · · '. "a agıanmışıır. ~uçlar ka- :- c;o .-. Ga k 1 h 1 " i t 
geçmiştir. . za~ına 1'.;~ıı·ctir yoııyıe gıdiJdıgı malum- r uar gazinosunda '~r~ men u un mu ammen kıymeti 14/16 sayı ı dükkanın yıktırılması ala- ç MD K 

dur Vaıı .liay 'l' r k li d k h l ~6816 l!r~ olup evsafı 5/12/938 tarih- na ait olmak üzere enkazınm satışı, ooo---
A.SKARADttKJ lIEPASllJ· k · b k - ev 1 a ı; azıı a - CAZ KRALI lı takdırı kıymet zabıt varnkasından Fen 

1
• !er· M··d·· ..•.. . . Mahkemeye verildi 

• ' ' · ·• mı u. Ulietten kurtarmak için ka- K p G Ş ı u urlugundekı keşıf ve 
. A!.ık~ra, ~6 (A.A.) __ 26 Agu ·tos zayı dogrudan doğruya merkeze bağ- Ormen odı ecesi ye şartnamede yazıtıdır. Kendisine . . Bakkal Ali oğlu Sami, !larhoşluk 

günunu aynı zan_ıanda kendi günJerı ;ıyabıiecek_ muntazam bir şosanın in- - - U- 1 ıhale olunan kimse bedeli ihaleyi ver- şartnamesı veçhıle açık artırmaya ko- saikasiyle evini bulamadığından ev-
olar~k k~bul e~!11 1 bulunan Ordu harp şası~ı duşun~ü~ ve teklifi hükumetçe BUYUK S RPR ZLER mediği takdırde icra iflas kanununun nulmuştur. Keşif bedeli 200 lira mu- velki gece Karataşta polis tarafın-
malullerı, _!>ugun Uluıı meydanında wııvıp edıımıştir. 28 Ağustos Çarşanba alqamı l 133 ncü madde3i hükmü tatbik olunıı- vakkat teminatı 15 liradır. Taliplerin dan Şehit Fahrettin karakoluna götü 

• - -------- için masalanı:.u ,imdiden ıtn- 'caktır. (3495) teminatı öğleden evvel İş Bankasına rülmuş, üzerinde bulunan para vesai lzmir fı"at mu•• rakabe komı"syo-d =---.::..ga-'j_e_e_tm-en_i_z_l_i_zı_m_d_ır_. - Z A y l yatırarak makbuzlnriyle ihale tarihi resi bir z~bıt varak~sile tes?it edil.ıı:tis 1 - / . .. .. a~ahleyın kendtsıne te:\lım edıhr-

d 
j· Z A Y l 1900 :.\.1iladi sene:inde Girid Kandi- olan .291 S/94~ Cuma gunu saat 16 da en 22,5 lirasının eksik bulunduğu-nun an:ı Sakarya ilk_ okulı.~ndan fn9 ilenesin- , ye İslam idadi ini ikmal ile aldı" ım Encümene muracaatları. nu söyliyerek suç tıaı;ni eylediğinden 

' de alını oldogum dıplomamı kaybet- . . . g 14 18 23 27 mahkemeye verilmiştir. 
Yenı ·ene mamulatı idrak ıtiliıır.eye karlar peynirin cin ve ııevile- tim Yenisini alncağımdan e.·ki. inin . ahf~et~~meyı zayı ettım. Hükmü ol-

J'İııe göre toptan W' ı>erakende nz:ımi satıs fi:ıti :ı~ağıda gö~t<>rilrliıh iizeı:e hükmü yoktur macıgı ılan olunur. 
1 •,;bit olıınmu~tıır: · Ankarada. Atatül'k caddeııinde 

Alaşehir: Kemaliye köyilnden And Apartmanı N . 9 
Toptan Perakend~ 

Tanı yali'lı t neke beyaz ııeynirin kilo,;u 60 75 
« c Tulum « c 7i'i 95 
« Ka ar c c 105 125 Kuru tur. 

Yukarıdaki fiauerden piya. ada mevcud yarı yağlı peynirler için Yo lO, 
yıığqız pe nirl r için 7r 20 tenzilat yapılacak ve fiatleri müş'ir etiketler, 
tiz riııc de peyniri?} tam yağlı, yarı yağlı ve yağsız olduğu sazılacaktır. 

Keyfiyet alakııılarların vı> müstehlik halkın nazarı dikkatine arı 
Jluııur. (3497) 

Deniz levazım satın alma 
misyonundan: 

ko-

l - Tahmin edilen mecmu bedeli 37540 lira olan 40.000 kilo Zeytin
y:ıi.\'ının 28 Ağustos 941 perşembe giinü saat l 4.30 da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2815 lira 50 kııru~ olup şartnamesi her gün mesai 
»aatleri dahilinde komi ·yondan 188 kuruş bedel mu.kabilinde alınabilir. 

:3 - İiıteklilerin 2490 . ayılı kanunun tarifatı dahilinde tenzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 12 17 22 27 (3185) 

Devlet Demir Yollarından: 
. !uhammen bedeli 175000 lira olan 22000 aded tulum 3000 adedi 

caket ve pantalondan ibaret takım olma·k üzere ceman 25000 adet işçi 
elbisesi 5-9-941 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 10000 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini tıyni gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri la -
zımdır. ~artnameler 200 kuruşa Ankara Haydarpaııa ve İzmir vezne-
lerinde atılmaktadır. 21 28 25 27 3344 

Halinı oi}lıı Mıı.~tafcı Saraç Fahri Sarıgiillii 

IResmi liselerle muadeleti taksitli' 
YATILI YATISIZ 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ İZMİR EGE LİSESİ 
• Yen_i talebe kaydına başlamıştır. Kayıd için her gün 9 dan 17 ye kadar 
Karantına Köprü mevkiindeki okula müracaat edilmesi. 

Yatılı ücret Li!le kısmı 240 Orta kısmı 220 liradır. 
Yatısız iicreL Li~e kısmı 85 Orta kı..mı 60 liradır. 
Memur ve mütekaid çocuklarından jo 10 tenzilat yapılır. 
TELEFON; 3947 Tel. EGE LİSESİ İZMİR 

27 29 31 2 4 (3492) 

Nakliye Eksiltmesi 
Kooperatifler birlivinden: 
1 - İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri birliğine bağlı koo

peratiflerden Alsancak ve Basmahane istasyonlarına gelecek incir, üzüm 
hububat vesairelerle pamuk, pamuk çekirdeği vesair bilfımum mahsula
tın mezkur istasyonlardan Birliğimiz işletme hanlarına ve depolarına 

nakli işi Alsanclık ve ?a~mahaııe istasyonları için ayrı ayrı olarak açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Eksiltme 29, 8/ 941 Cuma günü saat 16,30 da Birliğimiz mer-
kezinde yapılacaktır. . 

3 - Muvakkat teminatı Alsancak nakliyatı için 1000 lira ve Bas
mahane nakliyatı için keza 1000 liradır. Şartnameleri görmek istiyenler 
her gün saat 10 dan ikiye kadar Birlik incir ve üzüm işletme servisine 
müracaat edebilirler. 23 25 27 (3435) 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

Kıymeti 
Lira Kr. 

Addi 

3188 75 54 Muhtelif cins evrakı matbua 
Viıayet Hususi idaresinin 941 yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 

lira 75 kuruş muhammen kıymetli evrakı matbuası tabedilmek üzere ek
ı;iltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 11/9/941 tarihli Perşembe günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Fazla malümat almak 
i'3Liyenlerin her gün Vilayet daimi encümen kalemiyle Hususi idare mü
dıirlüğüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen günde Vilayet dai
mi encümenine müracaatları ilan olunur. 27 30 2 5 (3474/4763) 

lzmir Memleket hastanesi baş
tabipli2inden: 

Hastahane~e. ölen l_!J~ şahsa ait ~ama~ır ve benzel'i mahalle/at ewası 
21/8/941 tarıhınden ıtıbaren 20 gun muddetle açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihale günü olan 12/9/941 Cuma gilnil saat 10 da hastaneye 
mtlracaatları. 22 27 2 7 (3375) 

Askeri fabrikalar umum müdür
lü!lü Merkez satın alma komis
yonundan: 

Askeri fabrikalar için Iinters pamuğu satın alınacaktır. Ellerinde 
lintera pamuğu mevcut olanların numuneleriyle birlikte merkez satın 
alma komiBY(}DUDt. müracaatları i!AD olunur. 21 28 25 27 8-8.li 
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~lzmir Levazım Amırliği llô:nla,.ı~ 
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lznıir Levazon Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 

Cinsi :Miktarı 
Umum ilk ?.1ünakasanın 
Tutarı teminatı •ekli 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

İhalenin tarih, 
gün ve saatı 

---· -- - - - ------ --------
Sığır eti 6000 3000 00 225 00 Açık eksiltme 29/8/941 Cuma 

c c 35000 17600 00 1313 00 Kapalı zarf günü Saat 11 de 
c c 35000 17500 00 1313 00 c c c c « « 
• c 35000 17500 00 1313 00 c c « c « c 
c c 10000 5000 00 375 00 Açık ·J;siltme • « « « 
c c 10000 5000 00 375 00 • c c c « c 
c c 6000 3000 00 225 00 c < c c c c 
c c 4000 2000 00 150 00 c c • c c c 
_ 1 -: Ayrı ayn şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 .~alem 

sıgır etı hızalarında gösterildiği gün ve 8aatlerde kapalı ve açık munaka
saları yapılacaktır. 

2 - Bunlara ait şartname her gün komisyonda görillebilir. 
3 - Kapalı zarfla münakasa~ına iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanunun tarifatı dai
resinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatlerden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığında askeri posta 1837 Satın alma komisyonuna 
Çanakka!ede bulundurmalım. 12 17 22 27 

-lznıir levazım amirliii satın alma ko!ll.İayonu~dan: ~ 
1 - Beheri kilosunA 10 kuruş tahmin edılen 24 ton kuru sogan 

açık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - İhalesi :ı-9-941 çarşamb11 günü saat 18 de edremıt .~atın alma 

komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - İlk teminatı i80 liradır. Evs:ıf. ve . şartn_an_ıesı. ft:_~k~-

ra İstanbul ve lzmir levazım amırlıklerınde gorulebılecegı gı-
bi komisyonumuzda da her gün görülebilir. .. . 

4 Taliplerin k11nuni vesikalariyle birlikte mezkur gunde komısyo-
na müracaatları. 19 23 27 31 

-""l""zmır-. ..::::lev..;,;.-amirliii ıatın alma komiayonundan: 
1 _Beher kilosuna beş kuruş 50 ~antim tahmin edilen 600 ton 

kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 
2 _ İhalesi 3-Eyiül-!141 c;11r amb!' günü <aat 17 de edremıt satın 

ıılma komis~·onutıda yapılacaktır. . 
:ı _ tık teminatı 2470 liradır. Evsaf ve şartnamesı A_nka -

ra İstanbul ve İzmir levazım amirlikleri satın alma kom.ısyo~
la;ınd.ı görülebileceği gibi komi•yonumuzda d-a her gun go
rülebilir. 

·l Taliplerin kanuni YC<ikalariyle birlikte mezkur günde komis-
yona müracaatlar . 19 23 27 31 

Afyon As. Mıntaka SA. AL. KO. Ba,kanl~ğından: 
1 _ 15000 çift çizme kapalı zarf llsulıyle eksıltmeye ko!:lnıuştur. 
2 _ Ek,iltme 10-9-941 Ç1tl'~amba günü "aat 16 da askerı mıntaka 

levazım daire>i hina ınııı satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

;ı 15000 çizmenin muhammen bedeli 225000 lira olup mtıYakkat 
teminatı 12ö00 liradır 

- Şartname ve evs11fını görmP.k istiyenl~r _her _gün komısyona 
\'e Ankara, İstanbul, lzmır levazım amırlıklen satın alma ko
mi,yonluklariyle Manisa askerlik daire>;i satın alma komisyonu
na müracaat edebilirler. 

~ - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunen icap edecek vesaik 
ıle birlikte verecekleri teklif mektuplarını 10 eylül 941 çar
~amba günü muayyen saatten hir ~aat yani saat 15 şe kad~r 
makbuz mukabilinde komi<yona vermiş bulunacaklardır. 

li Kapalı zarfla ihale ~·apıldıktan sonra derhal muyakkat temi-
---..::nat kat'i teminata ibliiğ edılecektir. 23 27 1 ö ____ _ 

A.fııoıı Aık i atın Alma Komi ınııtt Başkanlığmdn.n: 
1 - 15000 çift yel11€ni kapalı zarf n•ııliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 10. 9 '941 Çar~amlıa gilnii .<aut 17 de A•keri mıntaka 

levazım dairesi binasının satın alma komi~ronund:ı yapılacaktır. 
3 - 16000 çift yemeninin muhammen be<leli - 7~0no - lira olup 

muvakkata teminatı - 5000 - liradır. 

4 _ Şartname"ini Ye enafını görmek ·istiyenler her gün ko~is
yona ve Ankıırıı, İstanbul, lzmır levazım amirıikleri satın alma ko.mıs · 
yonlarına Manisa a"kerlık şııbe"i ~atın alma komı•yonu~da gorıılcb;ıı:-. . 

5 _ Eksıltmeı e iştırak edecek oınnlar kanunen ıcap eden \esuık 
ile birlikte verecekleri tek.lif mektuplarını 10 Eylül 941 Çarşamba günü 
muayyen saatten bır saat yani >aat 16 ya k:ıdaı· makbıız mukabilincle lrn
misyona v rmiş bulunacaklardır 

6 _ Kapalı zarfla ibale yapıldıktan oonra derhal muvakkat temi-
nat kat'i temınata lbliığ edılecektir. 23 27 1 6 

Afyon As. Mmtaka Sa. AL. Ko:ı;;.şkanlıgından: . . _ . 
1 _ :uıooo çın kundura kapnlı zarf u ııııyıe ek8ıltmeye konıılnıuş-

tur. ·· - 16 30 d ·k ·• 2 _ bk.siltme 10-9-941 ç'!lrsamba gunıı aat , .a a, eıı mın-
tnka levazım daıreşı bınasıııın satın aıma komısyonunda sa-
pılacaktır. . . 

3 2oovv kunduranın muhammen bedelı 212500 !ıra olup mu -
vakkat temınatı 11875 Jıractır. .. . 

.ı ~ Şarıname ve evsaıını gormek isliyenler her gun komı<yuna ye 
Ankara lstanbul, ızm.r levazım amırııkıeı·i .satın aıma komıs
yoıııarı)'.le .11anısa ftsknlılc daıresi satın aıma komısyonıına 
muracaat ectebllırıer. . . 

:; bksııtmeye 1'/tırnk edecek olanlar kanunen ıcap _ed~n vesaık 
ile bırl•kte vereceklerı tekııt mektupıurını 10 eylul ~41 çar -
~amba gunü mllayyen Ra~ııen bır -aat yanı 11>,ilO za ~adar 
maKbuz mukaoııınae kom"yona vermıs buıunacakıar~ıı. .. 

6 Kapaıı za'rtıa ınaıe yapııaıktan >onra muv11kkat temınat katı 
temınata ibıağ ecıııecektır. _ ~3 27 1 6 ______ _ 

~lzm-.,.ir-..Le::vazım Amırlıii Satın Alma Komiıyonundan: 
ı _ l:seher kılosuna a,5v kuru~ tanının edııen :rno ton saman ka

paıı zartla satın alınacaktır. 
2 - ihalesi :HMt41 çar~amba gunü saat 16 da Edremit satın al -

mı. komısyonunu'll yapııacuKtır. 

3 lik temıııatı ~4<> ııraaır. Lv•al' ve şartnamesi Ankara '. İstan
bul ve .ı.zmır ıevazım amırııkıerınde goruıeoılecegı gıbı komıs 

yonumuzcıa da her gun gorüıebııir. . • . 
4 - 'l'aııpıerın kanuni vesıkaıurıyıe bırlıkte mezkur komısyona mü-

racııat etmeıeri. 19 23 27 31 

lz!Qir Levazım Aınırligi Sat19 Alma Komll)'Onunda.nı • . 
1 - Beher kilosuna 40 kuruş tahmin ediıen 150 ton sıgır etı kapa-

lı zarfla eksıltmeye konmu~tur. . 
2 - İhalesi 3-U-!J41 çarş1lmba gunü saat 10 da edremıt satın alma 

komuıyonunda yapııacaktır. . 
3 llk temınatı 4500 liradır. Evsaf ve şartnamesı Anka

ra, İstanbul ve lzmir levazım amirlikleri satın alma komisyon
larında görülebileceği gibi komisyonumuzda d-a her gün gö
rülebilir. 

4 - Taliplerin lrnnunı vesikalariyle birlikte mezkür günde komis-
yona müracaatlar • 19 23 27 31 

lzmir levazım amirliii aatın alma komiıyonundanı 
Miktarı 

50000 Kilo Odun 
4000 c Kesilmiş sığır eti 

20000 c Odun 
20000 c Linit kömürü 

500000 c Linit kömürü 
400000 c Odun 

4ÔOOO c Linit maden kömürü 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem yiyecek ve yakacak ayrı 

•Yn Pazarlıkla ııatın alınacaktır. Talipıerin 28 ağustos 941 perşenbe 
&üııu aaat on be~ buçukta kl§lada izmir levazım amirliği ~atın alma ko
ırıl!yonuııa müracaatları. 

(Al'f"'-l!Q.L_UL_ ___ ~-----. - ·--- ---- ·-----------.SAHIFi 1-
lzmir levazmr amirliii .. tın alına komisyonımcl&n ı " 
1 - Talibi" tarafından 10 ton zeytin yağının beher kilosuna ve

rilen 89 kuruş 98 santim fiat komutanlıkça pahalr glirilldü
ğilnden tekrar paz11rlığı 28-8-941 perşembe günü saat 11 de 
çanakkale Mst. mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1483 lira 35 kuruştur. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyonunda görülebilir. İsteklilerin 

mezkur tarihte komisyona ıı:elmeleri. 26 27 
lzmir Levazun Amirliii Satın Alma Korniıyonandan ı 

1 - Beher kilosuna 1 kuruş 25 santim tahmin edilen 840 ton 
odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 1h11lesi 3-9-941 çarşamba gUqü saat 15 de edremit satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 tık teminatı 787 lira elli ku~uştur. Evsaf ve şartnamesi Anka
ra, İstanbul ve İzmir levazım amirlikleri satın alma komisvon
larında görülebilereği gibi komisyonumuzda da her gün. gö
rülebilir. 

4 - Talipler.in kanunj Yesikalariyle birlikte mezkur günde komis-
____ l"-':::..On:;;.:a rnuracaatlar . 19 23 27 31 

lzmi~ levazun ~!iği aatın alma komiıyonundan: 
. ~fahıye otuz beş ıla kırk lira ücretle bir hamurkar ve bir pişiriciye 
ıhtıyaç vardır. 

Taliplerin h_üs~ühal ve~ikası Vp ,,ıhhat raporları ile birlikte 29-8-41 
tarih cum~. gunu saat onda İzmir lev-nzım amirliği satın alma komi;
yonuna muracaatları. 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komiıyonundanı 
l ?.Iuhtelif mıntakalara pazarlıkla yaptırılacak fahminen bin 

ton kara nı:kliyesine verilen fiyat pahalı görüldüğünden pa-
7:arl~k 28 agustos_ 9~-~ per şen be günü s~at 15,30 da kuılada 
ızmır levazım amırlıgı satın alma komısyonunda yapıla 
caktır. 

2 - '!aliplerin 750 liralık teminatı katiyeleı·i ile birlikte kışlad:ı 
ızmır levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir Levazım _Ami.•liii Satın Alma Komiıyonundanı 
_Pazarlıkla, a.ıtı ~~n kılo saman satın alınacaktır. Husu•i şartlar ko

mısyonda gorulebılır. 

Taliplerin. 2~. ~ğustos 941 perşenbe günü nat on beşte kışlada izmir 
levazım amırlıgı satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği __ Satın Al~a Komisyonundan: 
1 - B_ehe~ kılosuna ~ç _kuruş elli santim fiyat tahmin edilen 662 

~ın kılo sa~an ıhtıyacı pazarlıkla yapılan eksiltmesinde ta
lıp çıkmadıgından pazarlık 28 ağustos 941 perşenbe günü sa
at 15,30 da kışl-nda izmir levazım amirliği •atın alma komisvo 
nunda yapılacaktır. · 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutan 23170 liradır. 
3 - Teminatı muvakkatası 1738 liradır. 
4 - Şartna'!.1es~ komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarlıga ıştırak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu 

vakkatalar_ı ile birlikte kışlada izmir levazım amirliği •atın 
_,,..._..;;a.;;lm=a;..::k:::om ıs yonun a müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın aı,;;.· komia'..!:.yo•n•u•n•d":'a·n-: -------
1 - Beher kilosuna yedi kuruş .elli santim fiyat tahmin edilen 

l_.152,900 bır milyon yüz elli iki bin dokuz yüz kilo kuru ot ih 
tıy:ıcı toptan yeya her mıntakaya ayrı ayrı taliplerine ihale 
edılmek suretıyle ve kapah zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - _Ek~i~tme 15 eylü~ ~~~ pazartesi günü saat on altıda kışlada 
. ızma. l~vazım ~mırlıgı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
.l - Hepsının tahmın edilen tutarı 86468 seksen altı bin dört yüz 

altmı~ sekiz liradır. 
4 - Teminatı muvakkata~ı 5574 bes bin be~ yliz yetmi~ d,llrt li-

radır. · 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni \'esikalan ile teminat 

te~lif mektuplarını ihale >aatından en az bir saat evvel ko-
_ ._mısyona vermeleri. 27 2 7 12 

lzmir Levazım Amirliti Satın Alma Komiayon-;;;d..,-,-------
1 - 21-8-9~1 tarihinde ih-alesi yapılacak 20 ton mahlüt sadeyağı-

na talıp ~ıkm_adığından tckrnr pazarlıkla ihaleye konmu~-

1 

t~r. Mahlut nı<beti ~·üzde 50 tereyağı. yüzde 25 zeytinyağı, 
vuzde 25 kuyruk yağı olacaktır. 

~ - Tutan 28400 liradır. 
, :ı - Th·,af ve hususi şerait Topk11pı malteııe As. Sa. alma komis-

yonunda görülebilir. 
- ihalesi 29-8-941 cuma günü saat onda komisyonda yapıla

caktır. Kati teminatı ·1260 liradır. 

Izmir levazım amirliii aatın alma komiayonundanı 
Pazarlıkla 12 adet onlu, kütüklük_, 8lingüllik ve arka kayısı palaska 

takımı satın ııl~nacaktır. 1 ıılıplcr numun.esini komisyonda görebilirl~r. 
lsteklılPr 2~ ~J!U'tOs 941 per~cnbc gunu saat on beşte kışlada izmir 
levazım amırlıgı ;;atın alma komıs.ronuna müracaatları. 

lzmir Levazon Amirliği Satın Alma Komiayonundan:c::.:-____ _ 

1 - Birlikler ihtiyacı için aşağıda cin· ve miktarları yazılı zeytin 
yagı patates m~{karna arpa ~ehı ıye ayrı ayrı pazarlıkla ,atın 
alınacaktır. 

2 - ihalesi. 28-8-9.Jl per~enbe günü saat onda Çanakkale orta 
okul bına,ıııda komısyonumuzun bulunduğu dairede yapıla
caktır. 

·ı İ<tekıi!erin kanuni ve.~ika ve teminatları ile birlikte bildirilen 
guıı ve santta komısyonumuza müracaatları. 

Cinsi Miktarı Tutarı Kati teminat 
P<ttates 10000 1200 00 180 00 
Zeytıııyağı :lOOO 2235 00 336 00 
Makarna 6000 2100 00 315 00 
Arpa.şehriye 3000 900 00 135 00 - ·-

F. M. C. Talebe yurdları mü
dürlüğünden: 

1 - h...ız ve l!:rkek talebe yurdlarına talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - .Müracaat yeri; AJsancak vapur iskelesi yanında 320 numaralı 

binada Talebe yurdları Müdürıüğü. 

TELEFON: 2920. 27 29 31 (3453) 

lzmir defterdarh2ından: 
1 - l:ıırınci .ll..oraonaa liumruk ımsaııncıe .tsaııkhane binasında ya• 

pılacak temirat, ııçık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1122 lira 34 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat ak~si 84 lira 18 kuruştur. Bu teminat, ihııle· 

ye müteakip kat'i teminata iblağ edilecektir. 
4 - İhale 12/9/941 Cuma günü ~aat 15 de ~filli Emlak müzayede ><a

lonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler, keşifname ve şartnameleri Milli Emlak müdürlüğünde 

görebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Nafia müdürlüğünden ala

cakları vesaiki komi•yona ibraz etmeğe mecburdurlar. 
27 6 (3496) 

Deniz levazım .satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 23070 lira olan 3000 kilo çayın 
1 Eyl(i] 941 Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1730 lira 25 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de belli gün ve saatte yukarıda yazılı miktardaki ilk teminat 
makbuz veya Banka mektubu ile Kasımpaşada bulunan komisyona müra· 
cııatları. 27 29 (3451/7400) 
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;~~~~~-A.~~~sm~~na !u~~~~u~n=ı 
Çapa Markalı K. A. L. )forsinli Pirına Sabununu bir defa istimal ye 

tecrübe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız . 
Her türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa Mar· 

kalı K. A. L. ?.ler.>inli Pirina sabunu ile yıkarsanız 
beyaz sabundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla tasarruf etmiş olur~unuz. 
Çapa Markalı K . .... ;,. :Mersinli Pirina: Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecriibe ifademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKLlTLERlNDEN SAli.ININIZ ... 

TELEFON: 3014 VE 2018 

1 
K. A. L. 

Mersinli Pirina yapı ve sabun fabrikası _.. ........... ......._......_ ______ , 
İzmir ticaret lisesi müdürlü

ğünden: 
l - l'eni talebe kaydı 2,; Ağustos Pazarte>i gün!i başlıyacak 20 

Eslüle kadar de\'am edecektir. 

2 - Her gün 9 dan 12 ye bclar yeni talebe kydedilecek \'t 14 ı!en 
17 ı·e kadar eski taleb<>lerin kayıtlan senileııecektir. 

3 - Orta kıBma kaydedilecek ilk okul mezunları Ye lise kısmınıı 
kaydedilecek orta okul mezunları beraberlerinde velileri olduğu halde g~
tirecekleri ve~ikalar §Unlardır: 

A - Okul diploması 
B - Hüviyet cüzd:ını 
C: - Hükumet Doktorundan ıılınnıış :;ağlık raporu ve aşı kağıdı, 
D - 1 x 6 büyüklliğünde 6 llll t tuto~,.,.ı'. 27 29 (9475) 

As. Fb. İzmir Si. Fb. Sa. Al. 
Ko. Rs. den: 

lzmir ::;ı.ah rntırııc.ısı ihtiyacı ıçın açık eksiltme ile satın ıılınacagı 
evvelce iki deta ıli\n edıkn aşagıda c;ns ve mıkt111·Jarı yazılı 5 kaıem 
maızeme ıçın açııan 2 munaKa~aya cıa ta.ıp zunur etmecııgındeıı mez· 
kur malzemeler Oır ay !Çllllle pa~arııKıa temın euılecegı ı.an olunur. 

~~vvv ıı.rı ... Heşe veya aışouuııli. yarma<ı arııba parmağı. 
20 '1etre kup çıralı (}ıım tahuı ı 

1750 Kg. Sıyah yagıı ko"·I« 
150 Kg. ::;ı.ı'ah \ akete 

--100 Kg. Beyaz )leşin. (3·198) 

lstanbul Jandarma satın alma 
komısyonundan: 

cıvuuuu. meıre tıc)az asıarıık bez Taksım - Ayaz,ıaşadaki kon. •· 
yonumuzda 8 Eyıiil 941 pazartesi günü sa:ct 15 de kapan zarf e~ltrııe• 
siyle satın alınacaktır. 

:\Iuhammen bedeli 27500 lira ve ilk teminatı 20ti2 lira ;;o kuru~· 
tur. Şart kağıdı ve nümune her gün komisyonunıı 1da görü cbilir. Ye ş:ırı: 
kağıdı 138 kuruş betle! mukalıilintlc .ı!ınab:l;r. lsteklılcrın. ~k emıııat 
~1nisnndığı makbuzu veya Banka kefal t mektubu ve şart kagıdında ya· 
zıh sair belgeleri de havi teklif zarfı:,nnı eksiltme saatinden lıir snnt ev· 
veline kadar k~:nisyonumuzdn bulundurmaları 

23 27 31 ı ( 837 •i/7197) 

KAŞELERİ 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal geçer. icabında gtin· 
de 1·3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANIIDE BULUNUJi 



___ _...... __ _ 
(Al'fADOLU) 

Sardonua ve Trablus uzak ş~rkta · Rusuadakl Poıongallların O g 
bombalandı J~ponla~ın .~abrı vazıueti .. ..-

Libyada topçu faaliye ti tukenmek uzere Rusyada bütün LehliJer y i z 1 d b k"I" s· d l B 1 d b. 
kaydedildi imiş serbest bırakıldı en 8 au a aşve 11 ır e i eyoğ un a ır 

liğ~ahiı~: 26 (~.A.) - Orta şark teb- Japonya ile müzak ereler i~~~~~ ~6u1~~~~·~olon~~t\arın mü- Vaşingtonda k d ı d d . 
Tobruk.ve Lıbya hu~ud.mıntakala- aevam eaı:gor messili general lcınus Zajtit )losko- Kreyzer Mister Ruzveltle a ına sa ır 1 

rında ~afı~ topçu faalıyetı olmu tur. vadan Londraya gelmiş ve Leh hUkii-
Kteabhlı.r_e .• ~6 (A.A.) - Orta şark ha- ıı · evd.yo~ı~'b2.6 (A.A.) -:-. NVevyoı-k metine Rusyadaki Polonyalıların vazi-

va ıgı: eraı rı un gazet.esmın aşuıg- yeti hakkında .-traflı maliim· t v · 
Cenubi Afrika bombardıman tayya- ton muhabırıne göre, japon lisanını tir • a ermış- Vaşington, 26 (A.A.) - Yeni Ze-

releri Bardiya yakınında düşman de-1 ogrenmek için japonyaya gönd.erıı- ı Bu malOm t .. .. it <l landa Başvekili Kreyzer, tayyare ile 
pola.rını bombardıman etmişlerdir. Pa-1 mış oıan Amerilta oıciu ve ueniz su- kuf veya sür~J~~or~ ~oz a ı~1 .. :~ ın;"~ Baltimona gelmiş oradan Vaşingtona 
zar günü akşamı ağır İngiliz bom bar- 1 bay ıarı Hırieşik Amıvika hıikume- 1 lonyalılaı:· 0 ,,rbe t şb u kunl an ~1 ukıı d~ varmıştır. Ruzveltle Uzak şark mese-
d t 1 . . d .. . 1 "" s ıra ı mış \ e en ı- 1 1 . . .. .. kt' 
ıman ayya~e erı Trablmıgarp Jıma- tınden onmek emrını -a m_ış1ard.U.". !erine yardım etmek üzere biitün ted- e erını goru~ece ır. . . . 

Peygamber olduğunu iddia eden 
deli, kadının boynundan ıstav-

m~ı .. tekrar şıddetle bombalamışlardır. H.u :-;ubayıar Japonyayı terk ıçın mu~ birler aınmıştır Askerlerin Leh or- Krey~.e:, U~ak sark vazıyetı hakkın- rozu alıp çı• anemı•ş 
Bu7uk yangır~la~ _çıkarılmıs.tır'.. . :;aade aıınmış olan 26 ~merıkan hu dusuna iltihak etmeleri için bütün ko- da demışt~r kı: . • . ..._ 

.. ra~yarel~rımızın hepsı uslerıne 1· kumet memurundan muteşekkıl .~~~ 1 !aylıklar temin edilmiştir. Askeri hiz- - .. V~ıyct cı~?ı . olmakla. berabeı İstanbul, 26 (Telefonla) - 30 ya- Mütecaviz mahkemede demiştir ki: 
donmuşıerdır. . _ tııcye mensupt~~· l'erşenbe gunu metlerini ifa etmeğe muktedir olmı- hail~ ı~kansız degıldır. ~apoı:ı:.r.a!a ka~- şında şık giyinmiş birisi, bugün, Bey- / - Ben ahır zaman peygamberiyim. 

~~drıı, .~6 (A.A.) - Amırallıgı~ Katomaru gemIBlyle Ku1:>~d~n Şang- yanlar sanayi müesseselerinde çalışa- şı _hır ıhtarda ~~~un~n~.1~ Öoıçıl hepı- oğlu caddesinde gezen zengin bir Er- Bu sabah cennet bahçesinde otururken 
teb~ıgıne gore, donanın~ tayyarel~r~ nay,a hare.k~t edeceklerd.ır. bileceklerdir. Kadın ve çocuklar hu- mız namına goruşmuştur. • • meni kadınının boynundaki pırlantalı vahiy geldi. Bu vahiyde, haçları topla-
~aıton~a adasıtı~ t8k~~~ ~~deflerını ç·· lokyo, l::ök (A.A.) - Japony~nın, susi bir yardımdan istifade edebilecek- Avustraıua kabınes ı ıstavrozu kaparak yere atmış ve ayak- marn emredildi. 
om ar ıman e mış er~ uyu yangın- oı çııın nut una cevap verme te~ !erdir. !arı altında çiğnemiştir. ı 

!ar _çı~ar~ış~.ardır: Bır Yunkers 8~ ımtına ettıgını .budıre~ Japon s~zcusu R d . . ı Bu adam, derhal zabıta tarafından . Mahkeme, suçlunun aklından zoru 
duşurulm~ştur. Bır ltaly~~ tayyaresı Japon - Amerıkan goruşmeıerı hak- usgaga gar ım çekılmıuor yakalanmış ve mahkemeye sevkedil- olduğunu görerek tıbbı adliye gönde-
ha~a:a ugr~tı.~mış~ır. I~gılız ~yyare- Kınoa demıştır ki: .. - Baıtarafı 1 inci .. hıiffld .. - miştir. · rilmesine karar verdi. 
lerının.hepı;ı uslerıne donmüştür. . . - Bu kaoıı göruşmeler, •. yalnız Panama kanalını bloke ettiği müd _ .. Kam~era, 2.6 (A:A:) - Beş saat 

Kahıre, .2~ (A.A:!. - Mısır Dahılı- muvatıakıyeııe netıceıend.ıgı takaır- detçe, japonyanın da kendi deniz yoJ ~u~en bır ka~!n~ . ı~tımaı~~an sonra 
ye nezaretı~ın ~blıgı: . (fe kıymetıi olal:>~lır. Bu netıcede, !arını bloke etmesi tabii addedilmek- ıktıdar .. mevkıını ış.çı paz:tısı~e. t.er~ 

1skenderıye uzerıne yapılan hır ha- sarkı Asyada refah verecek bir nı- tedir. C\tmek uzere Menzıs kabmesının ıstı· 
va akını e~nasında üç.kişi yaralan_mış zamın Japonya ~arafınoan kuruıma- Londra, 26 (A.A.) _ Niyüz Kro- f~ etmiyeceği resmen bildirilmekte
ve bazı bınalar hafıf hasara ugra-' ~ı:ı,ı~ tanu~~ası ile temın edile.bı~ır. nikl gazetesi, ingilterenin Rusyaya dır. 
mıştır. Iokyo, ~ö (A.A.) -. Kotamı Şım- ciddi yardımda bulunamamasından şi ıstanbolda mubtekı"rler l dı bon, amıral .Namura ıle Amerıka kayet etmektedir. Gazete diyor ki: 

ran a vaziyet nnncıye. nazırı Ko.rdel Hull ara,,,ın· cOn gün evvel Stalın, Rusyaya ve- • • • 
- Bqtarafı 1 incı aabııfede - t~akı ~uzakerelerden bahsederek dı- :i~ecek maddi yardımın müzakeresi takıp edılıuor 

Sovyet hükümetleri tarafından çeki- ~ or kı. . . ıçın yapılan teklifi hararetle kabul · 
lece.kleri hususunda temınat verdı.kten - A~ıı-a1 . ~amuranın Amerıka - etmiştir. Bu zamana kadar Mosko- İstanbul, 26 (Telefonla) - Bugün 

Türk ceza kanununda 
yapılacak tadilat 

Adliye vekaleti komisyonunun 
tetkikleri bir sene sürecek 

sonra, ,-,:ıhmşah, büyük eıçıleruen bız- 1 ıponya ıhtılafının hallı mum.kun ol- \·3ya gidecek Am&rikan ve ingiliz de- de halk tarafından 7 ihtikar hadisesi 
zat keııuıısinı zıyaret etmeıerını i:>[e- uuguna d.aır kanaat~e karşı saorı - "egelerinin isimleri bile bildirilmemiş ihbar edilmiştir. Ayrıca bir kömürcü 
miştir. rımızın bır t~.11ammu.u vardır. u.zak konferansın tarihi de tesbit edilme- tevkif edilmiş ve Ada bakkallarının 

l.Ki büyük elçi dün abah saat 10 da ~arıcta bombanın patlaması, ıngııte- miştir. hepsinin ihtikar suçundan takiplerine Ankara, 26 (Telefonla) - Adliye maktadır. Komisyonun faaliyeti bir 
Şahinşah ile gorüşmüşler ve bu konuş- re ve AmerıKanın hareıcenne o-agıı- Al l .. başlanmıştır. Vekaleti, Türk ceza kanununda ya- ı sene sürecek~rr. 
mayı müzakereler takıp etmıştır. lro• ctır~ 

0 

• A man ara gore d . b" d d pılacak tadilatın esasları üzerlndeki - İtalya ceza kanunu ile beraber di-
rüşmeıerııı cereyanı ha.kkınua tafsııat . Çung : Kıng 26 .<A.A.) - Millı - Baı tarafı bi1'lnci aahifede _ .:> toya llı OV I Ç ır a a a c:alışmalarına devam etmektedir. Tet- ger bazı memleket ceza kanunları da 
alınamamıştır Çm hukumetı harıcıye nazırı Kotı t kt d" 1· m Ş kik-at bütün maddeler üzerinde yapıl- tetkik edilmektedir. 

l.KAN l:SA~VEKİLİNİN .L UTKU: ·~Şı, <;orçilın nutkunun büyük 1:>ır e ~:rıı~, ı~.6 (A.A.) - Alman ordu- H • k• ı • J • d k• ) 
Tahnı.n, 2ö (A.A.) - Iran parıa- -ne~mıyet. uyandırdıgını söyııyerek lan başkumandanlığı, aşağıdaki fev- Belgrad, 26 (A.A.) - ~· ~· B. eyetl ve 1 eOJD SVIÇre e 1 8 a • 

men tosu dün fevkalade bır topıamı ctemıştır kı. k liid bl.. t Donado Kaytung gazet.esının yazdı-
yapmış ve Başvekil bır nutuk ~oyıe- - .öU nutuk, japonyanın ingiltere aF e ~ ıg neşretmış ır. At - ğına göre, 16 mart 1941 de Yugoslav- caklar hakkında bı·r kararı 
mıştir ,.e Amenka .liırıeşık dev1etıeıi ile k~·~ıı 1 ~~~. zı~na orcıu .. fnun :~r~ eü yadan çıkarılan sabık Yugoslavya Baş-

1 
'lahran 26 (AA ) - İran Başve- .ı\ar ııaşmadan ilerısine giııemıyece- şe u erıb un h ~eprtepe rohvs bopr vekili Stoyadinoviç Hind Okyanusun- Ankara 26 (Telefonla) - Hey'eti yapı lan vasıtalı V" vasıtasız her nevi . . · . k . . oaşını ve u şe rı çe ın mu are e,er- d M · d d ö h · d d" B • " 

ziri Ali Mansur, bugün lran parıa- 6tnı gosterme tedır. Japonya ı,e . bır den sonra hücumla zaptetmişlerdir. a . oıs a asın a g .z apsı~ e ır. u vekile aşağıdaki kararı .vermiştir: Transfer ve t.ediyeler Türkiyede bu-
mentosunua. aşagıaaKı nutku irad et- .. nıaşmaya va.rıı-acagını zannetmıyo- B t d ·· K . ef· b vazıyet, Belgraddakı aılesıne gelen İsviçrede mukim hakıki ve hükmi Junan İsviçre tabiiyetindeki eşhası ha-
mıııtir cum. lJemokratıar, n1ır tur1u tecavuz uDsure ıe .uşman ıhy·ı .nd ckenu u?-- mektuplardan anlaşılmaktadır. şahıslarla İsviçre tabiiyetinde bulunan kikiye ve hilkmiyenin Türkiye haricin-

. areketı k k - t ua ınyeperın garp sa ı ın e ı son ıs- 1 - Hepinize malfim olduğu veçhile ·• . ne arşı oymaga azme mış tinad noktasını da. kayb.etmiştir. ~o .)guu ocı Aıman hakiki ve hükmi şahıs a:ı~ Türkiyede- deki memleketlere yapacakları vasıtalı 
lran hu.ıı:umeti, ~anııışahın arzusıyıe . .ı\ae:icılaponya genış~eme pıanını ta- Fon Kıayt ordusu, Dinyeper nehri ... ki her nevi t icari, gayr~ ~ıca.ri .alacak- ve v~ı~ız he.r ne".i para !ran~ferleri 
bu narp .Kar ıııınaa sıKı bıwrımıgı- · ,

1 
k k e~tı.rmektedır. .. . . dirseğinde yaptığı bu muharebeler_ koıı ~olos ugu lıları menkul kıymetlerının ıstımal ve ve Turkıyedekı hakikı ve hukmı şahııı-

nı ııan eLmış~ı • ..öu Jcarar, en genış muı.- 0 yo, ~ö (A.A.) - Çoıçılın nut- de Umansk meydan muharebesinden S 26 (AA) S d k" Santransferi Maliye Vekilinin mezu- ların İsviçrede bulunan eşhası hakiki-
yası.a UlLOıK eoıımışur. ,<Unu. 't~ısır ecı~n J.\.otomı :)•mbon ga- · o~ra 83596 es'r almış ve 465 top l!'.IO . Al ay~n, 

1 1 : ·tek ay~un : .ı niyetine tabidir. Türkiye haricindeki ye. ve hükmiye lehine yapacakları her 
.buLun memıt:.Keuerıe ve .. bilhassa ~eLesı ıyork kı: . . . ;ank ve sayısı~ ganaim elde etmiştir. man onso os ugu rar açı mış u · h~ki~i ve hükmi şahı~lar tar~~ınd:ın nevi t~ansferl~r . Maliye vekilinin mü-

komşwarımızıa samımi, dürust bır sı- c.tsudnutu • tehdıd ıle dolu bır pro Bükreş, 26 (A.A.) _ Radar: 1'\.0&.ucu.ı y il tu cul TUr~ıyed~ }>ulunan İ~vıçre tabııyet.ın- saadesıne tabıdır. 
yaset ta.kıp ed.ıyoruz Buna. rağmen ,ıagan a nutkudur. Bununla beraber c b" k"d Al R k dekı hakıkı v~ hükmı şahıslar Jehıne 

· ıgılte.re ve Amenka zannetı:nes·nı enu 1 şar ı e man - umen ı- ._, aSi:tf abyada 
ln~uız .ııu.K.umetı, ~ovyet nukfimetıyıe ' H" d" . S d"" p 

1 ü~k talarının müthiş tazyiki, Bolşevik u lkt d k•ı• Z Jd kt 
IDUUlblk oıarak memıeJcettelU Alman Al ın ıçını, ıyam ve ıger as 1 k t 1 . . . •ct• s t k Bükreş, 26 (A.A.) - R-ador: ısa ve 1 1 ongu a a 
!arın çıkarııma~ı hakkında bıze bır uı: ..ıevletı.eri bu yaıanlara kapılacaktır. dı al~rı ıçkın de.zıcı ır. ovtyek. ubmütaün-

· ı· 1 b .. 1 i"·ı S . an ıgı o a ar şaşırmış ır ı n . Kr.aı. Mihail, mareşal Antonesko Ankara, 26 (Telefonla) _ İktısad timatum tevdi etmışcır. .ngı ız er oy e LA e ıyamın Japonya k t 1 d - 1 t A ,R 
1 . . 1 k ttek· ıle arasını açmağa ve üçlü paktı boz- ı a arı agı mış ır. ıman ve umen ıle bırlıkte Sovy.e~~erden kurtarılan vekili Sırrı Day, yoanında Etibank u-
ran hUJcumetı, meme e ı .Ya- - . ı<uvvetleri Sovyetleri toakip eder"k rlasarabyayı ve dıger Rumen toprak-

bancııarın nezaret onltınaa butunduruı maga çalışmaktadırlar. Bunun bakı- 1 1 d b k d ' . . . mum müdürü Reşid Gençer, müdür-
dugunu ve .hıç bır ~aman bır tehlık~ Ki sebebini de gizliyorlar. Bunun se- :ophanmda arıktn.a mB~Y akn ıra! mda ~n .arını zıyaret etmıştır. !erden Cemal Hidayet olduğu haldi! 

tev.eccihen hareket etmiştir. 
Vekil, maden ocaklarını tetkik ve 

ziyaret edecek ve bu seyahat bir haf
ta kadar sürecektir • 

..ıeb· M 1 B. d k" •-h ım a e ece ır. ır ço yer er e sı - .... t h stalık b .. 17 15 t . 1 Z ldaa.a mu·· teşKU edemıyeceklerını temin etmıştır. . ı, a ez~a ve ırmanya a ı ...,. 1 b 1 d b k 1 t y 1 ..,o yaaa " ;ugun , renıy e ongu ... - • 
V .. ~ıdattır ve Japonyayı çenber ıçıne ıer e.r ozu ma an ıra ı mış ır. a - el • J b Jd 

e gerek lngutere ve gerekSe ~US)a- alm k . . rf a· .,.1 d. :ıızyıyecek mahrukatve harp malze- Budapeşte, 26 (A.A.) - ı Peşter isken erı•ye atasemJZ stan U a 
yı tatm n . . ın ecııcı a ıçın sa e ııen gayre. er ır.> . • . . . . d _ .. S f 
t.edbırıeırı· ıçıanı ıaızş!mı geıFe'nkauıtrnı Iranın Domei Ajansı da bir yazısında Çör mi esi tk~hrıp edilmıştir. Bütün d11var - Loıd gazeuk tek~.ıt~.m .. ya~. _ıgınak~orle okya- 1 b 1 6 (T 1 f l ) 1 k d . t• ta . N . b h 

m • r.. a . çilin hadisat hakkında yanlış izahat ar, ıimes hayvanlanna varıncıya da çoc o urumıugu va a arı ay- stan u , 2 e e on a - s en erıye ıcaret a şemız acı, ugün şe •. 
suınçu. bu ga_yreuerıne ragmen dosrn- verdiğini bildirmekte ve şöyle demek .-adar öldürülmüştür. Garlar uçu - dedilmiştir. rimize gelmiş ve Mısırdaki İngiliz, Hindistan ve Amerika menşeli malla-
ne muzakereıer yerme, lngut.ere ve tedir· ulmuştur. Bunun ıstırabını duyan - Jst a devam ediyor rın memleketimize getirilmesi için birliklerle temaslarına başlamıştır. 
Sovyet .Kusya elçuerınin sabah .~aat H: d" . . r . k t ar, erzakları temin edilen kıtaları- u F ncoı t 1 b t b k 1 
dörtte 1:eheiıeikilr1 bır Ülktimt atumıa devı- ı ar: ;~~iın::sıth~~~c~n/a;~: m~c~: nız değiUI , fakat yiyecek bir şey bu- - BNtarah l inci .ab t~de - ra a sa 18 arı ser es ıra ı ıuor. 
me geımış oıma arı, ço eessu.1 e ııe- oince bulunmaktadırlar.> amıyan krayna halkıdır. Bazı yer- Abadan da mukavemet görülmüştür. 
cek bır hadısedır . .Nolalar tevdı edilir- Tokyo 26 (AA ) ......; . 

1
• _ erde bu halk Alman _ Rumen asker- ..ıaamafih İran halkı ingiıiz kıtala- İstanbul, 26 (Telefonla) - Francala satışı, ay başından itibaren serbest 

ken, :::iovyet ve lngılız kıtaıarı hen uz . ·etli r:ıenb 
1 

· · .. r l~pon hs~: '.erinden yiyecek dilenmekte ve 25 ına karşı husumet göstermemişler- bırakılacak, franQ<>la fırınları eskisi gibi tekrar işlemeğe başlıyacaktır. 
huıdudu geçmemiş buJunuyorıar?ı. ln- C~rçilin itha~ıS.::ın~l~~d et~ekt: v~ .enedir Bolşevik boyunduruğu -altın- dir. İ ·ı· h ~uad Davazın o" :u" mO lstanbul s n omacııarı 
gı ız tayyareıerı ıran şehırıerını boın- . onyanın h" b" k. h. b" la kaldıktan sonra kurtarılan bu za- Kahire, 26 (A.A.) - ngı ız ava " • U 
bardıman ve ıımaruarcıaki gemııerımi- ıap. tehdid 1

; ı~ ·- .m_ıseb.lvde. ıçktır rnllılara askerlerimiz seve seve yi- ;{UVvetleri umumi karargahının teb-
zet· taar~utz. ektmışıerııırk ... ıran temdakb~ma1- ~~~ı1er. e me ıgını 1 ırm<! e- ;eceklerini vermektedir. Iiği: l . münasobctıuı 8 zam istiuor 
ı, vazı;:e ı arşuama uzerE' ır a - ç ·· Tn J. ap" k • .. . 1 . Helsinki, 26 (A.A.) _Resmen bil- İngiliz bombardıman tayyare erı, t 
mıştır orçı ı , on as erı zumı: e erıne 1 . . 1d... .. S d . d.. T h di" er i,ran şehirl.erine f t stanbul, 26 (Telefonla) - Otelci-

'1 J!;DBlRLb'R lfUVAKKATT/R. vaptığı telmihler hakkında j-apon ırıı 1.gıne g~~e, ovye~ .. enız k~v- un a ran1 ve ltg 1 dır İngiliz az ıyeı Ve lt:Ş du~ur e - !erle sinemacılar Belediyeye müraca-
• • . ııarek tle ·inin umu t . tf" ıet erı son gunlerde buyuk zayıat beyanname er a mı.ş ar . t t d k . 't.e • 1 d" Bel d" 

Londra, 26 (A.A.) - Iranda lngil- b;r .e. ı . . . ~~n asvı~_ .e .~g . •ermiştir. Finlandiya körfezinde bir avcıları !randa ilerlemekte olan )!r a lan tecı tı c: d ud ı ,a. e ere zam ıs mışer ı~.. e ıye, 
tere ve ::>ovuetıer tarafından alınan mı Ilı polıtıka~ a ıstınad ettıgı soy- h . .k. . t . . ng ıız· kıta~tını himaye etmiştir Ce- A k 26 (A A ) Tahran b .. sınemacıların zam taleplerını red et-. ., .enmekt d" mu rıp, ı ı mayın arama gemısı ve l ı .. · n ara, . . - u- . t.el .1 . tal 1 . ü . d ted 
tedb.ırler muvakkat ve tedafüidi_r. At· e ır. ~ petrol gemisi dahil o lduğu halde .ıubi !randa bir meydandan havala- yük elçimiz Su-ad Davazın irtihaıi ~ış, o cı erın ep erı zerı!l ~ -
lan tık ~onferansında ıarazi genışletıı- in . l" t J • • altı düşman nakliye gemisi tahrip e- .ıarak müdahaled.e bulunmak isti - dolayısiyle Ala Hazreti Şahinşahı lkıkat yaptırmıya karar vermıştır. 
memesı hakkındak~ karara da muta- gı lZ •• ayare erının dilm.iştir. Bir ticar~t. gen:isi ile bir ıe!1 ü.ç !oker İran tayyaresi tahrip Riza Pehlevi tarafm~a.n gönderilmiş r.jN • JAPON HARBi · 
bıktır. İran arazısı. Sovyet petrol bo- hucumları .nayın tarama gemısı de agır hasara -!dılmıştır. .azıye telgrafına ı eısıcumhur ismet . . 
rularına 80 - 90 kılometre mesafede- . . ığramıştır. Finlandiya körfezindekı Moskovoa, 26 (A.A.) - Tas Ajan- İnönü teşekkürlerini bilmukabele Tokyo, 26 ~A.A.) -. Diln s~bah Ja-
dir • .Maksad hu te<lbirlerin masunire· .• Lo~~ra,126 .<~.A.) - Resmı bır teb- firanlahnar adası iı,ıga! edilmiştir . .>ının Tiflisten öğrendiğine göre, Sov- .ııgrafla bıldirmişıerdir. pon kuvvetlerı Şans ıle Hopeyn~ hu~u
tini temindi~-. l iıge ~ore, ngılız 1!<>mbardı~an tayya- rraktörle dolu beş bin tonluk bir Rus ret kıtaları İran hududunu geçtikten Ankara, 26 (A.A.) - Büyük elçi ~u~da Şas mıntakasında ~ş bı~ Çın-

Sovyetıerın dış memleketlerle irti- rele~ı cenu_bı. garbı .ve garbı ~!manya- ilebi batırılmıştır. Burada mühim .onra Tebriz istikametinde 40 kilo- ,uad Davazın vefatı dolayısiyle İran lıyı muhasa:a etn:ıek gayesıyle bır ha-
batı da buradan olabilmekt.edir. ldakı askerı. ve sı.naı hedeflen lıombar- niktarda harp malzemesi ve kayık- metre ilerlemişlerdir. başveziri Ekselans Mansur tarafın- reke~e geçmışlerd~r. : 

ALMANLARA GORE AMERI- dıman .etmışlerdır. ar ele geçirilmiştir. Simla, 26 (A.A.) - Röyter: da'l başvekil Refik Saydama ve Ha- . Çın kıtaları. dagl~rda sağlam bır şe-
KANIN VAZiYETi: Ber!1!1• 26 <A:A·> .- D. N .. B: Berlin, 26 (A.A.) - Alman kıta- Burada bulunan bir askert muhar- riciye vekili Amiri tarafından Hari- kılde yerleşmışler~ı. Japon kıtala~ı 
Nevyork, 26 (A:A.) - D. ~· B. İng~Jız tayyaıelerı pazarte~ıyı salı- .. armın Budiyeni ordularından te - i'ire göre ingiliz kuvvetlerinin İrana c:ye Vekili Şükrü Saraçoğluna gön- karşıla~tıkları çetı~ mukave~ete. rag-

. Nevyork Ta~f!lı~ g.az~tes~~in Va- ~a ?,agl~yan gece cenubı .garbı Alf!1~n- nizlediğj mıntakada meşhur bir elek ~iıdikleri üç nokta, Hoankin, Haı~em- derilen taziyet telgraflarına başveki- men Çın kuvvetlerıni me~zıl~rın<len 
şıngton mubabırını.n bildırdıgıne gört:, Y:1 uzerınde uçmuşlardır· Ehemmıyet- lrik ~antralı vardır. Bu santral J ako- {ah ve Abadandır. Bunların içınde !imiz ve hariciye vekilimiz tarafından atmış ve akşam olunca katı hır taar-
Hariciye nazırı Mıster Hutl, lı-cma sız yang!nlar çıkmıştır. k . :a şehri yakininde ve Dinyeper şelii.- en kıymetlisi Hankindir. Çünkü bu- teş • J.ckür teıgraflariyle mukabele ruza.~azırlanmışla~dır. 
karşı açılan harp hakkınd~ matbuata . Askerı h~deflerde ve harp e onomı- eleri üzerindedir. Bu santralda mü- rnda sabotaj teşebbüslerine karşı edilmiştir. Dı~er taraftan Japon . sa.vaş .tayya-
beyanatta bulunmu tur. M~ster Hull, sı. ~edeflerınd~ ~~~~~. yo~tu.~. Beş İn- him sanayi müesseselerine elektirik '. ngilizlerin himaye etmek istedikleri • • relerı Hongay.h~ttı~ı~. mühım bır nok-
bu beyanatında tranın vazıyetini hiç gılız_tayyaresı d_:ışurul~uştur. verilmektedir. Burada mevcut bir rıetrol kuyuları vardır. Haremgah, Yunanı st..tnda sa bot;\ j la ı tasında Yaokını üçuncü. defa. bom~ 
nazarı itibara .almamıştır. .. küm sürmüştür. Kral Faruk'un kız bend s11yesinde Dinyeperden ·Kiyefe Harem şehrinin dahilinde kaindir. . bar~ımana başlamıştır. Şı~de.tlı dafı 

Bu gazetenin mütaleasına gore bu kardeşi, İran veliahdi ile evlidir 'gidilebilmektedir. Şattülaraba hakim ol-an mühim ,Roma, 26 (A.A.) - Yunanısta~da at.e~ıne ra.ğmen taY?'areler hır ıaşe de-
hadise Irandaki İngiliz ve Sovyet isti- AMERIKADA FAALiYET: Berlin, 26 (A.A.) - 24 ağustosta nakliye yolu burada başlamaktadır. :ııK sık. çıkan yangınlar . ~oloayısıyle ~sıyle,_ s ılah .ve ~ır petrol deposunu 
!asının Amerika hükümetince zımnen Vaşington, 26 (A.A.) - Iranın Va- Alman hava kuvvetleri hücumlarını Abadanda dünyanın en mühim pet- sabo.taJçıl~r ~~k~ın?~ ö~ü~ cezası kul halıne getırmış ve kalede de yan-
kabul edilmiş olduğu şeklinde izah şington elçisi dün Amerika hariciye ~ark cephesinin merkez böl esinde t·oJ tasfiy.ehane~ i bulunduğu için bu- tatbık edılecegı bıldırılmıştır. gınlar çıkarmıştır. 
edilebilir. . . . nazırı muavini Sumner Vels ile görüş- bulunan Sovyet demiryolu te~satına rası da mühimdir. Bu tasfiyehanede 1 

Muhtemel olarak bu İngılız hareketı müştür. Iran eçlisi bu görüşmeyi mü- ve yollarına tevcih etmiştir. Alman ':ıir çok Hindli çalışmaktadır. ızmı·r Almaw konsolO'lug"' uodan •• 
İrana yapılan ihracata Amerika hükii- teakip gazetecilere Iranda Alman ajan- bombaları müteaddid demiryo lu is- İngiliz kuvvetlerinin çıkarılmış J 
meti t_arafından memnuiyete konulma- !arı bulunmadığını, İngiliz ve Sovyet tasyonlaımd-a büıyük tahribat yap- ·)lduğu Bender İran şimendifer hat- Alman radgosuııun Türkçe haberler neşri· · 
sı takıp edecek ve belki de Iranın Ame- ithamlarının istila için bir ve8ile ul- mıştır. Bir çok hatlar kesllmiştir. tının cenupta son istasyonudur. 
rikadaki alacaklarının bloke edilmesi duğunu söylemiştir. Gomel bölgesinde ştuka tayyareleri İng:liz hükumeti burada bulunan gafının Türkiye gaz saatile her gün 
çaresi aranacaktır. 1KTISAD1 ABLUKA: yere sürünürcesine alçaktan uçarak İtalyan ve Alman gemileri hakkında 
~.ne bu gazeteye göre ta~~~en iş~al Londra, ~6. (A.A.) -::. tn~iliz ~ica- Sovyet zırhlı trenlerine hücum etmiş- harekete ~eçm.es! için İran makam- 49.92 ) Metre üzerinden saat 7.45 te 

edıl.ınce İran. ~ovyetler bırlıgıne gon- ret nezaretının neşrettıgı bır emırna- !erdir. Bombalar zırhlı trenlere 0 ka- !arını tazyık etmışti. Ve bu vapurlar 25 ) 
derılecek İngılız ve Amerikan malze- me ile 1ranı ruhsatiyesiz her türlü dar şiddetle j;:abet ettirilmi9tir ki ta- mürettebatının karaya çıkalmasını 3 • 4 
mesi için başlıca g~id yolu olacaktır. mal ihracı, 26 ağusto tan itibaren ya- ·arruz mahallinde trenlerde~ eser o- ve vapurlara İran muhafızları ikame 1339. _ ) 
Geçen haf!A Amerıka hükfımeti garbi ııak edilmiştir. tar-ak ancak enkaz yığınları kalmış- edilmes:ni ve sabotaj hareketine ma-
Afrika yolıy!e Orta şark için hava nak- Simla, 26 (A.A.) - Röyter: tır. ni olunmak üzere tertibat alınmasını 25.31) 
liyat hattı tesis edileceğini bildirdiği Hindüıtandan İrana 60 bin ton R it• D ·· k D •• k istemişti. 
:.:aman İngiliz ve Sovyetıerin 1ranı ala- buğday 8evk edilmiştir. Bu buğday, UZVe ı n U O entf' İran icin bu hareketleri mecburi 1339, -) 
kadar eden projelerinden malümat al- İran halkına verilecektir. Mihverin ziyafeti kı 1 an hukuku düvel icaplarından baş 
mış bu ı unuyordu. erzak talepleri üzerine !randa -açlık . ka. Basra körfezinin açık bulundu ~ 31 22 

K AH/REDE HEYECAN: hüküm sürmektedir. Şimdi İran pet- Vaşıngton, 26 (A.A.) - Ruzvelt ve rulması Jn~iltere icin en mühim bir • 
Kahire, 26 (A.A.) - Röyter: rol mıntakaları ile Şahpurda 3 bin refikası, Dük dö Kent şerefine bir zi- ihtiyactı. Maamafih Alman tesiri al- 1339 J 
Irana karşı müş~rek İngiliz - Sov- l.findli bıılunduğu sanılmaktadır. yafet vermişti r . Bu ziyafett.e .• İngiliz tın d a bulunan İran hükumeti, ingiliz • -

Yet hareketi haberinin yayılması üze- Hindistandaki İran konsol.oslukların elçisi Ronald Kanıbel , general Artul, notalarının hiç birini nazarı itibara yapı ldığı illin olunur. 
ılne Kahirede bU,ük bir heyecan hü- ela tedbirler alınmı~tır, Hopkins de bulunmu~lardır. 1 almamıştır. •••••••••••~ı.ıı••••••••••••-
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