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Evvelki gece fuarı ziyaret eden
lerin sayısı l ;'.;8;)0 <lir. Dün gece 
İse f evi ahlde l alabahktı. 

Yüce Başbuğun Ordumuza Telgrafları 
Zafer bayra~ı dün emsalsiz ORDU, VAZİFEYE ÇAGIRILIRSA 
tezahürat içınde kutlulandı r Şef Diyorlar ki .., 

1 
Türk ordusu va zifeye çağınlırsa, ordulannıızın geçnıi~ kahranıa nlık -_I 

Kahraman ordu tebrik edildi. Sehirde ei- ıarımızı gururlandıracak surette hareket edeceklerine eın iniın 

lenceler, fener alayları yapıldı OırcdllUJ narTfilDliil©\ v~ceü~ 

Milli Şef Nazilliye geldiler. Denizli muallim
lerini takdir ettiler 

un şe rım T'' 1 H kk 

Ankara, 30 (A .A.) - Zafer Bay· 
1'amı münaıebetiıılle Reiaicumhur, 
Milli Şef lamel İnönü, orduya .1u 
telgrafı göndermit lerd ir : 

Iranda 
Tahranda örfi 

idare ilan edildi D~ h • izde· yapı lan zafer bayramı merasimi: ~ 
Geçit r eam inden intibalar ve umgen era a ı l 

Akoğuz hitabeıin i irad ederken ··-- ' R J 
30 Ağu,tos Zafer bayramı. dün fer bayramını tebrik etmişlerdir. lngiliz v~ us ar, Ira nda 

D ~ehrimi:de P.arlak !"eras'.mlc ve e~- Bundan sonra val i B. Fuad Tuksal, müteaddit şehirler 
Fu••brer • uçe sal'1Z L.zahurat ıçınde kutlulanmı~- yanında mebuslar arti b l d', 

tır. Şehır tnıyraklarla donanmıstı. • . • P ve e e 1~ e d h Jd J 
M·•ıAk t Sabahtan itibaren halk. caddeı'eri erkanı, muhtelıf dtıireler müdürleri a a a ] a r 

U 8 a 1 doldtwmuş, Cumhuriyet meydanına olduğu halde hükümet konağından 

* * * "\ giden ·'·ollardan sel halindP akmı•- h~reketle. kışlaya gitmiş, askeı; mu- Bir taraftan da müzake-
tır. zıka ve bır kıt~ asker tarafından se-

lki muharip taraf iddialar ve Büylik gün şerefine bütün komu • l~mlanmıştır. Vali ve refakatlerinde- reler yapılıyor. Askeri 
ıulh gayeleri itibariyle birbirle- tan ve ~ubaylar büyük linifl)rmaları- kı zevat ta komutana tebrikatta bu- •• b / d k 
r inden ik i kutup gibi uzaktadır· nı takmışlardı. lunmu~lardır. sansar aş '.? ı, U· 

. . h h g ' bir u Kutlulama: Bu mera simd~n bir m06det ııınttıt .J .ı ..1 
lar. Bugün ıçın er an ' • Sabahleyin 'aat 8 • 8.30 arn'1ncla komuta n \'ilayete gelmiş, törenle kar- manua oruununaur 
yufma ihtimali yoktur. ;,\füstahkcm Mevki komutanlığında şılanmış ve vilfı;·ette valiyi zivaret Tahran, 30 (A.A .) - Tahran ** kutlulama mera,imi yapılmıştır. iz- eylem iştir. · Radyoau, Tahranda örfi idarenin ve 

•------ mir birlikl~rinin bütün subaylıırı kıs Cumhuriyet meydanında : geceleyin ıokağa çıkma yasağın ın 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR laya gelerek Kor komutanı tümge- Ssbahleyin İzmir ve civarındaki ilanını bildirmiıtir. 

. neı".11 Hakkı Akoğuzu ziyaret \'e za- (Devamı üçüncü sahifede) Kabil, 30 (A.A.) - Tahran rad -
Cephelerde ve bılh !"asa Rua cep· Y~•". bu ıabah ıu haberi neşretmiş-

heainde harp olanca tıddet ".e. deh· s Ih ? J mıttır: 
teliyle devam edip ıiderken ıkı mu· u mu aponya •B~ndan böyle Tahranın idareaini 
har ip ta raf lider leri de harp gayele· • harbıye nazırı eline alacaktır. Ku-
rini teıbit ve ilan e tmit bulunuyor· manda orduya verilmiştir. Nizama 
tar. . F" I d" anın muhalif hareket edenler, aakeri bir 

ilk zamanlarda har p zah.ı ren o.a?· ın an IY Amerı·ka ı·ıe an- ~ah.~~-me tarafından muhakeme edi-
z ig şehri ve Polonya korıdoru ıçın • d• ..., • lıp ?lum ceza•ına çarptırılabilecek~ 
başlamıı gibi idi. Bu gün artık bu sulh ıste ıgı şa- 1 k lerdır. 
gibi basit feylerden kimıenin bahse.t- aşmaya pe . A~kerler, }üzum hiuederlerae ıi . 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Başkanı 

Ankara 
Zafer bayramını komutanlarını2, 

, ...... 

subay ve erlerin ize te br ik ederim. 
Tarih i, vatan uğrunda dü tündeaiz 
fedakirJ ıkla ve sayısız tan ve terefle 

- D .. vamı ikinci aahlleda -

--, 
' 

Alma n zırhlı k uvvPtleri bir ilerleyiş halinde 

A-lmanlara göre 
Reval 

Bolşevikler tarafında n 
t amamen vakılamadan 

alınmıştır 

Sovyetlere göre 

Almanlar 
Bir şehir civarında 1 ,; 

bin İ nsan ve pek çok 
malzeme kavbett iler t iği yoktur Bunlar hakikatte harbın • 1 v ı l ıkametgahlarında araştırma ya-

aebepleri değil , bahaneleri id i. Şim· yıa arı var mu••temayı•ı pabilir!er. Siv!l ahali, buna mümane-
di artık ha kiki aebepıer or taya a~ı- at 8!.~~yelektır. Sovyetlerin asker ve Bir ha.rtada kaybettik-
ını,tır. Dava şu memlek.etin veya. u lng iJjz gazeteleri, eski '! ".n . ran .?'~tbuatı, aıkcri aanıö- /' 
mü&temlek<enin kime aıt o l acagını 1 u. (.' k l l . . . re. ta~ı~ır. ~'!tun toplantılar yasak malzeme yüklü vapur leri tayyarelerin scıyı-
tayin etmek davaaı değil, fakat k-;· Finltuıcliva hudut a- . yal' mese e erı ıçın edılmııtır. Sılah l•tımak müsaadeıi 
timenin tam ma naaiyle dünyaya kı · • d'Jd' u • • b • t l t / ancak askere verilmiıtir. zayiatı fazladır Sl da beş yüzdür 
min hakim olacağı davasıdır. • . tıl1111 ten11n e ı 1g1n1 lr Op an ı yapı masz Moı~.~>va, 30 (A.A.) _ Kıtaları- Berlin 30 (AA) _ Al h , 

A 1 Sakaon alemı· J b h. t. mız, dun Şahabadı p hl • . B k •. . . man arn l\IoskO\'U, 30 ( A.A.) - Sovyet telı-
. Ge~tnlerde . ng. o • I I R . ·. yazıyor ar mevzuu Q lS ır d · M h ! . e evıy ı. en- uvvctlerı, Sovyet deniz km·vetlerine !iği: 

nın iki tefi · Bırletık Dev et er em • • ergazı ve eı edı • ıga\ etmııler - ve nakli,·e f'I ı k • k ı 29 A" t t k t ı b"t" 
Cumh U 

· ı'e Ço"rçil Atlantik Okya- Londrıı :~o (A.A.) - Bütün gazc- Vaşington, 30 (A.A.) - Ruzvelt, dir. verdı'rm,ı'şt· ı oRarınla ço. agır ayıp ar . gus os a ı narımız, u un cep-
ur ı • b ' k • . lh . t d'" · p K · · ht s· 1 30 (AA ır. evıı den kaçmak ve bıı•- he lıo~·unca anudnne muharebelere !le· 

nu ıunun hala meçhul ka~!'n b 1
\ o· tel.er. Fiıılanclıy~~ııı-

1 
sub hıs: 11f:t°e ı }'eı~s h 0~~ye;~n mes:J 1~1ın. ı;;u f e· !~~ ~· k' . :I' . ) - As~eri tebliğ: ka limanlara iltica etmek için rnptı~ı vıım etmiştir. J.;ide bulunan kat'i ma-

Yunda buluımuılar, ilç gun aşh aşa d'.ııı-.dolaşaıı ~ayıaa~a·nc1·~ "\'!'.e e-\ı".'Y'!I 1 da 1~(l ~aze e~ı e-ı. ondi'· · ~ a 1 ıııgkı ız cep~e,;ınd 0ıı gelen teşebbüsler esnasında Sov,·etle~iıı 2 llımııta göre 21. 27 Ağu<to' arn<ında 
ıüren bir müzakereden ~onrda abr'!' clırler. Taym1' gaze sı I)Okr. hı.d l .ı~n,sınlı a mla ma h f~leı.d memışsed'lde krap.olrl_~'.·. m~ kavemetın her yerde -De•amı ikinci sahifede - - Devamı 4 ncü ıabifede-
ve sulh gaye ler ini teıbıt. e en ır Finlıındiyanııı :ırzırnu, e<.' u m -

1 
~vı ın ~r a ~n me a ı e z.anne ı . ı . esı c ı gı?ı ve ılaları mız tarafından 

deklaraa)'On neıretmiılerdı . . larınııı iad7'i v? su~~tur. Vıb.org aıı- 1 gıııe gore, J~~onya A_merıkaya b~r ış!!'al edılen mıntakalarda vaziyetin 
Umumi harp teki ViJson ptenaıp· nınca harbııı hıtecegı zaııııedılmekte- 1 a.~laşma zem~nı ara_?Jagı tek~ı~_etmış ;ura~le nor~al ~ale avdet etmekte 

ler inden yalnız iki noktada.;~yrıla? dir. tı~-. B.u .. teklifın ezc~mle Paqıfıge ss- o! d~gunu gosterıyor. Halk, askerle
bu dekla raayonun tevlid ettıgı dedı- Fiıılancliyalıl_'.l.r ~ .: 3. haf~yn kacl:ır hıl bu~uı.ı dev~ctı.eı:ın ~zak şark me- rımıze. s~bze. ve meyve &:ıtmakta ve 
kodular daha nihayet buln1adan bu sulh akcledileceınnı umıd eclıyorlnr. selelennı tetkık ıçın bır toplantı ya- cok buyük bır dostluk hissiyııtı gös-
defa m'hver devletlerinin iki ıefi : Al * pılmasrnı ilfüva eylediği 8anılmak- termektedir. 
man deıvlet reiai Hitle r ile Muısolin i, Radyo _qa.ulr.~indrıı: . tadır. Bura siy Mi mahfilleri, japonyn °!'llhrnnda vaziyetin çok sakin ol-
Şark cephesinin müteaddid noktala- Viborg ~ehri 1940 senesınc!e. Rusl~ra nın bazı garantılerıne mukabil Am~- 1ııgu ve ingilizlerin ı·ahatının tem· 
tında görüşmüıler ve dört gü.n aüren terkedilmişti. Hang? ~a ayn! ~ekılde - Devamı 4 ncü ıabifede - - Devamı 4 ncü ıahifede _ ın 
bir müz• kereden sonra, i t ıyadlar ı terkedilen lıir şchırdır. Fınler, bu ------------1 
hilafına olarak oldukça vazıh ve ıü harpte c<);i topraklıırını alacaklarını sulh i.•teS<'lcr bile bunu yapacak vazi
mullü bir res.,;i tebliğ neşretmiıler- södemi~lerdi. Fakat bu harbe mııka- yettc olmadıkları da söylenebilir. Bi-

. bii Almanyay:ı ne \'adetmi~ICl'clir. Al- naenalcyh Finlancliyanın sulh yapacıı
Eıaaen Ruzvel tle Çörçil ınülaka· manya;-ı giri~tii(i mlicacleleye )'arıda ğı şayialarını ihtiyat kııydiyle kal:ıul et

tından a~nra vf! bilhassa bu müla· bırakıp çekilmeleri ~üphelidir. Ayrı mek liizımdır. 
kat harp gayelerini tesbit eden 'birı-----·------------------------

1 !AR E.T 1.E.R 

Çiftçi, Dikkat ! 
dekli.raayonla nihayet bu lunca Mih- M e 11 A • d •• 
ver devletleri ıeflerin in de kendi ar a· 1 1 pıya n go un Bize verilen habere göre, Aydın 
larında bulutmaları ve buna muka· mıntakaaında bazı incir bahçeıi ıa-
bele edecek bir jeat yapmamaları hipleri, şu ve bu düıünce ile mah-
gayri tabii olurdu. F d k • ld • aulü bazı mutava11ıt alıcılara '14 -15 

J Askeri Vaziyet I_ 
1 1 

Mareşal Voroşilof 
orduları tehlikede 

~~-~----~ 

Leningrad bölgesindeki muha
rebelerin daha çok şiddet
lenmesini bekliyebiliriz Şimd i artık vaziyet vüzuh peyda ... uar a çe 1 1 kuruıa aatıyorlarmıf. 

etmiı , iateraeniz maruf tabirini kul- Diğer taraftan iae, kooperatif 30 
!anarak ifade edelim ; maıkeler dü,- kuruıa kadar incir almakta ve bıı- Alman • Sovvet harbi lıakkındıı işlirıık ettinlirse bırkaç guıı sonı a bu 
müştür. iki taraf da dünyaya kendi nun hazırlıkların ı tamarıı!amakta · dünkü Sovret tebliğlerinde tafaıliit nıııı:akada muharebelor c'aha ~ok 
zihniyet ve telakkiıine göre yeni bir 10 b• ı•ralık ı•kram• e • t dır. . yoktur. Yalnız biltün cephelerde an•ı· şicldPlienebilir. 
nizam vermek ve bu nizamın bekçi- ın ı 1y nın a• . Çıftçinin, belki vergi endİ§esi, bel- clane muhareb~ldrin cerc.rnıı ettiği -Df'Yamı ilrind ıahifede -
li ğini, yan i Türkçesi dünya ha kimi- J • • b • kı borcu vardır, Bunu biliyoruz. Fa- bildirilmektedir. 
yetini kend ilerine hasretmek iddia· mamı zmıre ısa et ettı kat bu uğurda, bir malı yarı fiyata Alman bnşkumandanlığının tebli· N ,. v k·ı· 
•ndadır. ~er~ek ve alınteri ile elde edilmeıi ğ inde de Revaliıı i.~galine dair !af- a ıa e ı J 

Filhakika Atlantik deklarasyonu- Milli Piyangonun 3~ ~ğ~ıs'.o•. fevka- 353932 257314 • mkanı haaıl olınuı bir hakkı başka · siliit verilmektedir. 
nu t öyl .. inced"n inceye bir gözden lıide keşidesi, dün on bırıncı 1zmır Fua- Beşer bin lira kazanan numaralar : aına bırakmak doğru mudur? 2 gün e\•vel Dinyeper nehri ÜZ? • ge}dı• 
ıı:eçiriniz· zihn iyet fark ını bir tarafa rıııda merasimle çekilmistir. Fuar Ra- 277237 281363 4339ı :l42777 Çiftçi; dikkatli ol!.. Ne yap, yap, ·inde bir şehrin Sovyetler tarafından 
bırakırsa~ız göreceksiniz ki, maksad hasında toplanan halk, keşideyi alii'rn .. son d.ört. rakamı 6052 olan biletler ~alını değir fiyata ıatabilmek için işgaline dair Londradan verilen ha- ~afia Vekili General Ali Fuad Ce· 
ve gaye ıudur : Bu ıı:ünkü muhaaım- ile takip etmişlerdir. ıkışer bın lıra; b!raz ıa'bırlı ol.. Belki piyasa fena ber de teeyyüt etmemiştir. be'oy, dün akşam "aat 18.30 da otomo-
larını ı ilahtan tecr id etmek ve onla- Kazanan numaralar şunlardır: Son dört rakıımı 2297 olan bilet- g'.~~.r, elime ne geçer~ ka~d~r'. d!ye . Gııyri r~smi. haber~ere ~öı e. Lt'· I bille Ayvalık • ~i~ili yoli~le Bursadan 
tın dünya aulhunu bir daha ihlal e- Kırk bin liralık biiyiik ikramiye !er de bin:r li!·a kazanmışlardır. dutunme!. O mahıulu yetııtırıncıye n ı'1grad bolgesınde bır kaç gündüı· ~ehrimize gelmı~tır. Vekıl, İzmire ge· 
deınemel@ri icin kend ilf'ri müsellah 4909 numaraya çıkmıştı r . Beşer yuz !ıra kazanan nıımnral:ır kadar n. eler çektiğini hatırla!. Şah-ıAlman tazyiki çok artmıştır. Reva!- lirken muhtelif yerlerde Nafia işlerini 
kalarak yeni kurula.cak dünya niza- Onar bin liralık ikramireyi kazanan şunla rd ır: •ın~n, çoluk çocuğunun her ıeyi ona de hiılen serbest kalmış olan Alman tedkik etmiş, yol ve köprüleri görmiis, 

-ı>enmı ikinci aahifeda - numaralar: -Dnamı ikinci aalılfede - barlıdır. ** kıt:ı l arı bural-ardaki muharebelere - Devamı 2 inci ıahifetle -

• 



_, ___ . __ .. ,__ 
rTa·rilti""Bir .... Hietise .. ı 
- -

.. ırhistanda söylenen 
nutuklar 

(Şehir ve Memleket Haberleri) 

31 ACUST0.5 P 'Z .R l ~41 

Polonyada 
Eski hasvekil kursuna 

. dizildi . I Belgr:ıd, 30 (A.A.) - Sırlıistandaki Vilayetimizde ZABITADA 
Alman askeri kumandanının söylediği "t•eı=:eıt•%!%!1 
nutka cevap veren yeni Sırp başvekili Londra, 30 (A.A.) - Polonya hli-
Milan Nediç şu nutku söylemiştir: Menemende biı:_ hadise: kfimetinin şimdi aldığı bir habere gö-

, M;;·y;; .. p;yg;;ı;~;"I~~y~ 
Nasıl Doğurdu ? - Hükumet, Almanya ile dostluk ve Muhtelif orman Menemende Kazımpaş~ m~halle- re eski Polonya Başvekili Kazimir Bar-

işbirliğini kurmıya taraftardır. Sırp sinde kasap Ramazan İpçın, hır kav- telim Alman makamları tarafından 
milleti, Almanyaya intikam beslemedi- fganuınıarı ga yüzünden Leblebici ~alil İbrahim Livoda kurşuna dizilmiştir. Bartelim 

Hristivanlar Ye ~lüslün1anlar ouun erkek yüzü ği gibi muzaffer olmasına rağmen Ai- l Güneşsoyu bıç-akla hafıf surette ya- meşhur bir alim ve Avrupanın en ta-
- l manlar, Sırplara iyi muamele etmiştir. rala;nı~ ve .tutu1~uştur. nınmış riyaziyecilerinden biri idi. 

o-ürn1cden o-ebe kaldıgv 1111 zanneder er , ulh tee. süs edince Sırlıi,;tanın kal- Çırkın hır hadıse: . 1924 - 1926 ve 1930 tarihlerinde olmak 
b M Evvelki gün vilayetin muhtelif yer- ç d Al t h' nde 1 ry 

"'AZAN·. lLHAı'· BAŞER kı:<.'ma~ı İ"in çalı,sacag"rız. eşme e aça 1 na ıre"ı ~ üzere 3 defa Rasveklilet makamında ı <v " !erinde orman yangınları çıkmış, bir d H 5 d Sabı" 7 · 
ı._ I d Bu kız, pergamber Davut ne.~linden ı yaşın a asan, . ~:aşın a ' 1

' bulunmuştu. ~teryem, peygamucr ,;anın anası ır. , tanesi müstesna hepsi ııöndürü mü~- yaşında İsmet Kırcı ve 9 yaşında . • • 
Hristiyanlar ve ;.rnslümanl:ır onun er- Umran adlı birinin çocuğu idi. Anası- Almanlara göre tür. Ahmedin uammılanna t-asaddide bu- Londrada bır zıyaf et 
k.:k yüzü görmeden gebe kalıp İsayı nın adı Hunnedir. Balıasiylc annesinin Ödemişte Kiraz nahiyesinde Sarıka- ı l - · ı LlAk' , ..... !" uzun zaman çocuklaı·ı olrnaclı, Ktıdu"~- - Ba•tarafı 1 m· cı' sahifed- - k .. t k d k 1 lunduğu:ıda.n ya.rn anmıştır. Londra, 30 (A.A.) - Mister Çörçil, doğurduguna ınanır ar. a ın ... nus u- · · ., ~ ya öyu mın a asın a çı an yangına M hk- et 
manlar, yalnız !sanın bab:ı~ız doğdu- teki Beyti mukaddese yüz si.iri.ip bir torpido muhribi, !) ma~·in tarayıcı ge- Bozdağda Elmacık mevki inde çıkan a ~mıy : . Mister Rden ve Mister Vaynant, Lond-
ğuna inandıkları halele Hristiyanlar, çocukları olursa o mabedin hizmetine misi, !J karakol gemiRi kovduğumuz yangın, halkın gayretiyle kısa bir za- H.9de_mışt~l B~t~g~ı~~t M mh'tha~l~n~de radaki Sovyet büyük elçisi Mösyö 
cAllah ana ı> adını verdikleri .Merre- tahsis edeceklerine ant içtiler. Btı ne- muyinlerle batırılmıştır. · manda söndürülmüştür. useyın og u ç. e me e er, Maiski tarafından müttefik devletlerin 
min de ana rahminde kurl:-:i bir işaret- zirden sonra :\foryem dünyaya geıtli. Bundan başka 2 torpido muhribi, Bozrlağda çıkan yangının çoban 16 sarhoş olarak karısı 22 

.. y-a~ında Ay- ve tecavüze karşı müşterek mücadele-
Je \'iicı.ıd bulduğuna iman etmektedir- Karı koca, sözlerinde durc!ular, kızı 1 mayin tarayıcı da ciddi hasara uğra. j aşında Mustafa Helvacı ile 13 yaşın- şe vbe :n.a~\pu;:~~~.r~te~~ıbJ.'.1- ~e- ye filen müzaheret eden devletlerin 
1 mabedin imamı olan Peygamber Ze- tılnulitır. da İsmail Ovacık taraflarından atılan ce e çısı · , .. · . e ov ug~n- mümessilleri şerefine verilen öğle ziya-
erB. .. k H . . ·ı . 1 t kerı'y"a.•·a "erdı'ler. Sa\•a t 1 . . 'dd ti' h" k . 1 d kt - 1 1 den altı ay, 22 gun. haps~, ~2. !ıra fetinde hazır bulunmuşlardır. ugun ·ü rıstı~·an a emme e mu.e- . ,, , • ' !) ayyare erımız, şı e ı • u- yanı sıgara ar an çı ıgı an aşı mış- para cezasına mahkum edılmıstır. 
ber tanılan dört İncil kitabı, !sanın Meryem, on beş ya~ına geliı.ıce ge~e cumlar neticesinde bir Sovyet kruva- tır. Suçlular tutulmuştur. Eşeğini öldürmüş: 000 

dogumu hakkında ayni haberi vermiş Davut neslinden Neccar Yıı;ı,uf ac!lı bır zörü, 2 torpido muhribi batırılmıştır. Urlada Demircili mevkiindeki yan- Dikiıide Gazip~ş-a mahallesinde Ordu vazifeye 
değillerdir. cMathieu> nün yazdığı İn- gence nişanlandı. Ancak düğünlel'i 3 torpido muhribini ve 1 muaYin gınd~ 5~ dekarlık sahada sa?ipl~ 5 Mustafa oğlu 56 yaşında Bekir Bay-
cilrle Meryemin gebe kalı ı Ye t. anın yapılmadan gebe kaldı. Ru y~zden Ya- kruvazörü hasara uğratmıf)lır. zeytın agacı tamamen, 100 zeytın agıı- raktar, Lir iğbirar ııebebi,vle İlyas çcığırılırsa 
doğuşu için u satırlar vardır: hudiler arasında bir çok dedıkoclıı \'U- Revald~n a~ker ve malzeme nakl - cı da ~ı~men y_a.nmıştır. . . oğlu Hüseyin Ekerin 25 lira kıyme- _ Ba$ tarafı bminci sahifede _ 

.:Meryem Yu,;ufa ni~anlı iken içti- kua geldi. den naklıye fılolarından 48000 ton İzmırın Degırmendere nahıye~ıncle t'ndek eşeğ'ni karnına lııçuk saplı-
malarından evvel Ruhulkucliisten gebe Zekeriyya töhmet altına konuldu. hacmi~cle 21 ~a.kliye gemisi _?atmış Ye Kesre k~~üncl: ~.a~.an Pesli~ Çukural-' j~arak 1kasde

1
n telef ettiğinden yaka- dolu olan ordularımız, bugün de 

milletimizin göz bebeği, asil temina
tıdırlar. 

kaldı. Yusuf iyi yürekli Lir adamdı, Lakin Yusuf, metanet göstererek ııi- R naklıye gemısı ele hasara ugramıştıı~. tı mevkıınclekı tutun çardagında yan- lanmıştır 
nh~anlısını rüsva etmek istemedi. giz- şanlısını himaye etti. O sırad<ı Melik Savaş t~~yarelerimiz, ekserisi naldı- gın çıkmış, 100 kilo kadar tütün yan- • Bıçak ·taşıyormuı: 
lic' boşanmayı kurdu. Bıınun için bir Herode, Yahudilerin yeni diinyaya g-c- ·e. olmak uzere ceman 74000 ton hac- mıştır. . İkiçesmelik caddesinde Mehmet 
hahane ararken rüva . .;ında bir melek len çocukları hakkında katliam emri mınd~ 22 vapur batırmış, 39 vapuru Kemaıeaşada.Armutlu köyünde J\>fah- oğlu Alinin üzerinde bir bıçak bulun 
göründü: cEy Yus~ f, .Meryemi zevc-e- \'erilmisti. O ırkın kökünü kesmek ga- ela agırca yaralamıştır. . mud dagındakı ormanda çıkan yangı- muştur 

Cumhuriyet hükumetinin sulh için 
sarfettiği candan gayretler kafi gel
mez de Türk ordusu vazifeye çağı
rılırsa ordularımızın geçmit kahra· 
manlıklarımızı gururlandıracak su
rette hareket edeceklerine eminim.» 

Jiµ.e ~abul. etmekten çekinme:. Onı.ın yes__i~e lı.~~~ı. ~~~~ b~ .emir: Yahuclil~ri Berlin-.30. <.A.~) - .~skeri bır ka~·- nın söndiirülmesi için tedbir alınmış- Eve ·taarruz: 
rahmındekı çocuk Ruhulkudustendır. te~aşa duşuı du~u gıbı Yu:sufi~ Mer~e- naktan bıldırılrlıgıne gore Sovyetlerın tır. İk' , rk Kadirlve maha;lleısin-
0. bir oğul doğuracak ve bu çocuk l_s:: mı de ~.orku~tugundan Kudu~u bırakıp Rcvali kül haline getirmek hwmsunda- d A\~e~me ~9 •asında Şerife sebeb 
(Hala kar) adını alacaktır.> dedi. 'ı u- \'e henuz clognn hayı alıp Mısmı kaç- ki hareketleri, kıtaatımızın seri ilerle- Kuşadasının Selçuk nahiye::;inde .e 1

1 
. ~1Ar ~ız; 40 Yaşınd~ Hati- iSMET lNÖNO 

:-uf da bu emre imti"alle :Jleryemi ho- mışlardı. . .vi i sa.ı·esinde tahakkuk etme~iştir. Bereket dağı ile Çamlık arnsında Var- sız .
0 aı~. t~arruz ettiğinden tutul-

~amaktan vazgeçti '~~ l:ıa ılo?ııncaya ~1e~~·emın kocasız ge~e , ~al_~ıa:·' Bolşevikler, hiı'.çok f~brika ve bınaTa- yan tın 970 - 80. ~ilometresinde iı-ı ka- ~~Tu:.' ıne 
Genel Kurmay Ba§kanı Mareşal 

Fevzi Çakmak Yüce Başbuğ ve Rei
sicumhurumuza şu cevabı vermiş
tir: 

karlar da ona takarrup etmcdı.-. Hrı~tıJanlıktan daha çok enelkı de- rı berhava etmışlerdır. Fakat Alman tarının lokomotıfınden sıçrıyan kn·ıl- ~· . 1 k d ? 
Yazdığı lncil zamanımızda ela pek virlerin efaanelerinclen ilham alınarak kıtalariyle cesur Reval halkı, diğer in- cımlardan bir vangın cıkmıştır. 285 Kıçın ~l ı doy lu0.7 inci sokakta Ha 

'1 . " t t 1 b'. ı·· ı· r·1·kı k l 1 . . • . . ~ . ececı er e . , -mu~~.r olan ~fare, ıı~ •' cryem~'.ı .gc- or ~ya ~~ ı mı!). ı.~. e ı:;~nec ır. , . ı a_ .arın vıı uu~ı~ meye an vermec :n lı~a. kı~·metınde ıncır agacı sergıl~rde: san oğlu Halid, Mustafa kızı on üç «Daima yüksek teveccüh ve İti
matlarına mazhariyetle mübahi olan 
kahraman ordumuza, büyük bir ese· 
riniz olan Zafer bayramının yıldö -
nümü münasebetiyle yeniden ibzal 
buyurulan iltifatnameleri, hemen bü
tün ordu mensuplarına iblağ edilmek 
üzere tamim edilmiştir. 

belıgını, ne İsanın dogumnnu. ka~dc· ~lesela eskı Tuıkleıde A!anı;uııa \e ınfılak macldelerını zaran;ız hale get~r- kı ıncırlerle 150 hektarlık :.ırazıdekı , cİ G'T , . ve İbrahim kızı 15 
der Demek ki o üzerinde ha\'lı muıın- Kırk kız ma:;allarıııcla aynı hayal .\'a- miı-tir. Alman askerlerinin şehre gır- kuru otlar \'atımı~tır Ateş bastırılmıs- Jaşında M~. ızaı er' e"ı'nde alıko"d 1 · ' · b h · k. b.. J'k . ı· , ı . . · · . 1 d Al · ., · · · " va;ı,ıı1 a unevv ı • • " t -
k:ı alnr cereyan eden bu ınce a sı ı- .şar. Alangıına ır me ı e~ < ı. ca< ıı ın<ı dıklerı ak!iam, halk sokak ar a man tır. - · d b t a \"l kalanmıstır 
tabına g ·çirmekten çekinmi:tir. Yu- gökten yeşil gözlü bir ilüh indi, kaclın otomobilleri etrafında nümayiilk~r guEn -:ın za ı a~. · ' • " · 

- 1 '11 [· g·ı.· h ·1·ht b k ld Kıı·k k I· · rl·ı k 1 · · · ı· ] ve taarruz. hanna da yazdıgı ncı c e : arc ı.uı u _ı a an ge e . a }· .. ı:ı: .ıı ' vapmıs ve as er erımızı se am amı~- Selçuğun Belevi köyünde Kozpınar Dikilide. Salimbev mahallesinde 
da\'l'aıımı., bu menuu akıt gec:mış- Sagın Hon adi'. ~ır ~azak hukıımd:.:r;- tır. mevkiinde çıkan yangında da 30 hek- Al' 0 - k . Ahmet Karaba 
tir. Lakin Luc, :.\Iathieu'clen ~~?a mu- ııın cariyeleri ıdı. Bır gun g~ııe · ılog- Ilerlin, :10 (A.A.) - Alman kıtnla- tarlık arazi dahilinrle 1500 kental pır- Al~ 0 ;ı,.man ı~;u Ahmet Kala~~~ 
fa ·.al olarak :Jieryenıin gebclıgı .m~ e- maclan gezn:iye çıkarlar. bır ır.:nak rının Port Baltık ve Revale girerken nar, karadiken ve harıl yanmıştır. A~ ~mı:~ 0 

Hüsevin Gün evin evin~ 
lesini incile geçirmi:ıtir. onun hıkave- ~~~arına gelırler. Kızlar, suyun guzel- karşılaştıkları vaziyet hakkında D. N. Failleri mt>çhuldür. me 

0~ u. t~t~ılmustur. 
ı:i u sekildedir: lıgıne meftun olarak parmaklanııı ır- n. :ıjansı şu malumatı veımiştir: / ta~ruzk e mış. I . · 

Yüce Başbuğumuzun ve Cumhuri
yet hükumetioıµin Iütuflariyle bu
gün en modern silah ve teslihatla 
mücehhez ve en iyi bir surette talim 
ve terbiye ile yetiştirilmiş olan kah
raman ordumuzun sulh ve mesalemet 
yolunda hükumetimizin vereceği 
her emri son damla kanını dökerek 
ifaya amade olduğunu ve geçmiş 
kahramanlıklları geride bırakacak 
büyük bir fedakarlıkla verilecek her 
vazifeyi kemali emniyetle başaracak 
kudrette bulunduğunu büyük bir 
fahrile Yüce Başbuğumuza arz ede-

cYahudiye :.\.leliki Herocte'uıı (H.)- mağa daldırclılar. Bu tema~ nf'ticesin- Limanlardaki doklar tahrip edilmi'!-
000 Ödız ~?ıraçn atra.lvol m~halle · d 

. .. 1 • 1 K•ı 1 h . b k 1 . . 1 kt d U .. . d 'ht.l " en1ışın a • . a sın e rode Antıpas) saltanat gun erım e - - c e ep ı ge e a ır. tır, ~ılo ar yanma a ır. 11 uzerın e 1 1 Ull" h I 0 • k 15 vaşında Düriye Ca-
dii. te Zek~riyya adlı lıir kahin mı rlı, Bu itikat Çinlilerde ve japonlarcla Denizin füıtü, bir sürü kalas ve tah- a a .. ı,ı~ 1 ız~. 1:a~ Halil A - d -
karısının adı Efüalıet icli. İkisi ele h:ıy- ela varclır. Çinli Hey<1 ,;ülfıle~ini n ilk ta ile doluclu r. Dütün limanda Ru::; ge- İkiçeşmelik caddesinde Hüseyin oğ- 111 ~ı~asıy \ . açı ' grı ag 
li yaşlı olup cocuklan yoktu. llir giin \·alidesi ol:ın pren::;e: lıir gece clola~ır- mileri batırılmış, bir kısmı yana yat- lu A.g~ş, fırınınd~ ~~mek imal! \çin ya a aı_ı~.ış .. ıı. . 
Zekeriyyaya bir melek göründü, ~enin ken yıldızın ışığından gebe k:ılmı~tı. mıştır. Bir kısmının arkaları, havaya Topıak mahsullerı ofıs;nden aldıgı -~rı- . Seydıkoyunde ?~uı aıı Ah~et Öz
bir oğlun olac-.ık ve adı Yah~·n konula- Japon ..-:i.ilfüe.sinin de Güııes kıziyle lıir kalkmış vazivettedir. Haller ve bina- !ardan altı. çuvalını l' uda ve Hayım turk Cumaova~ı ıstasyonu cıvarınd'l 
caktır, dedi. Filhakika Elizabet biraz kuştan viicud bulduğu rivayet olunuı·. !ar arasında )·anık tahta parçaları gö- ı~dlarındakı. ~ahıslara beh~r ~u;·alı 15 İbrahim kızı ::ıo yaşında Fatn:~ Ka
!'onra gebe kaldı Kan ve kora ya ·lı Hakikat şudur: ~ter~·em. Ytı~"ıf rünmektedir. · lı~a mukabılınde satarak ıhtıkar Y.ap- rabul.utun. zorla ırzına iec!l'.'.uz .<>l
<~ldukları 1çiıı bu. hadi. eyi hcrke--ten • 'eccarın ni.:anlı~ıyc\ı, cH~ğündeıı önce Revalin içi nele demiryollarında bir t~gınd~n ~a~ı.taca yakalanmış, Adlıye- ~e~ ı~temış, ~adının feryadı uzerıııl' 
gizli\•orlarclı. hamile kaldı ve 1 ·ayı tlogurdu. Fakat çok silfıh ve topların trenler üıı>rinde ;ı;e verılmıştıı. ~ a kalanmıştıı. 

• zifaf olmadan ona oluşu. men.sup oldu- rüklenmiş vaziyette oldukları görtil- 'C'.••h .. ... rim.» 
Hamlin altıncı ayıııcla o nı •lek, . ·a- ğu kavmin mmbiretini tahrik etti, bir müştür. Bir lokomotif, garın ağzında r u rer - Duçe mulakatı 1 Tafıa vekili geldi 

sıra şehrinde peyga~l>Cr llavut h~me- çok hakaretlere m~ruz kaldı, b~ :;e~ıelı- üzerine düşen bir bomba ile berhava _ Baı tarafı biııinci sahifede _ _ Baı tarafı ı inci sahifede -
Genel Kurmay Ba§kanı 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 
danından Yusufun nışaıılı~ı :\1en·eme le karı ve koca hıcret 1!1ecb~rı.vetııı~le olmuş ve garı kapamıştır. mına bekçilik etmek. sulama teflislerini gözden geçirmiştir. 
göründü. «Sen şimdi ge1>C kalara.~~ın~ kaldı. i.\feryem efsunevı bır mahluk Rerlin, 30 (A.A.) - D. N. B. ajan- Buna mukabil dün Berlinde neıre- Vekil Bergama ve Menemende halk DENiZLİDE: 
eledi. Bakir olan Meryem bıı :-ıozrl~ıı olarak tasv!r. olunmaz. Y~lnız ~lı. ır- sının .·alahiyettar bir kaynaktan öğ- dilen ve Führer ile Duçenin mülakat tarafından karşılanmıştır. Denizli, 30 (A.A.) - Reisicumhll · 
ürktü: c~u, na,;ıl ~lur'? Ben er bıl- ~an avılet _ı5.ın .. :u~ı!~a gokten ılham reı:cli~!ne g.öre ~eva~. mınt~kası köy ili- ları neticesini bildiren resmi tebliği ı Şehrimizde Alsancakta _Yali B. Fu- rumuz bu sabah saat dokuzda bura
mem !> dıye kekeleclı. .. vukua gelclıgı_ O) lenıı. . . lerı, koylerıne donmuşlerdır. Halk, Al- dikkatle okuyunuz: Anlıyacaksınız ad Tuksal Parti müfettışi, İstanbul ya gelmişler ve istasyonda kalabalık 

:\felek: cSenin üzerine Ruhulkl~<lu~ . ;.reryem, oglunun ıı_eygam 1 ıerlık ı~l- man a:kerini sevinçle karşılamış \'e ki mihver devletleri de galip geldik-! mebu~m :B 'Galip Bahtiyar Göker, Be- lıir halk kitlesi taı'afından karşılan
gelecek, Alla hın kudreti ;;an:ı golge clıasiyle _?rta.ya atıld,ı~ı zaman_ sakın tanklarnı .~cçİ'!~ rin,i görmek için ~o- le~i takdirde Avrupada ve binnetice 1 lediy~ reis.i Dr. Behçet Uz ve Parti er- mışlardır. . . 
olacak.> . . . " . kaldı, faal b!r .':.<~! .o) n,~.madı. ngluııu~ı kaklan~ d~kulmuştur. . dünyada kendi telakki ve zihniyet- kanı tarafından karşılanmıştır. Milli Şefımız, .. bu.rada ka~dı~la.rı 2 

Cevabını verdı. Fılhakıka ~!~~}em çarmıha g~rı.lclıgını gormek de_ .oıı,ı Hel~ı~kı, 30.v\A.A.) - Fın Başko· !erine göre yeni bir nizam kurmak ve 1 Vekil akşam ehir gazinosunrla V:ı- saat zarfında hukumet daıresını ve 
de Eli. abet gibi gete kaldı, gunu ge- mukadder ıdı. Bedbaht ana hu facıaya mutanlıgı tcblıgı: bu yeni nizamın emniyet ve devamı- ' r ·ıe bi;likte husu~l ~urette yemek ye- onu takiben diğer müesseseleri gez
lince hayı doğurdu.> da şahit oldıı vı; lıiraz da.h~ ya~adık- }\ıtalar~mız, . 30 .ağustos sabahı Vi- na kendileri bekçilik etmek iddiasın- ' ~fstir. tzmirde kalacağı gÜnler zar. mişler Ye kazalardan gelen heyetleri 

Tarih ise :\1er~·em hakkınıl:ı kısı.c:a tar: :'Onra 27 Agustos tarı~ınde \'efat ~urı .. şehı:ıne gı!?~ıış~erdir. Fin bayru- dadırlar. lfında Nafia işlerini tedkik edecek.tir. kabul .eylemişlerdir. . . . 
:ıu maliimatı \'erır: ettı. ILH11 ı\ B.4.SE R gı, \i ıpun knle:-;ı u:tunde daıgalanmıık- Arada bir kasdı mahsusla çıkan- Vekil, rlün gece Fuar ;;aha~ına gide- Rei.sıcumhur lnöni.i, Nazıllıye gıt-

taclır . lan bir uyuşma sulhu iddialarına ina- rek pavyonlardan bir kı;ı,mını gezmiş· mek üzere sa-at on birde şehrimiz: 

Bugünkü Iran 
Ordu ıslahatı 1921 de başlamış, 
büyük gayretler sarf edilmiştir 

Iranın en n1ühiın serveti: Petrol 
-İki giinclenbzri 
İngiliz ve Sovyet or
dularının işgale lıa!)
ladığı İran, Orta 
11arkta en zengin \'c 
medeniyet sahasııı
rla en süratle ileri 
adımlar atan lıir 
cle\·lettir. :JI ~ahııi 
,;athiyesi 1,648,000 
kilometre murabbaı 
ve nüfuı;ıu, son tah
rire göre, 15 milyon 
iJ50.000 dir. Topra
ğı münbit Ye zengin 
madenlerle doludur. 

Iran e>ıki bir rnt:
dcııiyet merkezidir. 

nanlar iki tarafın hiç bir tevil kabul tir. den ayrılmışlar ve halkımızın sevgı 
. Budaı~eş~e! 30 (A.A.) - ;.ıacur · ctmiyen bu açık vaziyetlerine dik- Notlaı· tezahüratı ile uğurlanmışlardır. 

a.ıansı bıldırıyor: lkat edecek olurlarsa bir hayal ıuku- - TAKDİR: 

ı 
. Müttefik kıtaları, muva!fakıyetleri- .

1 

tuna uğrıyacaklardır. Denizli, 30 (A.A.) --: ~ugün şch· 
nı aı-tırmışlarclır. Harekat, beklenen lki muharip taraf iddialar ve sulh 1K •1• t rimizi şereflendiren Reısıcumhuru -
netice:e~·e uygun tarzda inkişaf eyle- ' gayeleri itibariyle birbirlerin~.en. i~i &yserl ) V8 8D• muz. v~ ~il~i Şef~miz İsme.t ln~n~, 
mek~dır. . . 1 kutup gibi uzaktadırlar. Bugun ıçın Denızlı lısesıne ugrıyarak lıse mudu-

Du man, bır çok yerlerde mukabıl \aralarında her hangi bir uyuıma ih- d 1 mı•r rünü ve bütün öğretmenlerini huzu-
hücumlarda bulun~uşsa .da ~~rdo.lun- timali katiyetle mevcut değildir. aş ve z runa çağırmış ve iki senedenberi 
~uştur. Hava faalıyet~erı, m~t~fıkle- Harp bütün ıiddeti ile devam edi gençlerimizi iyi yetiştirmek hususun-
rın kazanmalarını temın ~tmıştır. yor ve iki taraftan biri tamamen yı- Fuarı da muvaffakıyet göstermelerinden 

Macar. h~vu ku_vvetle.rı, 10 Sovyet kılıncıya kadar devam edecektir. • dolayı kendilerine takdir ve te~ekkür 
tanar€s~ -~lu~_urmu.~lerdır: ~ Macar Hamdi Nüzhet ÇANÇAR - • !erini bildirmişlerdir. 

tayyare.~! Uı<sune donmemıştır. 000 Hem ziuaret, hem t. ıc. ar. e. t Askeri Vaziyet 
21 ya ·ından -16 yai-jına kadar herkesin Milli Piyango 
askerlik yapması mecburiyeti kondu. _ Ba .. tarafı 1 incı· eahifede _ Trenimiz Karşıyaka gelmıştı. Bırm- - Baı tarafı 1 inci aahifede -
A k , kte 1 Jd A t " ci mevkide mor kadife koltuğa kurul- ;.1o::;kova - Lenıngrad demiryolu 

ıı erı .. me . P. er açı ı. v!·upaya a- 1188 8705 muş, kelli felli bir mi::ıafirle karşılaş-
lebe goııdenldı. Orduda bır de hava S .. k 37" 1 b'l ti . .. h . k k b 11 . 1 kesilince Leningrad - Voloğdd demir 
kuvvetleri ihdas olundu. Tahranda bir 0

1
.n uç ra anıt • " 0 an ı e er yu- tım. Ta mınen ır eş e 1 yaş arın- yolunun da tehlikeye gireceğini ka-

h 1 k kt b . .. d t' ·ı ı· zer ıra; da olan bu zatın, hal ve tav.rında.n, bul etmek lazımdır. Bu demiryolu 
avacı ı me e ı vucu a ge ın c ı, ay- S .k. . k 64 1. ıı·ı ti . ld - 1 1 d B h 

rıca lıir de donanma ihdas edildi. on .ı ı ra amı 0 an ı e er ~ngin ° ugu.an aşı ıyor u .. ır şe .ır- şimdi Alman kuvvetlerine 80 kilomet 
Bugunkti İran ordusu piyade, süva- onar !ıra kazanmışlardır. . lı olmak sıfatıyle cHoş geldın> dedık- re uzaktadır. Bu da elde edildiği tak 

ri, topçu ve motorize kuvvetlerden mü- Son rak.a1!1ı (~) ve (8) olan bı- ten ·onra kendimi tanıttım. Muhatabı- dirde Mareııal Voroşilof ordularının 
rekkep dokuz fırkadan ibarettir. Ayn- le~le~e de ıkışer !ıra amorti isabet et- mm Kayserili Hacı M~hmed ağa oldu- tamamen tehlikeye düşmesi mevzuu 
ca altı alay müstakil piyade süvarisi, mıştır. ğunu anladım. Sormaga başladım. bahistir. Bu itibarla Mareşal Voro-
bir ağır topçu taburu ve 200 tayyare- KAZANANLAR: . . - İzmire ilk def".1- .mı .?'e.~iy~~·s~nuz? şilofun derhal mühim kararı-ar ver-
si vardır. Donanmasında her biri 4 bin . Dü~ü keşi?ed~ tam on ?ı~ lıralık - Hayır, hu gelışım. u~uı~cudur. mesi lazımdır. Bu kararlar geciktiir6 
ton hacminde sekiz top çeker vardır. ı~ra~ıye, İzmıre. ısa~t etmışt~r. ~ırk -- Fuar hakkındakı ıntıbalarınızı takdirde Voroşilof ordularının çok 

İran esas itibariyle bir ziraat mem- bın lır~!1.ın h~ngı_ ~~ırde ve kıı:ıe ~s~- sorabilir miyim? . 
1 

müşkül vaziyete düşecekleri tabii -
leketidir. Bilhaı:ı~a pamuk ve çay i:ıtih- bet ettıgı bellı degıldır. Beşer bın lır~- - Ban~ ?,ak emmı. Hi.ç m~mı;un 'lir. 
salatı mühimdir. Şimal vilayetlerin.ne yı .. kazananlar İstanbul, Malatya, Gu- olmasam uçuncu defa g~lır mıy?ım. HAVALARDA: 
tütün çıkar. Hazer denizi sahillerinde muş~an:, Bal?'a ve. Ankaradadırlar. Vaktiyle müslümanla~ ~ıcaz.da ~ırle~ İngiliz tayyareleri, dün gece, Al• 
de l'yi pirinç yetişir. On bın lıra~ı~ ~k:amıye k~zanan numa- şirlermiş, şimdi i~e Turkıyenın kabesı manyanın garbındaki sanayi merkez-

Cenubi İranın ormanlan çok zengin- ralardaıı bırı ıkı parça bılet Ankara İzmir oldu. .. !erine, bilhassa Mıanhaym hölge>ıine 
dir. ve İstanbulda satılmıştır. Her bucaktan ko~arak bu guzel taarruz etmişlerdir. 

İran maden bakımından da çok zen- - m~mlekete geliyor,. bur~da t?pla~ıya: Şimali Fransa, Belçika ve Hollıl!l • 
gin lıir memlekettir. Kurşun demİı' CEBiNiZDEKİ ruz. Üç sene var kı, T~rklerın kabesı daya yapılan hilcumlarda bir İngiliz 
nikel, bakır, manganez gibi m'adenlerl .5 Lira üe olan lzmiri ziyaret edıyorum. Fakat tayyaresi kaybedilmiş, ayni zam-an-

Bugünkü han 58 
\'ila rete ayrıl mı. -
IJı'. Elbruz dağının 
eteğinde kıırulmu~ 
hulıınaıı Tahranın 
ni.ifu~u 650.000 ki
·idİI'. lranııı belli 
lıaşlı diğer mühim 
ı'ehirleri Tebriz, 
.\:1-eşh et. Reşt, Kaı-
vin, Kermansah. 

. . 
1 

meşhurdur. Hatta bazı mıntakalarda 25 Lira ile bir türlü ~oyamıyorum. G~çeı: s<>ı:e dalO Alman tayyaresi düşürülmüş-
Bir senHk merasimine ı§hrak eden ranlı kızlar .. .. 1.t. d 1 . b 1 100 Lı'ra ı'le "Oluk çocugu da beraber getırmış hır t" gumu::ı ve p a. ın ma en erı u unmuş- .., . . ' ur. 

ıremerlen, Isfahan \e ırazdır. Teşkilatı esasiye k:ınunu tefriki kuva tur. Kömür madenleri de zengindir. 500 Lira ile hayli masraf etmıştırn. Harbin bidayetindenberi ingiliz do 
esasına göre tanzim e~lilmistir. franın en büyük serveti petrolleri- 1000 Lirw ile - Aile efr~~ı!lız kalabalık mıydı'? nanaması tarafından dlişürülen Al-

1ran me:ruti bir hükümdarlıktır. ..Modern tı:anın banısi lıugü~kü hü- dir. İran petrol istihsalinde Amerika, BİR TASARRUF BONOSU . - Dokuz kışılık.:. .. . man tayyarelerinin s-ayısı bine baliğ 
kumdar Şehınşah Rıza Pehlevı, İran- Sovyet Rusya, Venezuelladan sonra AL 1N1 z -Devamı 3 uncu sahıfede - olmuştur. 

Raşid Rıza tigatrosu da yaptığı büyük inkılaba orduyu i,;- dördüncü olara'K gelir. Senelik istihsa- 100 liralık bir tasarruf bonosu 'C'.uar · ~...._ Garptaki Alman hava kuvvetleri 
lah ile başlamıştır. 1921 den evvel İran li 10 küsur milyon tondur. Bu petrol- aldığınız anda: r 1 gazınosunua ingilteredeki askeri ve sanayi bölge-

'Lia/ı' Je p1·şkı·n beraber ordusu Ru,;larııı idare:<inde bir Kazak ler son senelere kadar İngilizlerin elin- ıı·ra Büyük san'atkar !erine, şarkta Kandalsa veKoladaki 
ı ıı uı f k d b' 1 3 -ay vadeliler için 99 G fi ı · ı d' .ıı· asın an, muntazam ıra aydaıı v. de idi. Fakat 1932 de Riza Şah Pehle- Mazarik ecesi hede ere taarruz ey emış er ır: 

5 Eylul 941 den itibaren 
HER AKŞAM 

Fuar .IJ!~.1~.QŞYJiQA 

Jandarma kıtalarından ibaretti. 1921 vi bir emirname ile İngilizlerle .olan .6 ay vadeliler için 97,5 lira _ Sovyetlere göre son h-afta içınde 
hükumet darbesinden sonra Şah Peh- mukaveleyi bozdu. O tarihten itibaren 12 ay vadeliler için 94 lira BUYOK SÜRPRiZLER beş yüzü mütecaviz Alman tayyare· 
!evi Hazretleri hariçten ecnebi mual- Muhammere ve Abadanda bulunan ÖDEYECEKSİNİZ si düşürülmüştür. Ruslar, ayni müd-
limler getirterek yeni Lir ordu kur- petrol kuyuları İran hükumeti namına Aradaki fark size peşin 1 Eylül Pazartesi akıamı det zarfında 262 tayyare kaybettik-
mıya teşebbüs etti. Ondan sonra mec- işlemiye başlandı. Bu suretle handaki Ödenen faizdir İçin masalarınızı ıimdiden an- !erini bildirmektedirler. 
buri askerlik hizmeti kabul edildi. Ve İngiliz nüfuzu da silindi. ıaje etmeniz lazımdır. (Radyo gazetesi) 
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Zafer Bayramı dün emsalsiz 
zahürat içinde kutlulandı 

te- Notlar 
- Baştarafı 2 nci sahifede -
- Şu halde çok masraf ettiğiniz an-

laşılıyor. 
- Evet fakat ne zararı \'ar. Hem 

ziyaret hem ticaret oldu. 
-Ne gibi? 

- Bqtarafı 1 inci sahifede -
birlikleri temsil eden müteaddid kıta l 
lar, subayları seferi işaretleri hamil 
olarak Cumhuriyet meydanında ve 
civarında yer almışlardır. 

Saat 9,30 da Vali B. Fuad Tuksal ı 
Müsttıhkem Mevki komutanı tümge'. 
n_eral Hakkı Akoğuz, parti nıüfetti-
şı İstanbul mebusu B. Galip Bahtivar 
G_öker, şehrimizdeki mebuslar bcle
dıye reisi Dr. Behçet Uz parti reisi 
Dr: Hüseyin Hulki Cura'. muhtelif 
d_aıreler müdürleri, subaylar cumhu
r;y~t .. meydanında Atatürkün peyke-
lı onune gelmişlerdir. 

.. Meyd~n baştan baŞ'll bayraklarla 
suslenmışti. Bu sırada Atatürk hey-
kelil:ıe mlheaddid IJelenkler konul-

- Canım emmi ne gibi olacak? Kay-
serili olduğumu söyledikten sonra, 
bunda şaşacak ne var ki !. 

- Gene anlıyamadım? 
- Senin anlıyacağın ticaret yaptım . 

İzmire gelirken sucuk, pastırma ge
tirdim. !ımirden de incir, üzüm aldım 
Böylelikle yol masraflarımı bol bol ~ı: 
kardım. 

- Çok güzel, bu cihet hatırıma gel
memişti. 

- Ben Kayserili olduğumu söyledik
ten sonra bunu hatırınıza getirmeniz 
lazımdı. Biz Kayserililer ziyareti çok 
"6Veriz. Fakat ticareti de asla unutm.1-
yız ! Kusura bakma; serde Kayserilik 
var, bu iş böyle gelmiş böyle gider. 
Zarar etmek adetimiz değildir. O za
man Kayserili olmaktan çıkarız. 

- Şu halele İzmirimize gelmenizıfo 
hiç bir zararınız olmadı öyle mi? 

- Zarar şöyle dursun kar eltim. 

muştur. Komutan tümgeneral Hakkı 
Akoğuzun heykel önünde ve civa
rında yer almış olan birlikl~ri muaye 
ııe ve teftişinden, bayramı tebrikin
den sonra 1"nat onda muzikanın çal
dığı istikli11 marşı ihtiramla dinlen
miştir. Bundan sonra teğmen Baha 
Arıkan tarofından heykelin önünde
k_i kürsüden 30 Ağustos zaf~riııin ta
rıhçesi hakkında bir nutuk irad et
miş ve demiştir ki: 

Gelecek yıl ~ene görüşürüz. Belediye 
reisinize :<elam et. İzmirde bu güzel 
Fuar oldukça, bizde pastırma, sucuk 
Rizde de üzüm, incir bulundukça İzmi'. 

Dünkü merasimde vali ve komutan la genç subay nutuklarını verirken 1re daha çok gider, geliriz. 
dil ve 30 Ağustosta Dumlupınarda mışlar, General Hüsnii Kılkıs ile SAMI 

- Türkün kurtarıcısı, başbuğu, 
Atatürkün ve İnönü meydan muha
rebelerinin kahramanı İsmet İnönü
nün komutasındaki ordu, Eskişehir
den Afyona kadar ve cenupta Ahır 
dağlarına doğru kıvrılan cephe üze
rindeki en yalçın cenup kı,mına ta
arruza k11rar verdi. 

kazanılan başkumandan meydan \'ali muavini B. Dilaver Argun~ •e-
muharebesiyle mesud ve çok şanlı liimlamışlardır. Hamdi Nu" zhet Çan çar 
ve serefli bir zafere iktiran etmişti Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar 
Biz~ bu mesud ve büyük zaferi kazan Vekilleri ile mebuslar, Vekaletler rü S hh t E h dıran ebedi şefimiz Atatürkün, ve esası da_ şere~ tribü~ünden merasimi L a eza anesi 
vatanı yolunda kanlarını akıtan aziz ,eyretmışlerdır. Geçıt resminden son Taze Temiz Ucuz İlaAç 
;ehi:Clerimizin manevi_ huzu:ıarı~da ~ kıtalar, Ankaradaki caddelerden 
minnet ve şükranla bır dakık-.ı su - halkın sevgi tezahüratı arasında ge- _ 
:<ut edilmesini rica ediyorum. çerek garnizonlarına dönmüşler _ I' - ... BüyUk taarruz planı hazırlanmı tı. 

26 Ağustos 922 günü şafakla, şid
detli topçu ateşinden sonra Türk ta
arruzu tekmil cephede başiamı~tı. 
Düşmanın uzun zaman hazırladığı 
ve altı ayda geçilmez diye izah edi
len bu siper ve maniler Türk kuvvet 
ve kudrednin tim•ali, kahraman er
leı-iyle beş saat gibi kısa bir zama'.1-
da -altüst edilmiş, hatta ~iperlerinde 
uyanmıya vakit bulamıyan düRmana 
l'a•tlanmı~tı. M"',zilerinden atılan 
düşman mütemadiyen şimale "ürülü
yor Uşak şe lzmirle irtibatı ke;iliyo.· 
du. f 

S&zlerime nihayet verlrkan dün- lir. Hali• Zeytnnyaimdan mamul 
ıanın geçirmekte olduğu şu buhran- M~teaddid hava filoları tla geçit Ô 
ıı z a m a n ı a r d a milletimizi, ı·e•mı esnasında şehir üzerincıe uçus- mer Muharrem 
yurdumuzu bu badireden uzak - ar yapmışlardır. · Ç S 
ta tutan, refah, ~-aadet, neşe, huz~r iSTANBULDA: amaşır abunu 
ve <ükun içinde yaşamamızı temın _İstanbul, :~o (Telefonl-a) _ 30 TOPTAN KİLOSU 
eden büyük Milli Şefimize ve mesai Agus_tos zafer bayramı, burada 5 JC 
arkadaşlarına minnet, şükran ve ta- Taksım meydanında merasimle· kut- ' 4 UfUŞtUr 
zim hislerimizi sunmayı bir borç ve lulanmıştır. Abideye çelenkleı· kon-
vazife sayarım.• duktan sonra ordu namına en genç z A y J -

Merasimi müteakıp saatlerce sü- ~~ba·y· bı_r nutuk söylem_i~. <onra ga- !!40 _ 941 ders yılında Misakı Milli 
ren parlak b1r geçit resmi olmuştur. ·ıi ı e'mı başlam t p d Motörlü kıtaların, avcı ve bom - d . . h b ış ır. ıya P, süv-,ıri, ilk okulu!ldan almış olduğum şahadet-

. enız_, mu a ere kıt. aları, zırhlı te- nameyi her nasılsa zayi ettim. Yenisı'-
bardl;nan 'tayyarelerinin de geçit ekkuller ha d f b t · 
resmine is,tiraki, ayrı bir hususiyet :i 1 • '~a a. ı a aryaları in- ni al~cağımdan eskisinin hükmü kal-

30 Ağustos 1922 giillü düşmanın 
yedi tümeni, Dumlupınar şimalinde 
ner tarattan kuşatıldı. En son kuv
vetleri burada ımha edildi. J:laşkıı
mandanları da esir edildi. Bizzat baş 
buğ Atatürkün sevk ve idara ettığı 
büyük meydan muharebesi 'fürkun 
ölmez tarihine ( başkomutanlık 
meydan muharebesi) adı ıle geçıyor. 
Adatepenın maverasında güneş, kan 
ıı sahneye solgun şuleler serperek 
battığı zaman, ayni tepenin ufkun
dan diğer bir güneş doğuyor ve yük
seliyordu. Bu, zafer ve kurtuluş gü
neşı idi. Bu, daima parlıyan ve son
mıyen bir güneşti. 

' zam a geç~ışle~dır. ınadıy"ını ilan ederim. 
teşkil etmiştir. H wa bırlıkler ·t Ög-ıe üzeri kışla avlusundan 21 d' ' d b" ı, geçı resmi esna- •tiklill mahallesi 920 sokak 106 

~ın a or u ırlikleri üzerind~ uçmu~- Numarada İRmail oğlu 
pare top atılmıştır. lardır. Rafet Ôzlıoı'ft' 

Fener alayları: , 

YATILI . YATISIZ' 
Gece şehrin her tarafında fenel' 

alaYları tertip olunmuş ve halk as
ker.Ierimizi alkışlamıştır. 
Ak~am orduevincle zafer bayramı 

şerefin·• bir balo veri1miştir. 
Kumandanın tebrik leri: 
Müstahkem ~fevki komutanı tüm

general Hakkı Akoğuz, dün askeri 
hastahanelerde bulunan subay '"' 
erleri ziyaret ederek zafer bayram
Jıırını tebrik eylemiştir. 

Fuar da eilenceler: 

Resmi liselerle muadeleti taksitli 
, . TÜRK ~fAAR!F CE~llYETl !ZMİR EGE LİSESİ --

1eııı lıılebe kaydına b ı . . . 
K

. .. . .. .. ' aş amıştır. Kayıd ıçın her gun 9 dan 17 ye kadar 
aı ,ıntıııa Kopru mevkiiıı~ek" k 1 ü t d"l . 

r lt l o u a m racan e 1 mesı. 

Yatılı ücret Lise k1'mı 240 Orta kısmı 220 liradır. 
Yatısız ücret Lise kısmı 85 Orta kısmı 60 linıdır. 
~l~mu_r ve mütekaid çocuklarından ;, 10 tenzilat yapılır. 

Bu güneşi dtıima, Türk semaların
da yükseltenlere binlerce şükraıı, 
şehidıerimize yüz binlerce rahmet, 
gazilerımıze yıiz binlerce mınnet !. 

Dün gece fuar saha"1nda :10 Ağu<
tos z•JfH bayı amı şerefine mehtap 1 
eğlenceleri, şenlikler yapılmış, halk ~ (3492) 

Tfo,Ll«F'ON: :ın.17 T~I. F.GE LİSESİ lZMİR 

27 29 31 2 4 

. Urdu, başkomutanından ( Ordulal', 
ılk hedefiniz Akdenizdir. lleri ! ) ~m
rıni aldı, düşmanın kaçabilen bazı kı 

geç vakte kadar Kültürparktan ayrıl ~~=~~~~~==~~::=:l=:;:======~;:;:;::::! mamıştır. 1 
S~n ~ ~~zef Fransız - Koleji Yurdda ve Ankarada: 

taları, ordumuzun aman Yermiyeıı Ankara, 30 (Telefonla) - Büyü:; 
takibi neticesinde denize dökülmü~ zaferimizin on dokuzuncu yıldönü
ve Türk ordusu, demiryolıı ile 42U mü, bütün yurdda halkın coşkun te
kilometre tutan bu mesafedeki dağ- zahüratı içinde kutlulanmıştır. A'
ları, ovaları, muharebe ede ede on k~ri garnizonların yoaptıkları geçit 
dört günde aşarak atlarını Ege de-1 1 esimlerinden evvel, bugünün ehem· 
ııizinin mavi •Ularında yık:;mağa 1 miyetini tebarüz ettiren nutuklar 
muvaffak olmuştur. ıirad olunmuştur. . 

9 EyJU!de Ege mıntakasınııı pır - Ankarada yapılaı~ geçit resmi çok 
lantası olan bıricik ve şirin Izmire ·muazzam olmuş, hıpodromu doldu
girildi. 18 eyh11 1922 de artık yurd- ran on binlerce halk, askerlerimizi 
da bir tek düşman kalmamıştı. sür<Jkli şekilde alkışlamışlardır. 
. Yurdd-.ışlarl • Genel kurmay başkoanlığında b~y-

30 Ağustos, dünya harp tarihinde ramın kuthılanm_asından_ sonra __ Hı -
Yoklukla, mahrumiyetlerle yapılan podrumda istiklal marşıyle tore~e 
en parlak imha muharebesinin an başlanmış, ordu namına en kıdemsız 
canıı misalıdir. 30 Ağustos asil Tür- subay Vecihi istiklal zaferınııı tarıh
kün ve onun kahraman ordusunun çesini yapan _bi; nu_tuk söylemiş, E
milletine kaniyle hediye ettiği bir za- bedi Şef ve Mıllı Şefın açtıkları yolda 
fer çelengidir. bütün milletin, izin_~e de T_ürk o_rd_u-

Mevki komutanının nutku: sunun devam ettıgını soylemıştır. 
Alkışlanan bu nutuktan sonra kür- Sonra Mümtaz Faik Fenik Türk 

stiye komutıın tümgeneral Hakkı Ak- Hava Kurumu namına bir nutuk sör 
oğuz çıktı ve çok alkışlanan şu nut- · 1emiş, yurd uğrund-a şehit olan kah
ku irad etti: ramanların hatıralarını ya dermiş, oı·-
. ::- Sayın yurddaşlarım, sevgili dunun en büyük bayramını kutlula-
sılah arkadaşlarım; mıştır. 

Daha sonra Ankara garnizonu ko-
Zafer bayramınız kutlu olsun. Bu mutanı korgeneral Hüsnü Kılkış, bir 

bayram Türk milleti için çok kıymet- hitab_ede bulunmuş ve ezcümle demiş 
li. ve önemli bir bayramdır. Çünkü tir kı: .. .. . . . . + . . . 
bız bu bayram-a ve zafere çok acı - Buyuk m.ııetımızın .arıhı za-
Ve ıstırablı günler geçirdikten, çok ferlerle doludU.:" Fakat _bunlar_ın ba
güçlüklere, mahrumiyetlere katlan- zı:-arı, daha yuksek degerdedır. Ve 
dı_ktan •onra kavuştuk. Büyük harpte milletimizi_n es~re~ten kurtulma>n~ı, 
Türk ordusu muhtelif cephelerde hür ve mustakıl ) aşamasını temın 
~erdce, kahra~a_nca çarpıştı, dövüş- etmiştir. Tarihte Ergen~k?n: Malaz
tu. Merdce maglup oldu Harbin so- kiıt ve Kosova zaferlerı gıbı Dumlıı-, 
nunda ilan edilmiş ol-an ~dalet ve in- pınar zaferi de büy~k milletimizi 
saniyet prensiplerine inanarak iti- esaretten kurtaran bır zaferdır ve o
mad ederek elinden silahını b'ırak- nun için büyük ehemmiyeti vardır. 
tı. Millet, onun için zafer bayramını 

Tam bu sırada yurdun bir çok yer büyük bir alaka ile kU.tlulu~or. Se_be
Ieri müstevliler tarafından işgal olun- bi Türk kuvvet ve sungüsuııUn üs -
du. Silahsız, müdafaasız İzmire as- tü~Iüğünden gelmesidir. 
ker çıkarıldı. Tarihte hiç ıı;r milletin General Hüsnü Kılkış, savaş mey
maruz kalmadığı bu ağır vaziyette danlarında hayatlarını feda eden 
ve kara gilnlerde Türk milleti ayak- 'ubay ve erlerin hatırolarını ıhya için 
landı, silaha sarıldı. Kendi öz evla- bir dakika sükut edilmesini i~temiş, 
dından birini, Mustafa Kemali ken- on binlerce halk ayakta bir dakika 
dine baş yaptı. Mustafa Kemal, bu <ükut eylemiştir. 
Inil!i hareketi tanzim, tensik etti, Bu mera~imden sonra harp ve ye-
şuu rlandırdı, nurlandırdı. d~k subay okulları talebeleri, An-

Büyilk rehberin şuurlaudırdığı '<aradaki muhtelif birlikler, moto-
m!lli cidal, böyle ilk kıvılcımını !z- ·ize kuvvetler, hoalkın sık ve silrekli 
ın ır işgalinden alarak parla dı, büy!I- alkışları arasında bir geçit resmi yap-

l - l,k okıını bıtırıp FraRızca bilmiveıı tal~beleı· k ı 
l 

• ' o ıı umuzun 
. HZAR sınıfına kabul olunurlar. 

2 - lkmal imtihanları eylı1Jiin birinci günü ba~lıyacaktır. 
;) - ı:erslere 14 eyliil cumartesi başlanacaktır. Sen Jozef Fransız 

Kolleıı, Alsancak. Tel: 4237. 29 31 2 

T. M. C. Talebe yurdları 
dürlüğünden: 

mü-

l - Kız ve Erkek_ talebe yurdlarııHl talebe kaydına başlanmıştır. 
. 2 - Milracaat yen: Alsancak vapur iskelesi yanında 320 numaralı 

bınada Talebe yurdları i\lüdürlüğü. 
TELEFON: 2920. 27 29 31 (3453) 

Devlet Demir Yolları umum mü
dürlüeüden: 

L ise mezunlarından memur alınacaktın. 
Haydarpaşa, Sirkecı, Ankara, Balıkesır Kayseri Afyo Ad 

:llalatya, İzmir, Erzurum işletme merkezle;·inde ·25 ' 1- 1 9n4'1 t _ana, 
.. . . ey u arıhın-

de oaat on dortte ım.tıhan açılacaktır. 

G•rme şartları: 

A - Türk olmak ve Türkiye cumhıırıyet• tabiyetıni haız 
bulunmak. 
B - Lise mezunu olmak 
C - Yapılacak muay-2nedP 
elverışli bulunmak. 

~ıhhııtı şimendifer hizmetine 

D - Nüfus tezkeresı. 
E - Terh.s edılmış ve askerlık son yoklamasını yaptırmı~ 
olmak veya askere celbine en az bir senesi bulunduğuna dair 
mnsup bulunduğu askerlik şubesinden vesıka almak. 
F - Mektep diploması 
H - Aşı kağıdı 

l - Polisten tasdikli doğruluk kağıdı 
K ~ Yetim maıışı vnr~ıı cUzclanı, yoksıı olmadığına dair 
daiı· vesika 
L - Halen lıir vazıfede ise muvafakatname bir yerde çu
lışmışsu bir gilna illşiği olmadığınp dair vesikaları bulun
mak. 
M - Evi i:;e evlenme cüzdanı. 

.\[üraraatlar 18 eylül perşenbe günü akşamıırn kadar istenilen 
oıkalarla bırlıkte işletme mildtirlüklerınce kabul olunacaktır. Bu 
rıhtn ~onrnkı milracaatlar kabu, olunmaz. 

ve
ta-

30 31 6 8526/6008 
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(lzmir Levazım Amirliğı llanlarıl 
.................................................. ,............................................... 1 •••••• -

lzmir Levezım Amirliği Setın Alma Komisyonundan: ··• •• .... 
1 - Beher kilo•u>1a 34 kuruş tahmin edilen 2218/941 de pazarlıkla 

Ratın alına ı 13 part: 50 şer bin liralık Sığır etinden 4 partinin 
talip çıkıı:- ,ığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Hepsine l• ·tlen teminatlarını yatırarak talip çıkılabilir. 
3 - İhalesi ~ ~l Cuma günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. 
4 - Temin , eleri 7:;oo liradır 
fi - lsU>klilc, 1ale günü ayaktan yeya 5ahrıı mezbahasında te<Jinı 

~arllann oer birine a~ rı ayrı fintli'r teklif edecekleri unnııı 

goriilMI<' .. ihalt: ed l~cektir. 
6 - İsteklilerin İstanbul Topkapı :'lfoltepe A•. Sa. Al. Komisyonuna 

müracaatları. 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
l - Beher kilosuna löO kuru" tahmin edilen yirmi bin kilo kö

sele kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli dok. an bin lira ve teminatı 5750 lira olup 

ıhalesi 13-9-941 cumartesi günü soaat onda Dıyarbakır aske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 hteklilerin bildirilen vaktinde saat dokuza kadar teklif w 
teminat mektuplarını vermeleri. 26 31 5 10 

Muğla askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosu on altı kuruıtan 62550 kilo nohut kapalı zarf 

uauliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10008 lira ve muvakkat teminatı 751 li

radır. 
3 - Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. 
4 - lhalesi 11-9-941 perıembe günü saat 15 te muğla komis

yonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - fstekl_ilerin ayni giinde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 

komısyonumuza vermeleri ve kanuni veıikalarını beraber 
getirmeleri. 15 21 26 31 

lzmir levazım amirliği satın elma komisyonundan: 
1 - Beher ki losuna :150 kuruş tahmin edilen on ' bin kilo vnklta 

kapalı zarf usuli;-le ek. iltmeye konmuştur. 
2 - ~fuhammen bedeli otuz bin lira ve t~minatı 2625 lira olup 

ıhalesı 13-9-9~1 cumartesi günü •aat 1 lde Dıyarbakır askeri 
salın alma komrn~·onııııda yapılacaktır. 

:ı - J:;teklilerin bildirilen vaktinde saat 10 na kadar teklif ve te-
minat nıektııpl-ıırını \'Prmeleri. 26 :ı1 5 10 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kc~if bedeli 17232 lira 28 kuruş olan bir telsiz \'e işaret is

tasyonu binası kapalı zarf u-uliyle eksiltme ile ll-!l-941 
pcr~embt' günü saat lG da ihale edilecektir. Şartname ve 
keşıf evrnkı her gün komiıyonda giirülebilir. 
ilk 1emınatı 1292 Jirn -12 kurustur. 2 

3 l~teklilerin belli gün ve saatta~ bir saat önceye kadar tek
_lıf mektuplarını kanuni ve~ikaları ve en az on bin liralık 
ı?şaat ~·apmış olduklarııı-a dair resmi evrakları ile birlikte 
fındıklıda satın alma komisyonuna vermeleri. 26 31 5 9 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
1 - Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 150 ton sığır eti kapa

lı zarfla eksiltme,-~ konmuştur. 
2 - İhal_esi 3-9-941 çarşamba günü .•aat 10 da edremit satın alma 

konıısyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı 4500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Anka
ra, lstanbul ve İzmir levazım amirlikleri ~atın alma komisyon
larında görülebileceği gihi komisyonumuzda d-.ı her gün gö
rülebilir. 

.ı - Taliple!in kanuni 'r<ikalariyle birlikte mezkur günde komis-
yona muracaatlnr _ 19 23 27 31 

1zmir Levazım Amirlia' Sat Al K · , .· •'. ın ma omııyonundan: 
l - Beher kılosuna 3,50 kuruş tahmin edilen 360 ton sama ka-

palı zarfla •atın alınacaktır n 
2 İhalkesi ~-9-!!41 çarşamba gü.nü saat 16 da Edremit satın al_ 

ma ·omı•yonundtı yapılacaktı!'. 
İlk temıııat_ı 945 liradır. Ev~af ve şartnamesi Ankara İstan

_ bul ve İzmır !evazım amirliklerinde görülebileceği gibl komis 
) onum uzda da her gün görülebilir. 

, -1 - Taliplerin kanuni vcsikal:ıriyle Jıirlikte mezkur komisyona mü-
racaat etmeleri. 19 23 27 31 

İzmir levazım amirliii ıatın alma komisyonundan: 
1 - ~eh_eri k_ilofuna 10 kuruş tahmin edilen 24 ton kuru soğan 

.ıçık ek:•ltıııeye konmuştur. 
2 - İhal~si 3-~-!!41 çarsambtı günü saat 18 de edremit satın alma 

komı;yonund,-, yapılacaktır. 
llk teminatı :iSO liradır. Evsaf ve şartnamesi Anka
r~. lst~nbul \'e İzmir le\•nzım amirliklerinde görülebileceği gi-

' bı koıı;ısyonıım;ızda da her gün görülebilir. 
4 falıpler~n kanunı ve•ikalariyle birlikt" mezkfir günde komisyo-

na muracaatlan. 19 23 27 31 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
l - Behe;- kilosuna beş kuruş 50 santim tahmin edilen 600 ton 

kun; ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3-Eylül-941 ç-.ırşamba glinü saat 17 de edremit satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 İlk teminatı 2-170 liradır. Ev•af ve şartnamesi Anka -

ra, İstanbul ve izmir levazım amirlikleri satın alma komisyon
l~_rınd,~ görülebileceği gibi komisyonumuzda da her giln gö
rııle bılır. 

4 - Taliplerin kanuni \'esikalariyle birlikte mezkOr günde komis-
yona ıniiracaatlar . 19 23 27 31 

lzmir Le•azım Amirliii Satın Alma Kottıiıyonundanı 
1 - lleher kilosuna 1 kuruş 25 ~antim tahmin edilen 840 ton 

odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - llı-.ılesı 3-!1-941 çarşamba günü saat 15 de edremit satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 787 lira elli kuruştur. Ev•af w şartnamesi Anka

ra, htanbul ve hmir levazım amirlikler; satın alma komisyon
larında görülebileceği gibi komisyomı~uzda d-.ı her gün gö
rülebilır. 

4 - Taliple~in kanuu, vesikalari~·le birlikte mezkür günde komis-
yona muracaatlar . 19 23 27 31 

İzmir Levaz~ Amirliği Satm Alma Komiıyonundan: 
1 - Tahmınen beheı· kilosuna 43 kuru:;tan iki parti ellişer ton 

sıgır eti satıı:ı alınacaktır. 
2 - Her birinin muhammeıı bedeli 2Hi00 lirndır. 
3 - Şartnf<ın~si komisyonumuzdan ,erilmektedir. İhalesi 8-9-941 

PB~artesı günü ~ant ıı ,.e 16 da Geliboluda eski şube bina• 
~ında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 İsteklilerin mezkılr gün ve s:ıatlerde komisyonumuza müra. 
caal etıne!eri ilan olunur. 26 28 31 4 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisvonundan: 

cl00000> metre beyaz astarlık lx!z Tak ııı - Ayazpa~adnki komis
yonumuzda 8 EyJQI 941 pazıırlesi günü saat 15 ele kapalı :ı.arf eksiltme
siyle ~atın ıılınacaktır, 

:lluhanım_ n lıecleli_ 27500 1.ra ve .. k teminatı 2062 lira 50 kuru§
tur. Şart kngıdı ve nlınıune her gün komi yoııumıızda görüiebilir. Ve şart 
Uğıdı 138 kuru~ bedel mukabilinde alınabı ir. İsteklilerin ilk teminat 
:IIalsa~dığı mak?uzu veya Bıınka kefalet mektubu ,.e şart kağıdında ya
zılı saır belg2lerı de ha,-i teklif zarf'arını eks "ime saatinden bir saat C\'

veline kadar k?misyonumuzda Luluııdurmaları. 
23 27 31 4 (3374/7197) 
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Avustralyada 
Eski başvekil Menzis 

Iranda 
- e .. tarafı l inci aahifede -

gene ka binede kaldı edildiği söylenmektedir. $imal bölge
sinde ingiliz kurn::ınd::ını 28 Ağustos-

Sidney, 30 (A.A.) - Eski Başvekil ta Kerm::ınşahdaki ir::ın kumandanı 
• fenzis, miidafna nazırı okırak yeni ile görlişmliş ve bu mıntakad-aki lran 
Avustralya kabint'sinde bulunmakta- kuvvetlerinin ~eri çekilmeleri için F 
dır. memnuniyet v ricı bir anlaşmıya va- rankf urt, 1'1anhavnı cn-

Kabinede yapılan yegane <l<'ğişiklik nlmıştır. Bur:iclaki !ngiliz tebaa~ı ı ·· . h . . " 
:\'Ienzisin yerine Faddenin lfa~vekiilete sağ ve salimdir. enupta kıtalarımız ( ustrı cdeflerını honı-
getirilmiş olmasıdır. ~tıl ve Kaptikal mıntakasına ha - b l d 1 

Menzis, evvelce kendi kabine inde uh- kimdir. Donanma cüzütamlarımız a a ı ar 
desinde bulunan :Müdafaa nazırlığını Karun nehrinin yukarı kısmını ta- Londra, 30 (A.A.) - Hava nezare-
muhafaza ettiği gibi Fadden de Mali- kip ederek Ahlatane gelmişlerse de ti tebliği: 

Genel kurmay başka
nımıza tebrikte 

bulundular 
ye nazır!ığını ifaya devam edecektir. muhasamatın tatilinden dolayı geri Fena havaya rağmen büyük Lir bom- Ankara, 30 (A.A.) - 30 Ağus-
1\faamafıh Fadden, öniimiizdeki ar çekilmişlerdir. bardıman teşekkülü, dün gece Alman- tos Zafer bayramı münasebetiyle 
büdç.e müzakere edilirken kabinede de- İngiliz hava kuvvetleri, dünkü yadaki hedeflere hücumlar yap mı. tır. 
ğişiklikler olabilecej1'ini söylcmi~tir. zikredilen şehirlerden başka Tr:ıns Esaslı hücum Frankfort, Münlııı.ym bugün saat 9 da Başv<>kil Dr. Re-

çinliJerİn yeni muvaff a- İra~iyen demiryolu ile 1ran arasın - e~düı;tri mıntakalarına tev~ih edilmi~- fik Saydam, Genci kurmaya gide-
' <lakı sahaya da beyannameler atmış- tır. Haver dokları ve demıryolları da rek Genel kurmay başkanı Marc-

kıyetlerİ i ardır. bombalanmıştır. şal Fevzi Çakmağı, Cumhuriyet 
Biitün harekat esnasında şarki Beş tayyaremiz dönmemiştir. hükumeti namına tebrik etmi') ve 

Hong-Kong, 30 (A.A.) - Japonlar, lranda, Iran • Hindisfan hududu Londra, 30 (A.A.) - İngiliz hava 
:\la~eşal Şa~-Kay-Şek'i~ kuy~etlerinin boyunca vaziyetin normal halini mu ve dahili emniyet nezaretlerinin teb- hükumetin olduğu kadar Türk mil-
y:nıden hıicuma geçtıklerını, fakat haf aza ettiği anlaşılmıştır. !iği: Jetinin de şanlı ordusuna her vakit 
agır za.yiatla tardedildiklerini bildir- Meşhedden bildirildiğine göre, bu Dün gece az miktarda düşman tay- için tam güvenini beyan <'ylemi~-
meçk:-C~ırle~. . . . . . şehirdeki İran memurları İngiliz te- yaresi, İngilterenin şark ~hillerini aş- tir . 

. ı~lıler ıse hır ~~ır ıstırdad ettık- baasına karşı samimi davranmışlar- nıışlardır. İki yer iizerine atılan bom- Ankarada bulunan Vekiller w 
lerını! Japonl~rın elınde .bulunan bir dır. balar, çok az hasara sebebiyet vermiş-
ç?k. lı!ll:ı_n tesısa~ını tahrıp eyledikle- Londra, 30 (A.A.) - Taymis ga- tir. İnsanca zayiat olduğu haber veril- Vekilletler müsteşarları da tebri-
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Ankara - lzmir 
bisiklet yarışı 

Bisikletçiler yarın Ankara Ulus 
meydanından hareket edecekler 

Ankara, 30 (A.A.) - Her yıl oldu- kaılan Kemal Ataç ikinci, lstanbulchın 
ğu gibi bu yıl da ;'30 Ağu to~ Zafer bay- Salih Oklar üçüncü, Eskişehirden Sa
ramı münasebetıylc Ankara, hüınbul, bahedcliı\ 1 ncü, Bur~dan Ali Pekçağ'
İzmir, Eskişehir ve Bursa mıniakala- !ar 5 nci gelmişlerdir. 
rınclan 25 bisikletçi ara~ında heyecanlı Yarın istirahat ettikten sonra bi~ik· 
biı· mii::1abaka yapılmıştır. 76 kilonıel- !etçiler ıwzarte,;i günü, ~aat 8,30 d:ı 
relik me. af eyi iki saat 28 dakika, 30 Ankara - İzmir arasındaki bisiklet 
saniyede alan Eskişehirden Sahir lıi- mfü;abakasına başlamak iizere Ulus 
rinci, iki tekerlek farkiyle ayni mınta- meydanından hareket edeceklerdir. 

Bir tedavi tarzı rını bıldırmektedırler. zetesi siyasi muharriri diyor ki: memiştir. Bir düşman tayyaresi dilşii- katta bulunmuşlardır. 
Iranı her Uirlü Alman te~irinden rillmüşti.lr. Saat 9.30 da Mareşal Fevzi Çak- .., ) b• 

Japonya 
uzak tutmak için tedbirler alınmış- Diğer taraftan öğrenildiğine göre mak, Başvekalete gelerek Ba~veki- Boamaca ı ır çocuk Istan boldan 
tır. Londra ve Moskova bir kaç gün- İngiliz tayyarelerinin diin gece Alman- le ziyaretini iade etmiş ve ordunun ..-, • 
de 1ranoa tekliflerini bildireceklerdir. yanın, cenubı garbisi üzerine hiicum· k l t J A k Jd 

- Battarafı l inci aabifede - tngiltere, 1ranı imha arzusunda de- !arda bulundukları öğrenilmiştir. teşek ür erini ımnmuştur. ayyare ) e 0 araya UÇUrU U 
rika hükfimetince geniş ekonomik ta {ildir. İrana kuvvetler sevki petrol Londra, 30 (A.A.) - Hava nezar~- ( \ İstanbul, 30 (Telef~nla) - Tele-ıJ bin metreden uçmuşlardır. 
vizatta bulunulabileceği kanaatini mıııtakasını muhafaza maksadiyle - tinin tebliği: f "t h B S ı ô 
izhar etmektedir. Her ne oltır'a olsun lir. Bu kuvvetler, İranın dahili isle- Şimali Fransada ve Hollanda ~ahi!- ~1areşalın Tesekkürleri on m~. e .~~~:s.~ · aıc mer, boğ- Amerikada bu şekilde tayyare ile 

k 
. - " maca oksurugune tutulan 11 aylık uçurulmak suretiyle bogm· acalı GO 

japonyanın, Amerikadaki büvük el- ine im an nisbetinde az karısacak- !eri üzerinde yapılan harekat esnasın- h t 1 kt k - d Ankara, 30 (A.A.) - Genel çocrğun.u as a 1 • an ·uıtarmak çocuk tedavi edilmiştir. Almanya.da 
çisi Amiral Namuranın görü:meleri· u ır. da 10 düşman tayyareı1i düşürlilmii~- Kurmay Baskanı Maresal Fevzi maksadıyle devlet ham yollan idare da yapılan bu ted·:ıvi tarzından iyi 
ne dev:ım için tedbir aldıg"ı görülmü~ lran, cenuptaki petrol kuvuların- tür. - d h - tt k ' ı ~ , J Çakmak, Zafer bayramı münasa- sin en ususı sure e ·ıra atlığı biı· neticeler alındığını ha8'ta ('.Ocuğıın 
tür. Rut:veltin mii~ait olduğu t'.lkdir- .an şimdiye kadar ne aidat almışsa Tayyarclerimizden 10 u üslerine betiyle ordu ve sahısları namına tayyare ile Ankaraya götürüp g~- babası bir mecmuada okumuş imiş. 
de pazartesi günü söyliyeceg~ i nutuk- unlar yine temin olunacaktır. Al - dönmemişlerdir. · t' · ı· ALA I bildirilen iyi temenniler<> teşek- ırmış ır. Şimdi çocuğun hastalığı kısmen azal 
ta japonya ile olan müzakerelere de man teknhıiyen ve işçileri bu mınta - !ANLAR NE D YORLAR? kürlerini iblöğa Anadolu Ajansıııı Tayyareye ç~cu~, babası ve hu- mıştır. Doktoru, çocukta bir kaç gün 
temas edeceği söylenmektedir. : ayı terk etmelidir. !randa yalnız Berlin, 30 (A.A.) - Almanlar, iş- tavsit etmişlerdir. su-11 doktoru bınmış, Ankaraya gi- zarfında hastalığın tamamen geçe-

H itler - Muaaolini mülakatının Alma sefareti kalacak, Almanların ga.l altında bulunan Fransız toprakla- derken 2500 metreden, dönerken de ceğini söylemiştir. 
m•naaı .:asusıuk yapmamaıarı için tedbir - rına aun sabah yakıaşmıya teı:ıebbus Darlan, suikasdı takbı'h 

Radyo gazetesinden: ~ er alınacaktır. eden İngiliz bombardıman ve avcı tay-
Hitlerle Mussolini arasında Uk - Londra, 30 (A.A.) - Deyli Telg- yarelerini muvaffakıyetle piiskiirtmüı:;- etti 

raynada Hitlerin karargahında yapı- af gazetesinin diplomatik muhabi- !erdir. İngilizler, 9 avcı tayyaresi kay-
lan mülakat, on gün evvel Çörçil - i sunları yazıyor: betmişlerdir. L·a J hhA 
Ruzvelt arasında yapılmış olan mü- - Eğer İran haklı ise yapacağı Bir Alman tayyaresi, zayi olmuş- va ın Si 1 
liikata bir cevap telakki edilmekte- ~ey, handaki bütün beşinci kol aza- tur. • 
dir. 'lını teslim etmek ve İran hükumeti BerJin, 30 (A.A.) - Alman savas V8ZJyeti 

Mussolininin, Çörçil _ Ruzvelt mü- tarafından müttefiklere yardım siya- tayyareleri, dün gündüz (Kola) yanni 

Mr. Eden 
Irandaki vaziyet hak

kında beyanatta bulundu 
Jakatı akabeinde Hitleri görmeğe git setini kabul eylemektir. Böyle bir si- adasında Sovyet şehirleri üzerinde 1Birdenbire vahimleşti 
tiği anlaşılmaktadır. Mülakat hak - yaset icabında İrandaki liman, demir uçarak askeri ehemmiyeti haiz hedef- Türkigenin harp son-
kında bir de tebliğ neşredilmiştir. l' Ol.u ye, denizyollarından müttefik- le~e h~cum etmi~lerdir. Tay~areleri- Ve ateşi 39,6 ga J 

Alman gazeteleri bu mi.lliikatı tef- lerın ıstıfade etmesidir. İran petrol mız, hucumdan donerken fabrıkaların .. k ld · rası düngasınuaki mü· 

Pariste 
7 Fransız ve 1 Hollan

dalı kurşuna dizildi 

işgal altındaki Fran
sada Yahudiler radyo 

siE ederken Alman'ya ve İtalyanııı t~sisat v~ borularını da müttefikle - ve ymonta~. a~.lyeler.inin yanmakta ol- gu se l him rolünden de bahsettı" 
duşman olarak karşılannda İngiltc- rın emnıyet altına almaları icap e- dugunu gormuşlerdı.r. . . . kullanamıgacaklar 
re ve Rusyayı gördüklerini, Bolşevik ler. Bu talepler kabul edilirse İran- Başka tayrarelerımız, Kandalzn !!ı- Parıs, 30 (A.A.) - Gazetelerde çı- Londra, 30 (S. 21,10 radyosundan) L d 30 (AA ) _ 1 · d 
liği tasfiye edinciye kadar harbi de- ela ki kuV'Vef!er, h$- halde asgarı varında demıryollarmı bombalamış ve kan haberlere göre La valin sıhhl vazi- ı İngiliz Hariciye nazırı Mister Eden gel on ~:b 1 . · .: . p ~vıçrek eı: 
vam ettirmek azminde olduklarını lıadde indirilecek ve şimdiye kadar geniş bir sa~a üzerin.de tahribat vu- yeti vahimleşmektedir. Dün akşam neş- 1 bugün bir nutuk söylemiştir. Diiny~ ma~~em ~r ~le goı e, d arıs a~ erı 
yazmaktadırlar. tekraredilen talepler ortaya atılmıya k~una sebebıyet vermışlerdir ve diğer redilen sıhhi raporda atesi 39,6 ya . vaziyetini alakadar eden muhtelif m~- vapıla :sı, .. · ~a~ or _u~uııatr ~rş: 

Diğer taraftan İngiliz gazeteleri, :aktır. . bo~ge~erde ~ovyet nakliye kolları imha yükseldiği bildirilmektedir. selelerden bah~eden Eden, bilhassa tikleri~deom~~ta n 5m;yışıne ~ 1 .. c 
Almanyanın şarkta giriştiği harbi Ne İngıltere, ne de Rusya büyük edılmışlerdır. Deat'nın sıhhi vaziyeti değişmemiştir. İrandaki vaziyet üzerinde durmus ve cezasına n hk_.rı t :::ıştr_ı:ızb·-0 u~ 
idame ettirmek için !talyad-an ve di- mikyasta insanc'8. zayiat vermeği ve ORTA ŞARKTA: Amiral Darlan, Lavala bir telgraf elemiştir ki· · F ·t~· u.;ı 1f m~ 1ır.d ıger -
ğer milletlerden askeri yardım ve ıemleket hayatına müdahaleyi is- Kahire, 30 (A.~.) - Ağır bombar- göndererek kurbanı olduğu suikasdi - İngilt~re ve Sovyet Rusyanın, ge- it~:~~~ 1 ı .~ .~.. 0 

an h~~ a ;.fs~s: 
malzeme istediğini yazmaktadırlar. ememektedirler. dtman. tayyarelerı, perşembe gecesi takbih etmiş, kendisine sempatisini çenlerde Türkiyeye karşı yapmıs ol- !erdir ~ıı ~koli u7e ma k' n:1 ~ 1 ~ış 
F'<lkat bu indi bir mütalea olabilir. Londra, 30 (A.A.) - Furugi ha- Yu.nanı~tand~ki deniz ve hava kuvvet- bildirmiş ve seri bir iadei afiyet te- dukları müşterek beyanat, lngiltei·ede su 8 <l· ·t . :rm arın se ızı e ur-

İtalyan gazetleri, Ruzvelt - Çörçil nın riyasetinde bulunan yeni İran !erme .şıddetlı taarruz~ar yapmışlardır. mennisinde bulunmuştur. gayet iyi karşılanmıştır. ~ ~ ızı dm~. 1~ h d 'l . 
mülakatına k-arşı yapılan Hitler - .c~binesi, boş yere kan dökülmemesi Askerı hedeflere ~a~rıben 3.0 ton bom- 000 İngilterenin, Türkiycye karşı hu~u- pr•.f!S& 3~ (AA )u ~et. 1 h • t-
Mussolini müllikatı hakkında şu mü- .qın İran ordularına «Ateş kes ı, em- ba _a~ıl~ış~ır. Muhım tahrıbat husule Afrı•ka si bir vaziyeti vardır. Yalnız müttefi- 1 .· a~ıs, ' d lığ~nı ş&:~ 1 ~v~e 
taleaya varıyorlar: rıııi vermiştir. Başvekil, İngiliz ve g~tırılmıştır. Tayyare meydanlarında- kimiz olduğu için değil, fakat coğrafi d~\ 1 

• um;~na;~nın ?- e~~, ~t ~ ~: 
İngiliz ve Amerikanlar, .~ekiz pren 3ovyetlerle iyi münasebet id-amesine ~ı ~angar~arın bazıları yıkılmış, mey- vaziyeti sebebiyle de harp sonrası dün- t 

1 erı~İ· rı~da rad _ ış~~ ti ~L ~nll a 
1 

sibe değil, üç prensibe dayanmakta- taraftardır. lranlılar tarafından gös- an ~r~akı tayyareler yakılmıştır. Sahı•)Jerı•nde ya me~elelerinc!c Türkiyenin miih!m 
0~ra. ~ened'lm"\? a.;, en t ~lı.a;ı-

dırlar. terilen mukavemet, ingilizlerin de ~g:ıbozda 4 hangardan 3ü tahrip rolü olacaktır. ~·1 aı 1 b ış ;· h u. . e ırın 
ı - Evvelii, li:ı.rp zaferle netice- ümit ettiği gibi sembolik olmuştur. ~~mış, rı~tımlardaki binalarda bü- Anıerikaya üsler veril- Eden, !randa nazi ajanlarının ya bu :1 :11~~a~~~~kl~~·ı e~~ lı~ ~d~le~·1ın .dışa-

lendirilecektir. Yeni k~~i~e~in'. İranın hakiki men- Y~ . yangın ar çıkl!.lış.tır. Bu Y,aı;gınlar, • • memleke~ veya İngilizlere karşı yapa- maİarıdır. n " :ı. eı erı yay 
2 - Bunu müteakıp h~rp nihai faatlerını ıyı bır tarzda müdrik ol- Gırıd 3:dasından gorünmekte ıdı. mesı meselesı cakları bır hareket karsısında lngilte- G 1 N 

t A ld , ~ .. "! kt Aynı gece digv er ta l a· 'd . t db' l ' enera uge&· sure te vrupadan ka ırılacaktır. ıugu goru me edir. . yyare er, ıı·ı - renın e ır a mıya mecbur kaldığını, C'eza ·. 30 (A A.) G 0 • 1 V , 
3 - Avrupad:ı. adaltıt prensiple- AlmanI:ırın vaziyeti tehlikeye koy- de ~andı~e tayy~r~ mey.danına taarrt~z Nevyork, .30 (~.A.) -. .Nevyo~·k İra~-c~aı_ı bu harekatı durdurmasını is- an .

11
' ' .. • • • - encıa . ~:}-

ri tesLcı edilecektir nalarını ıngilterenin İYi karşılamıya etmışlerdır. Muhım ısabetler tesbıt Post gazetesı, Afrıka ııahıllerınde Bır- tedıgrnı, !randa Alman tahrikatıııa g·t el kıle gorüştükten sonra _Yış~.~e 
L · • · · · - b" "d' M · ! · edı'lmı'st'r !eşik devletlere d · .. ·ı ·1merıı· 1 'it . · .. v .. • ~ı nıe tc olan general Nuges dün O"'-ondrada bulunan :mhıhıyetlı hır agı ta ıı ı ı. aamafıh ran resmı ' ı · en.~z usst verı ·' ng~ eıenııı goz yunıamıyacagını soy- . . . . • . .~ 

zat ta, Hitler - Musııolini mülakatın- '1'1akamları, İran kuvvetlerinin mu- Do_nanma_.ra mensup tayyareler de hakkında ~ner~! J?.ogol taraf.ınd~n .\'~- lemış, nihayet İran nezdinde yapılan eden. soma ~~ı ~enı~ ta5 y~resı ı~e 
da japonyanın v-aziyetinin görüşüldü \asamatı durdukları hakkında henüz Bardıyadakı emtea depolarını bom- pıla1'.. teklıfın buyuk ehemmıyetı haız teşebbüslerin bir netice \'ermediğini M.~r~~lyay:ı. muteveceıhen ~aıeket e.-
"' linü haber vermektedir. ~;;mi beyanatta bulu<nmamışl*dır. b.alamışlardır. Bütün bu harekata ış- oldugunu y~zmak~adır. Britanya rn Sovyetlerin müttefik ol~ mıştıı · 

Filhakika gelen haberlere iııan- Radyo ırazeteıinden : tı.~ak .. eden . tayyarelerimiz, salimen Gazete dıy.?r ~!: . . . mak itibariyle harekete geçtiklerini 
mak liizımsa japonya ile Amerika . İngiliz ve Sovyet hükumetlerinin, donmuşlerdır. ~neral D?golun teklıfı .. kabul e.clıl- bildirmiş, hanın, bu vaziyet karşısın- Ruzvelt arasında bir anlaşma oJ.abilir. Cera- ı:~n_:ı müşterek bir nota vererek İran ooo ~e~ ~e 1 gecık~eder , f~ııkn sahılle- da muhasematın sulhen halli için orclu-
yan etmekte olan müzakerelerin yii- lıukumetinden neler istiyeceklerini ; . ... Sov11etlere göre 1111 ~.us ~re. sa 1? 0 m.ı .. ıyız. :-ıunun mukavemetten vazgeçme i hak- H ·· · d 
kü şimdi Tokyo.ya intikal etmiştir bildirecekleri anl~şılmaktadır. Bir • ~ . Vışı. hilku~etı~le munasebatm ke- kındaki kararını takdir etmiş lran a rp mevzuu tızerın C 

Japonya Çin meselesi ve bunu~la taraftan İranla miizakereler cereyan - Baı tarafı l inci aahifede - ~~·l.mes~ ~e Dogol ıle dos~luP;un temini halkının, İngilizlere karşı dostç; ha;e- ok . · ld'd' 
alitkalı meselelerin halli mukabilin- ~derken diğer taraftan askeri h-are- tayyarelerimiz hava muharebelerinde ;zum u.1 ur ... General Dogol, yıkılmış ket eylediğini söylemiş, çok kısa bir Ç cıc ı ır 
de Amerika ile anlaşmağa mütema- <~~ devam etmektedir. l\Iaamafih İn veya hava meydanlarında 500 den faz- ti~~~sa ı e ~una~batın.~esilme ·in~ i~- zamanda İran hü~fimetine bazı teklif Ne".york, 30 (A.A.) - Nevyork 
yildir. japon radyosu da şimdi dili- gılız ve .so~yetlerin, Iranı tamamen Ja Alman tayyaresi tahrip etmiştir. A'J ·.~ene~~! J?ogol, bur ~rans8: ı~ın !er yapılacağını, Ingilterenin, İrana Amerıkan mecmuası yazıyor: 

; de~iştirmiştir. Bir kaç gün evvel ·ş~.al edılmış fa~z~dip ondan sonra Ayni müddet zarfında 262 tayyaremiz liiyıeı:_ı. a Bı~leşık devletı~.rınden .. ıstık- karşı bir ~oprak davası gü.tmediğini, _Ruzvelt.te .a:vıarda~be.ri şahid olma-
Amerıkadan Rusyaya sevk olunan muzakerelere gırışecekleri tahmin kaybolmuştur. . t' ~ıgıuna arp ~~en Dog?le ~~rmet Irandan bır kamı toprak bıle isteme- dıgımız bır ıtımad hıı;sı vardır. Harp 
benzinlerin ehemmiyetini bildirirken )lunmaktadır. Moskova 30 (A.A.) _Dünkü Sov- ıs ıyor. Bu ~şeb?us, Amerıka ıçm en diğini, şimdi işgal edilen İran toprak- r_;ıevzuu ü~erinde şimdiye kadar oldu-
şimdi bunun ehemmiyetli ve bahse de Şimdilik İran demiryolunun iki yet tebliğin~ göre cephenin cenubı gar- ~aydf ı ve .munasıp .zamanda olmuş.~ur. !arını da İngiliz ve Rus hiıkfımetleri- gundan zıya de ciddidir. Buna işaret 
ğ:u kıymette olmadığını 8öylemek- ııcu, Sovyet ve İngilizlerin elindedir. bi mıntakasında ~N> rumuziyle anılan u, merıkay~ nazılere, onl~rın hucu- ııin işgal niyetinde olmadıklarını söy- olarak ııunu gösterebiliriz: 
tedir. Her halde öyle görünüyor lci İran hükumeti ile ingiliz ve Sov- şehrin civarında 77 nci Alman piyade muna karşı mudafaa edecektır. liyerek bunların tahliye edileceği hak- Harp aleyhtarları olan her şeyi ken-
japonya, Çinin sırtından tatmin edi~ ye!ler arası~da bir anlaşmaya. varıl- tiimeni muazzam zayiata uiramıştır. ooo kıııda temin~t vern:iş ~c: . . (~isinden uz~~ tutuyor ve !!itleri. nııı~-
l~cek ve uzak şarkta ~merika ve İn- dıgı halde ~ım~~den .soyye~lerın. ce: Almanlar, bir kaç gün süren muhare- Gu"' reş -.Bu temınat, ~ü~·k.ıye.ıl~ fran kom lup etmek ıçın çok .. had bır faa~ıye~ııı 
gılterenin menfaatlerıne dokunmıya ıuptan da ıngılı~lerın ılerı hareketı beler esnasında 15000 insan, 10 topçu şu mılle!lere d~ bı~d!rılmışlır. n:ıuht.emel olarak luzumlu olacagı ı ık-
caktır. 'levam etmektedır. bataryası, 22 tank, 84 otomobil ve mii- Askerı harekat bıtıncc kuvvetler, ge- rınde ~ulunuyor . 
. Japoı:ıy.anın, Amerika il~ anlaşmak . Sov~etl~r'. pazar g~nü Ha.zer deni- him 1!1ikt.'l~da silah ve mühimmat kay- Müsabakaları ı:i çekilecektir. Miitt~f!ld~rle 1.~an ara- Va~ıııgton,. 3~ (A.A) .-. ~1!1eri~.:ı 
ıstemesının sebebi, Amerıka - İngiJ. zı sahıllerını, Benderı , Seydı ve Meş- lıetmışlerdır. sında daha sıkı ve ıyı bır muna!'ehet Harlııye nezaretınden bıldırıldıgıne go-
tere arasındaki sıkı birlik ve tesanüt het şehirlerini işgal etmişlerdir. Cul- Londra, 30 (A.A.) _ Taymis gaze- Ankara, 30 (A.A.) - Zafer bayra- hasıl olacağını iinıid ediyorum. re İn?"ilterenin. havacılık bakımından 
ayni zamanda Almanyanın Sovyet - fad-an Tebriz istikametinde hareket tesinin Stokholm muhabiri yazıyor: mı münasebetiyle bugün 19 Mayıs Demiştir. Ame;ıkan tcch!.zatına olan. ihtiyacını 
lerle giriştiği muharebeyi kazanma11ı eden Sovyet kuvveleri de Rumye Salahiyetli müşahidlerde bu hafta stadyomunda güreş federasyonu tara- Eden, Orta şarkta kuvvetli bir İra- tedkık et~ek uzere Amerıkan hava 
nın şüpheli hale girmesidir. gölünün şark ve garbını almış, ce - hakim olan hisse göre Ruslar bu !mı fından İstanbul ve Ankara güreş ta- nın Jazım olduğunu, Britanyanın yeni kuvvetlerı k~mandıını general Corç 

Bu iki vaziyet karşısında japonya, nuba doğru il~rlemişlerdir. Bu su - mukavemet edeceklerdir. Rusl~r. Din~ kı~ları arasında tertip edile~ .. gür:ş t~pı~ağa !h~iyacı olmadığını, _BritanyalB~·~t refaka.tınde hava ~ubaylarında;ı 
uzak şarkta belki Çin üzerinden tat retle İranın Turkiye hududlarından yeperin muazzam bendlerini. hakika- musabakaları yapılmıştır. Buyuk bır hukumetının evvelce yaptıgı hatayı murekkep bır grup oldugu halde Afrı
min edilmekle iktifa edecek? Fakat mühim bir ~ısmı Sovyet kuvvetleri ten berhava etmişlerse arazi su altında k~la~alık, güreşleri a!aka ile takip et- tekrar yapını~.aca~ını söylem!ş, t:an ika, Ort8: ~ar~, Akdeniz ve. Atlantik 
'(!Caba Amerika ve İngiltere buna tarafında~. ışg~~ olunmuştur. Cenup- kalacak ve şarki Ukraynanın vasi sa- mıştır. .. . halkına ve M~tt~.fık a: kerlerıne yı~·e- cephel~m~ı zıyaret ~dec~k~n:. . 
muvafakat edecekler mi? • ta Ka. rışırın bolgesinden hareket e- nayi sahası ve Doneç havzası elektrik Serbest ve Greko Rumen gureşlerı cek nıaddelerı gonderılmekte oldugu- . Hey etın hareketı bıldırılmı)'ecek-

Tokyo, 30 (A.A.) _ Domei Ajan- den kuvvetler de 1ranın Tahrandan enerjisi yoksulluğundan ölü bir hale olmak üzere 12 güreşten 9 unu 1 tan- nu, İran halkının vaziyetinin iyileşmtı- tır. . 
sı bildiriyor: sonra .. en ?üyük şehri oJ.an Kerman- girecektir. bul, 3 ünü de Ankara takı1!1ı . kazan- sinin ten_ıin edile.ceğini bildirmiş Ye: Vaşıngton'. 30 (~.A} -. Ruz~<>lt, 

Prens ~?noyenin reisicumhur B. ';ah onle.nne gelmişlerdir. Kermen- Binaenaleyh Almanların şarki Uk- mıştır. Çoban Mehmed, ~·a~ıhı Anka- ::--- İstı~b~lde Ira.nla beraber çalı~a- Haytp~~rktakı flayfıyesıne gıtmek tize-
Ruzvelte gonderdiği mesaj, .iaponya- cıah şehrın?e İranlıların en büyiik raynada fazla sanayi merkezleri elde rah Balkanı, tuşla yenmıstır. cagınıı~ı ~mıd ederım. r~ ".'.a:s.~n~to!1clan .~Y.~·ılmış~ıı-. .ı::azarte-
nın Cin me~elesini halletmek ve şar- )etrol tasfıyehaneleri vardır. Cenup etmeleri, harp kudretlerine yeni bir Demışbr. sı gunu, ışqıler gu.nu ?ldug~ ıçın Ruz-
ki Asyayı yeniden tanzim eylemek 'aki İran kuvvetlerinin şimaldeki şey ilave etmiyecektir. Diııyeper mun- Tu••ccar _ Esnaf 000 ''elt, A.merıkan !11ılletıııe .hı~aben rad-
arzusu hakkında zerre kadar şüphe 'cuvvetlere .. naza~an daha fazla mu- sabının temizlenmesi, Almanları bü- yocla hır nutuk ıracl edecektır. 
re mah-al vermemektedir. Bu sebep- kavemet gosterdıkleri de ankışılmış- yiik mii11küller karsısında bulunduru- Halk sandıklc·ıı·ınclc'ln ltalya 000---
tcn dolayı Prens Konoye, Alman - ır. Fakat .§imdi attık bu mukave - yor. · · -
so,·ret harbinin bi,'da~etindenberi, 'Tlet te mevzuu bahis değildir. Mareşal Budiyenni, arkasında mii- kredi bula bilecek :;,) bin tonluk zırhlıların Afrika cephesinde 
hatta bazı japon menfaatlerini feda temadiyen harp eden kuvvetli bir Ka- Kahiı·e, 30 (A.A.) - Tebliğ: 
etmek suretiyle Pasüik meselesinin lazımdır. İngilterenin, japon.ra ve zak süvarisi bırakmıştır. Bu süval'i, İstanbul, 30 (Telefonla) - Tüccar İnsaatını tatil et ti Tobrukta topçularımız, bir clüsnı:ın 
halli Jiizumuna işaret eylemi~ir. Amerikayı birbirinden ayırmağa Ç".l Alman ordusunun cephe hattı gerisin- ve esnafa kredi temin eden lıalk :<an- • miifrezesin, ateş etmiş, bir cephan"-

Su~;tye $imbon gazete.si şöyle ya- l~şması uzak ş~rktaki menfaati ik- de sabotaj hareketlerine devam etmek- dıkl.arı teşkilatının genişletilnıe~ü ti- ırevyork, 30 (A.A.) - Buradaki Jiği tahrip eylemiştir. Deniye kolla-
zıyor: . . . . ~ız~s;dır. Amerıka:ıı.n uz~k şarkta tedir. caret v~kiiletince kararlaştırılmışır. bahriye mahfillerinden alınan malft- ı·ımız, müteaddid düşman birlikleri 
.A1!1crıka uzak ş·arkta ıngı!terenın ıngı!ız m;nfaatlerını temıne çalış - Bursa ve Maraşta sandığın şubeleri mata göre İtalya, inşaat malzemesi ile muharebe etmistir. Dü~manın 

~~mısi ?!arak kalmakta ?ev~m etti- maması lazımdır. cum~~; :ehıi Ruzvelte bir mesaj gön- açılac.~k ve s-an~~ı~ ~ıizamnamesinde noksanlığı yiizünden 35.000 tonluk lm- topçu ateşi -açtığı gclrülmüstür. Lih
gı takd;r.de anlaşmamız ım~an.ı pek To.kyo, 30 (A.A. ) -. J-apon ga.ze- d~rdıgını ya~m:ı-kta ve bu ~u 'Usta bazı Juzumlu degışıklıkler ~·apılacak- pero ve Roma zırhlılarının inşaatını yada tayyarelerimizle düşman mlina 
az olabılır. Bunu Ruzvelte bıldırmek telerı P rens !(onoyenın Ameınka mütaleadan ıçtınap etmektedır. tır. tatile mecbur ktılmıştır. kalıltı taciz edilmiştir. 


