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' . S '• lcıı111 ipek 
'-ba •im kla 

~ :~" biı all6 
""q ,, ~'• ıu temi· 
' it rıyor : 
'· \ •le ıiz, her 
' ~ '' ••at, hatta 
\,~ ~ika parçala· 
~!''•iimi ve 
~ delik deılk 

\,ipek çorap· 
~· en de, hat· 
" Çok erkekler 
Ll>~'•ız olduğu Kibi büıbiitün çorapııı d geımeği göı al cıklardar. 
·~• bQ moda yek edilmezse alle reisleri yalnız çorap değil, pabuçsuz da dolaımağa 

kalacaklardır. 
~~-------------~~~~--~--~~~~~-

~iustos za-\I Son D kika 
bayramımız, Ameri ada ki 

'-•'--o--- l 
~~· ~~ lllillettoe yeni bir ran elçisinin 
~' Yat veren, Türk 
"~ .. ~il aıukadder ve da- beyanatı 
' .. ' ıcvk ve idare· .. , b . o---
t.~u iiyük mucizeler Vışiugton (a.a) _ tran 
''-t 'Ctii&ıi btitin ciha· b&yllk lçisi düa H riciye 

•reıı "26 Aöuıtos 
' " • m6ıteşarı Sumner Velai zi-

. ' ' hferi, "kuvayi yaret ederek uzun müddet 
litt;d lttldlit •e efcr· koıuıımuıtur. Mülakcttan çı· 
l\'-l '1' b&yle akıl ermeı karken elçi gızetecilere vu
~ ~ı he~! miyenleıi de· ku bulan bcyaaabuda lagi· 
~ 'Yrtt ve ıııkınhğca lizleıin Alman ajanlarının 

lali!~ Iran. toprakl n da bul dıı· 
l ., ~İQ CHhor, kabl· ğu hakkındaki haberin uy· 
~lQ. llrımauhjını he· durma olduğarıu ve bunun 
, lclıa aıker, top Iranı istifi için ve•lledea 
~•kamlarını i~b ibaret bulunduğu bildirmiı· 

~ •lladaranlar vo o . 
L .ıa 1_ tir. 
-ı d "'"lraınımııa ıs:aç 
~i~lttttıa yardım gel· 

~'1er için böyle bir 
ı ~u:.ldemeleri, haki· 

di al haricinde ••· 
'~ fakat dediiimlz 

'• T&rk milletinin, 
.. t "thmetrtkleria ve 
._~,t~ ~ ...__t ltflerimizia ne· 
~ •. ileler yarat-

~'-lltclir oldutrlanaı 

lngiltereden 
ırana ruhsatıuesız 

mal aıtmıuecek 
Londra (a.a) - logiitere 

bllkftmeti 26 •iaıtoıtaa iti· 
haren Irana ruhsatiyeais mal 
göad-erilmem si buıuıuau ka· 
rar altına almııtar. l\ıc t•kdir •demiyor· 

~ ltrihiain n 111 __ --

! ran hadiseleri 

1 

Mıs da heye
ca uyandı dı 

--o-··-
Kahire. (a.a.) - Röyter 

jan11 bildiriyor: 
logiliz ve Sovyet ordula

rnnn lrana karıı yaptıkları 
hareket hakkıadilki haber 
burad, fevk lide bir heye· 
caa uy ndırmııtar. Kral Fa· 
ruk'ua heınıireai Irat\ Veli· 
ahdinin kanaı bulunduğa 

1 

hatırlatılmakt:ır. 

I Aman resmi 
tebliği 

Helaenki (a.a) - Fi kuv 
vetleri Budyeau orduıu bah· 
riıfeıinden bir filoyu Finlac
ya köıfeziade baımııtar. Bn· 
rada 2 maya, 1 muhrip, 2 
tarama a-emisi ve 1 ticaret 
nakliye vapurunu tahrip et· 
mittir. Ada işral olunmuı· 
tar. Bulunan malzeme ara· 
sıuda 8 adet de 120 lik top 
ve saire vardır • 

--o------
Hırvatıstanda 

teşkilat 
~,~-~- bayıe şanlı za· t 
~, .,~·• lle dolu oldu· ıran parlaman osunun 
,~,:.~:::!~e hah•••· fetkallde içtimaı 

Berlia, (a.o .) - Hu vat hü· 
lı iimetl dahili inzibat için 
jllndarma tEşkilihnı yapmak· 

~"-l•ılıl•llld düımaınmıı Tabr n (a.•) - Tabran-

ll\f,ıc" Çok fevkinde dan alınan malfımata göre 

tadır. Jındarmalar bir ıcne· 
ral kumanduında idare olu· 
nıcaklardır. _____ ., __ _ 

~ 1 llıühi t ve lran Palimentoıu diin fev· 
,,~'d• \'e b:::hım.. kalidc bir içtim• akdetmiı- Ruslar ıran hududundan 
,,~~::~:: ç:.ğp!:~:; :!~i~;;:.·ekil bir nutuk ıöy- 40 kilometre ilerlediler 

\)\•dılb •laıa ziyar .. t dip ----------- Moıkova ( .a)-Tas ajan· '•-.1 Yttiıtiriyordu. bayramını Türhüo bu kuv- ıınıo vardiği bir göre Sov· 
-..,., L vet, kudret ve kabramanlıiı . 

~~'1'-.. uu ıuıetle hfç •11 yet kuvvetlen lran budu· 
L' .. y t' 1 i ve dllımaolarımızıa mı i or- dundan 40 kilometre kad1ırr 
, 'dııcı 1' tştlren er n damuz ve mibi Tnrk hük ü · bı·r ilerle•i• ka1detmiıler· 
• ' d,. ~t bir şey var· ı 'I 

~l • TG '- m"'ti haklı1nda koyu ce hılc· d. \ıı.'.t t, tııs:üa vdanı. " ır. 
,~t lıtl'-1 ti doöurmuıtur. .. ...................... .. 

') " lll hakiki • G61ılerde aağlam oa lıao· 
'' d&ıta.ia Banu bilmiyenler, bogün-lt " u ıamaa ı-etli olabilmek için, milli 

l te.ıc.ı l kil büvllk saf erimizin akılla-

~' t, • •• •aca mu· ' havacılıfımı:ıın temelini '''• ı n durduran harika ve mu· •,,,il il •rdan daha utan Türk hava kurumana 
'' d "'- clzelerinl okuyarak l&tfen 

b... t._.etli taar· yaulımlarunı:ıı çolaltmalı-
ı~.:~ luıa 1 d ajreDlver1lnler .. 
~) /\ ret i 1. yra. 

i'Utoı Zafer IRRI SANLI ........................ .. 

Başkumandanlık 
zaferinin yıldönömü 

30 Ağustoa Baıliumnndıuılak meydan 
mubarebesiaia 19 uncu yıldöailmil m8aa • 
aebetiylc, Domlupınsrdıa Mebmetçlk ibideal 
önilade biltün vil yetlerden gidecek on 
binlerce halkın i~tirakiyle bllyük merasim 
yapılacak tar. 

Ba mutlu giln ıehrimizde de katlanacak. 
ıehrimiz donatılacak ve geçit resmi yapı· 
lacakbr. 

C. H. P. Genel 1ekreterlltince hazırla· 
nan programa g&re, Dumlupıaarda yapıla· 
cak mera ime iıtirik edecekler için huıuıi 
tıenler tahrik edilecektir. 

Merasimde lı:mir namını bir heyet bala· 
naca&ktar. Heyet Az sı şunlardır: 

Viliyd u mın d imi encümen azaaıD· 
dao Refik S adıkçıoğlu, C. H. P. Viliyet 
idare heyeti uam\Da BB. Reş t Leblebici 
oğlu, Haydar Aryal ve H llıcvi idare hey· 
etinden ıeçilectk bir mümessil ... 

30 Ağustos Zııfer bayramının ıehrimize 
ait meraıim programı teıkil edilen bir 
heye tar•fıadan hazari nmağa başlaumııtır. 
Program gazetelarJo ilin edilecektir. 

Pamuklu mensucat 
ile kapot bezi 

Ankara - Pamuklu mensucat hıklttnd 
Koordinaayo1.11 heyetince mühim kırarlar 
ittihaz cdilmltlir. 

Bu karlann h&k&mlerine g6re lkbsat 
Ve ilc;U bel' 'l\evİ pTmUklu memucaha is· 
tihsaı h•cmial, ciaaiai, nevini ve miktarını 
tayine salibiyettar bulaamaldadar. Vekllet 
her fabı ikaya ne cinsten ve ne miktar mal 
yapacDiını bildirecektir. Ayni zamanda Ve· 
kilel kapotbezlcriyle ambalij bezlerini de 
satan almaya mezun kılıamııtar. Ba nevi 
bezler maliyetlerine yllıdo muayyen miktar 
ili•uiyle mllbayaa edilecektir. 

Koraraame lktısıd vekiletine kapotbız· 
leriodan başka pamuklu meDıucab da ıa· 
tıa almak salahiyetini vermiıtir. Vekilet 
bunları stttn alarak memleket dabiliDde 
tevzaine S&merbankı memur edecektir. Bu 
kararname eaH itibariyle meıru klrlarla 
çahıaa fabrikaları ve müe11eseleri zarara 
aokacak mahiyette deiildir. Bunlar malla
naı makul •e meıru bir karla 1atacaklar 
ve bedelini der hal istifa ede ceklerdır. Ka-
raraameniu h&ktlmlerindcn anc k çok yük· 
aek kirlar temh2ioe çalııan milea1eseler 
ıarar g6rec~ktir. Milli f•brikaların bu ha· 
auataki iyi Diyetlerini iÖstererek htU,omet· 
le iş birliği yıpac:ıkları mobakkakbr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Gene ioek çora~ ar 

hakkında 
Milli tasarruf cemiyetiııiıı bütün millleti 

memnun ve mütehassis eden ipek çorap· 
lana kullanılmaması hakkındaki tavai1eıi 
her evde bir mDbahasa ve m6ukere kap11ı 
açmııhr • 

Bayanlarımızın bu çoh yerindeki tavaiyelyi 
bByük hüınü niyetle karıdamaları ayı ıca 
11mumi bir seviaç doğurmuıtur. 

Bu pek oygan tavsiyenin bir kanun ile 
tekid ve atk viyesi ballumııı daha memnu o 
ve minnettar edecektir. 

HALllN SESi HAlllN SESiDiR 
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Röyt ı.e 

ıranın işgalin en h sıı 
olacak ı audalar 

--
Londra (o.a) - Röyhır 

'• jaoın.ıın eske; i muharriri 

coğrafi 'I ziyeti itibara il4' 
muhaflzası gDç olau lr mn 
Ruı ve lngiliz kn vvetleri 

hrafından muv kk ten iş
gali bur.dan böyl • Sovyetler 

birliği ilt! logiltere arasınd 
daha sıkı bir iş birliği itı 
bıuıin ecblebıkceğlni kayd 
etmektedir. 

Muharrir Tür .iyı.ııin bu 
ıou vaziyetle naıi tP.bdidlne 

karşı koyabilecek bir duru
ma girdiğini ehemmiyetle 
kayd etmektedir. 

Eger lr•n gittikçe artan 
aazi tehlikesi c ve nufuıa 

altnıa · bırakıla ydı bugünkü 
er;şilen vaziyet o!aı zdı, bu 

0--

Sıt.kaıya wa· 
h lluindt!ıı M b net oğlu 
Ömer Gelişli'ııiu ilcsıi Hı;ıv· 
v~ Gelişli bi ı h lııııd l ild~i 
erkcık ve bi i h:r. ol • k 
üzere 3 çocu J: doğur nuştur. 

ÇocukI rd n biri ölü ı~d 
ıak doğmuş, ığcı leıiı.d n 
biri .. c iz, d ğ ri de 16 gün 
sonra ölmüşl rd'r. 

Arıaesl I· ınit memlekt't 
bast rıcıina lı ldınlmışhr . 
Doğum ib.i giiu devem el· 
mi tiF. Vilayet bu nileye 
150 liıaa p.neı mü "'fotı ver .. 
ıniıtir. 

-=ıs--=-~=~~,. ı . ,, , 
~l iTA HABERLERll i uRusyam~EıÇarlatl j 

---~~ tü;~ . ;k L;_!a_~!· .. R!~tili!l~ ! 
Kemerde Bulakasirli Ab· -10- Yazan: HALiL ZEK.~ lt 

durralı !l~JI oğlu Yuıuf nıe=: --- -- - -- -· -- - SZ-· .111 ~· 
·ılüd~ OIÇ9' buluadÜğ~;iil;;n• r Sarau entrikalarında ki• 
yıık t .. nnıştıı. .., 

§ Kem .. rd S6leyomAı oğı;: parmaıı ,,.~ 
Kf',imh bıça t tıdığaga:~ Iılabıtçı Çarın Ruı camia.sının bet tlf' 
ı tiler._k yakal ııımtŞtİi. - - balkı ,arası ne la pek çok dllşmaa1•111111 ır --o---- cuttu. Çiiokli Bolarlerın ve papıtl• ~ 

s OŞ k yanile kuşılr ştığı zaman pek merb• Ji 
sizce banket ~tmff idi. Buau dı ~ lıl' 

Kar uti l ıı önü cadde- rocukluk erkadaılarıudan teıkil ett.i»~,r 
ainde Emin otlu Zc\;ii 'fug· ?.• 2rubua yardımiyle yapabllmit idi. ~ 
suz ıuhoş olap lcrai rez~ mafib Moskovadaki ecnebilerin ve bJ, 1 
)d çıkarttığı ve lımail kızı Alm11nlarıa da bu icr1ata bllyilk yı 1 
Dudu öuglirDn peuçereİia·~., olaıuıtu. · 6~1 

den Avc girdithıden yaka-~ Çarın bu ıılahat projesi dıbaJd• ıçlll ~ 
akıi bir renk aldı ki öniine g.,ç111ek ıAfı ,. 

U lanmı~hr. bdl ' ~ı • • asker kuvveti kullaamağa mec ~ 11 it 
n •• -----0

--- Bu yDzd~nde binlerce kişinin kıfıı• f ~~ ~ 
n u H iZ ık rıldı Petro hayatının en ziyadeıi~7oO ~ a :1 1? illl harbe hasretmffti. Bu harp 8 O' 

lkiçcşm libte Edremitli bAŞlt;!mış Ye yirmi bir yal 1iir111&tt ~ ti 
ıuretfe hrgiltere ile Rusyn 
dıirui bit- ccph ... il~ b\leş4 

mit oluyoırl r. 

Londra ( ) - D yil Tel~ Mehmet oğlu H san ltmail ikinci Şnfaa haklı ıDdaa gelebil&O' pi_. 
grcf g a.z tc i m'"h birioiu munttıum bir ordu, bir doıcanıD•• ~ .. ; 
b ıd . d' ·· b ' H' t l oğla Tı.ıhir balaban ve lb· • ... 
i n ığı e gore 11 ' er· mat fabrikatıırı, maliyeyi 11lah etOI'. ~of 

Şimdi Ruslara ittcdıkleri 

malzemc:lerhı ve:ıilınesi bir 
~mri mubakk klir. 

----o .eıı..-- - . 

ıran harekatından hO-
lômetlmiz hab rdar 

edildi 
Londro, (a.a.) - Britanya 

hilkümdi handa girişilen 

hart:ketten bu sabah (Dü?S 
sabah) Türkiye, Mııır, Irak 
blikOmetlerini haberdar et
miı ve netice ue oiuua ol· 

ıan Tllrkiyenin men fiicc 
hald gelmiycceği h kknıcla 
temiuat verıuişt!r. 

----o---
Ordu malüller 

blrllöinden 
Bugihı molül gızilr.ı b~y

ra1r.1.ı müotsebetiJe ye pılec k 

meruıime iştirak için bmk· 
de bulunan bilumı•m malul 
sobay ve erlerin saat 9 da 

ikinci beyler sok ğındn p nrtl 
merkezine t ftifleti r ca 
olunmaktadır. 

lımir m liil g zif~ r cemi· 
yeti rE isi 

nııuuıımnıııııımııııııımuıııımıııııiııiıı.ıiıwıııııııııııııııım 

J PO . Ş 
Fevkoladc lüks 1:şynkı r 

ıatdıkbr. j .. po::>yadan ~ureti 
nıah.suıad celbettiğimiz en 
son kadın. s•behlıhl 11 ve pi~ 
jamalar erkekler için rop dö 
ıambrlar çocukl r için p ija· 
malar, kahve fi f'c nhuı, 
maıa öıttUcri: 

Adres: Be1ının e G ıile 
cadd~i ltm il Ii'1k ı Uıiu 
otetiodeNo td beye müracaat 

CTT?W 

M 1. · - 1ıık t y'"pıl ı thim og· tu Alhılu hibelerin- ..... ., u oo UH o:. u u n 1 ~ " kiy~yi düzeltmek ve maarife bit ekd•f,. 
ccığ1 h kkında Slokmolde den pnı!lcıtmı çaidJğı.ada• mak, siyautf yenilemek, ittifaklat • 
şayiai~w dolı:ı~md.tadır. ~'lkal~?Jmışhr . mck liıım olduğuau idrak etti. bO•ıl 

B riin nı hfifori, bu mi1lll- Marangozluk aıılu Çar, b&tB0 
1
., -~·· 

katı, Ruıv"Jl • Ço ·çil göıü~- yıpm11ta kararanı verdi. Buaua 1:,,ıı~~ 
me~ine bir cevap telal<lii Dövme liyc tRhammBlun f,,vkiade fed• ti ı1'1 
etmekteüirlcr. Çur kkıspı d lbrabim ojlu yükletti. Vergiler ldı, umumi tor•;, ~ıJı: 

lzmir Sicih T icaret Mo· O.sm n K nya AbduUrıb oğlu ham~taiıce!!İne bu uğurda aıD• Jıl••~ 
mu luğund Sabit Zo.rJu ile aralarırda Bu yüzden baı göateren büyük •1' rtfo~•..aı 

Mub rrem Dizd rer tica· farın hepıit:i kan duyasına boğdU· t•b'ı~, 
· hşveriv meselcai yüzünden bil " _.,. 

ret u1.0v nile lzmirde gaıi ihtililleı hazırladı. Bu maka • k•"'eı; ~ 
bulva rı du 30 numa ııda m • çık"n müaı ı ... a yüzünden Ue tebfuından binlercuiai 1~ 1~e 
nifalura tic ıetilc iştigal suçlu t rnf1.od au dövllldü· Çarmıhlar, meıafQ lar Ye mabbe•' P 
Muh rrcm Dizd~n nin işbu ğü den yak lanmııt&r · dilrdti. ,kofl !" 
ticarEıt uov nı t icaret ka- Bu esf! ada veUabd Çareviç ~o,. 'ı 
11uuu hüküınteduc göre si- ··Olr".A dır C lık eıld Rusya ılıtemlaln taraft•j::1ı•t .,1~. 
ciliu 3088 numara hl k yt w;ıı dostlara •nsında yaıayordu. Y'ırl•'" ~ 
ve tet:ıcil edildiği illin olu· Çoıukkepıda Ali oğlu mtirebbilik eden baron yoktu. ~,,~~off ~ 
nur. 3466 sabıkalı Eyyup Yukarh o~- nof golmifli. Lllrfn Miçi11oft• • oll~ ~ 

lzmir Sicili Ticaret Me- mir oğlu H üseyinin suçfu ııad!r sıelirdi. P~troGUD ıaıde;' ıood' t, 
murluğuodat.ı : tar frndan b enle gelmekte adam Çarla beraber haıbta ~ ill fi~ 

Anjela Kadranel ticaret P en p rc sıuı dolandırdığı zamanlarda Petreabnrg viJiye:i;ıe --~ 
ur.v·ııile ba:ıirde yPmİt1 çar- aıfativle y Dİ paytabtıa irt•• """;. 

y şik..ıydi llzeı ioe suçlu yaka lu du Ayni z d ı eçtea 1 

şısında C Z' yir h'&cı ııok • 0 r · amaıa • 19 

1 nmıştır. vilayetlerin idareıiııe bak.,d•· f 11 ~ 
ğacda 20 nu ınar&la mağeza· Aleksi Çareviç MiaçikO ~~ i~·-_, 
ınn 6at lrntrnd toprak o • • ederdi. Çünkü bu adam çocU .. 1 ,.~ 1'~ 
mabsüll ri Va biJuu1Um tİCE\• ıyem ZJ 'O abdtn kulaklauuı ~·e ın:çhırJP Jıtiji "'r.,, 
rdi dıı hihye olu:." ve s tun ite SosKralll!BSI BnH mlget Aynı zemaıula ualdcıiaha ele ç~r•""' ~ 
iştıg•I .,.d~t. Aoı .:I Ka ıe· Y ceuiA müsebbibi bubası 1&•!

0
, 11 dl ~~r, 

nehn iobu tıc et un v nı Talh ve fumuulu sesi ih uiifuılu olan bu adam oldu~ bit ,tır 
t ic;rot l unu hü ünılcıirıe biitü gönUIJeri feth~dcn yordu. Biliyordu ki MiuçikO 1•1Jıl 
göre iciliı.ı 3090 num rau· Tiirkiyeniu !.~s kraliç~ si un- çır ğı iken babasına kadın '°~0• / 
ı a kayt Yt:o teıciı cdiıdıği v -:-un bib kkiu k;; zauRn yar~:1mak suretiyle vcıir oı111uf ,~,, 
il D olunur. 3470 bııyara Hıım"yet Yücea:sio - sorı~,r 

ızmir f narına g ıecok 
ıorin mısaf ir ola 

cağı oteller 
o 

anıs 

en beş gü:.ı için 86hribabı r ~ .... 6.,. .... •• •• .. •• ..... ~ .. _. i 
s bii~ rkta terumüm saz i Fuarın gülle', ı ~ 
olactıguıı okoı ucularımıza ı ••Jfet• ,~ 
miljdekıiz. ı ve bÜ(bU "I'' Jdd~' 

o- k d 't'b .... ,ıa ... ,, d' un a ş ıa an tıu ı a arcn ı Paza:tesi11dea itibare ba .., ıeılO 1 
her diııliyc ıı i mut ve mef- ı gozeı:ıleri fuarul nofaiı meıbet t•~' ~ · 

d b Ü • d ~ t . "' ,, ... t~l· e en u ~ ." e a~n • • ı dakhınad~ tebesstım giiUerı 1J•1' tr 
k~nmııan muııkı aeaaıuaruı- , 1 • 1 . t il . ftllll fi "~ ıt1 

• eny e .uyare ç erı me d•'' -
Keçecileu L le s i d n her lzmirlinio is~ifadeıi ı lan takrak biilbülleri cıal•ll t~ ~' 

itin koşec ğt şüpbeınıdir. ~ virlcri havi bir tef kamııı ıe 
1 
~ 

u ... ••H+i:I$+ •4 ., + •••• .... ı i) k ;c, b l k110ll• 1 ' f' 
T f B 

: e o umı5a aş ıyaca 1111' o ı' 
Kt:çecılcr H Cl s ul b 60· $ asa ru uOOSU ı : !!u yaıımtE faard• dol••· •"'"'Jıl~ 
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,llrltın ziya .1 
, sayıs 161 
~i geçmişt 

'd~:~,'l.ki g~ce faıarı ı:iyarı:t 
~ '•il sayısı 52044 dür. 
'"-ae fuar ziy retçiie· 
"'-ı"Yııı 161012 ıe yilk· 
n_, Mit. Gtçe sf ilk beş 
"''t ;"•ıuıu hu yıl fuar 
' çtltrh:ıd ld f ı.lahk 
p dlr, 

''" 1'~, •. . atı v eğlcı.ce 
\,~t 1Ja lali larl devam 
1.. • •dir. Bel dl} nin V(J 
~.ı 'lt 't'baıa aid ğlence 
\ ~ 1''11ldın istif de eden· 
1 ~ta Yıl, çoktur. G eçen 

t. 
1 Riitıd-e fo r ah sın· 

" t '"l ~,9 1 ttacc v ııtahnıu~&n 
~' ;iıi iatif d ttiği 
\lt 11 Jll, 58131 kiti, bu 

~~ '1~tt bitm'ıtir. Lüna• 
'~b~lllı, h r gece çok 

11 olnı ktadır. 

~i;;~ gaz 
, \'erildi 
"~'' . .ı ~it '•ıe nJldihlDğllnce 
~ dek\ 'le Ktarşıya -

" ~•ltkallua dün ısz "'1 'dU11ıı1tir. 
~-~il. petrol ihtiyacının 
h"1 •çı1a iııe müdilrlüğll 
,, tedbirleri alnnıhr. 

-- .. Uzum, 
• 

pı as s 
Euıoıon haf ta ında 

açıııuor 
Bors id re hey't ti dü:ı 

topl nmış, piya& nın ~ylülün 
ilk h ft ııufio çılmasını a· 
r rl ştirım~pr. V ril~n Dl lü· 
mata gör , b 21 üzuw c iıı· 
cir mmt 1 rınd mah ulli 

........ , _·· -•- .. 

(fit'lik dit) 

1 da bazı 
ş 

bom 
-----,o---

dı 

Londr , (n.a) - lngilfz 
tayygr:cleri lrımd nılU'!tıddld 
şehirleri bomb Öıman t· 
rniştir. Bu bapt t fsilAt yok 
tur. 

Vişi, 25 ( .a.) - Almatı 
r dyosunun ıt 20 de bil· 
dirdiğino ıörc Sovy t tay
y rôleri lr nm şimalinde Teb· 
riz şehrine hücum tmiıtlr. 

bir ın mı a11ımıy b~şıau- Kömü , peynir 
mıı. şimdi}•a • d : tılan 

üıürn 'er yedi eliz bfn çu• ve ğ fiyat arı 
vah bulmustur. Şimdiki bal· F' t _ k L ._ • 

d 9 ı Ü fi 28 l
'l ı mu• "JC w-om!!yo'!u numar ı z mo '- .. _ • 

30 k d f . t ıo~bıurcil, y gcı ve peyı1frcı· 
uruş rr!llD a J v -

'I •-t d' M f'b 00 lcır tarafındın verilen bey a-
rı ili en e ır. aam ı ı 

1 
. 

1 
• k . · 

n ı d f. ti • d h mc n tetn:ı etmışhr. 
g n er e ı er ıroz M ı. •· 

nk 1 • b 1 '- t dır mlcket e pek çok ti.O· y se mış u anm u. ı . _ 
Müb t ı 'b cat milr m vcut oldugu ·mu -

l 
·~ 

1 
1d.Y pan r ' r - tine v rmış ve bu üç m d-

çı cır er ır. d . b k f. . k 
El • t k l d n üm enın ugüa Ü 1 bataaı yü -· s rı mın fi • ar ı ,_ ö _ 

f l . ü 1 d • I sctt g rmuıtür. 
ıat on son g u or c Dl o a· r=------=~-=-----==== 

r k ter ffiller kr.yd tıniştir. 
Ehemmiyet verile b inki· 
ıaf, Tk r t Ve ilimi i pi 
yas b k ı d i t tmit k r 
beycg tından ilb D\ i a:ı 

mllst hnilleria, m:ıfl rn ı t · 
m k içı c le etmem 1 rı
ne tfoluoın ' t dır. 

Ticaret V kili Bay Müın
tn Ôkmc in lst nb 'ld in· 
giliz ticaret M !iği mümuıil· 
1 rlyle y ptığı 26rllşfi'.lelerin 

mOs it safh d cercy n et
tiği haber 1.hamışhr. logiliı
lerin 1941 ilı.ünı ve İl cir re· 

Fuar müna
sebetiyle 

Karııy k d r.ewalpa a 
cadcıeıu:do (108) numarada 
lıuabim Aybara Radyo ve 
Eıeatıik 11teıyeıu.ıi Fuar 

r fiı e " Raoyo amır h"da 
müş ter· rhıe büyü teuı lit 
yapmıya k11r t • rmııtır. 

~ ... ~:~Paıa ve gaz mev· 
... ~ g-. hıld satmıyaa koltel riııi hım me ı tın 
,,,~' ı_ıddetle te~~iye alcbilecckleri ümid cdilmek-
~I 1••dır. Halk ihtiyacı ledir. :"'lt4- '"' v~ muayyen mik· ..,.._ __ ._. _____ _ 

''- ••ıı ber bakk td•n HUSUSİ Amerikan kız 
~ •debUecektir. 

1 - Tehtn urularını m&b · 

vedor. 

26 Atattoı l 1 

SURGÜN YOL A· . 
N N ACRL~R 

l t bul - Y pP.ğt ihtik°'n yepmıkt n 
suçlu, G lal d Öaıcr bid haıurda Y•P•i• 
lücc rı lhs n S nbekir ve Kleoloı Kaba
a -alır dmusm lını ıuıJiyc 2 inci cezada 

diin uelictıyc vatm1şhr. 

Datuş 1 ı:ı tlc siade ı.;uçlul rın lhlıılta 
fabrikatör S miye kilosu 81 ktJruşa satıl· 
m ıı icap edeu y pağıyı 97,5 uruş üze· 
rindea s Uıklan vtl bu suretle 20 ton ya
pığı satııınd 3300 lira gnyri meşru kar 
temin etUkl ri delillerle s bit olmuştur. 

M hkem • · her üç suçluyu na Jkiıer se· 
e müdd tle Y ozg d ıürgüoe ve 500 er 

lira ğır p r cez nıa m bkum etmiştir. 
YPpFıj'ılann mlludercsi do k rar altına 
honnıtır. 

~- o----

lk1 kuruş yüzü den 
e 

ış en cıııayet 
Ist nbol - Eyipte çok f t ci bir cinay t 

işlenmiı, bir otobüs biletçisi parıtuın üıtil· 
ua btiyau bir yolcunun arnını dcşmiıtir. 

F tıht oturun Mu bfa iırninde biri bir 
iş için Eyibe gitmit ve itini bitirdikten 
so 1 Eminöoüae geçmek içia Eyip p Ke-
re"tc:cil~r ar ll1ad11 f ıHyen bir otobflıe bin
miştir. 

Otobüs hareket etlikt a soura bilet kes· 
mfğe başlayı:ın · blletçi Masuk oğlu Sezai, 
111r sı gelince Muıtafaya da bilet kesmfı, 
f kat iad etme i 1 zım gelen iki kutuıu 
vermemiıtir. Bir ksç defa istediği bdde 
iki kuru~u alamıy n Mustafa, nihayet kız
mıı ve biletçiye iki kuruşa vermediği tak
dirde polise b ber v recejini ıöyle
mi,tir. 

Mustafa ile biletçi ar1111uda çıkan kavra 
b

0

r mda büyilmüı ve SeHİ bıç•j'ını çeke· 
r k Mustafouın karnuıa 11plamıştır. 

Barıaltlara drştırı farlıyan Mustafa, bu-
taneye kaldırılmıı, kaç.ftD biletçi Sezai ya
kalanarak tahkikat• baılaı.amııtır. 

.---..--o---

Yedek 
lun n 

bu-subayd· 
memurlar 

~rı lemsi GOnere n kol!~!~~~2~0,~,~~~~~0.~: 
~ 111 Aaafattı1lar 25 ağustos paz rtcsi günü 
_,_'-lele Tilkilik Aktar ıaat 9 dan Uib ren baılana-

2 - Her um şlau 
mıyan lekel ri ıiderir. 

3 - M deui rşyayı 
lalı1. 

Yed k aub y okulunda tabıilde bulu11an 
devlet mcsmurlarına Aakara mukea tazmi-

çık· nıııtıaıa verilip verilmiyec~ği Maliye vekl
letinci? tetkik olunmakhdır. Vekalet bu 

~---~•tııwaodaki aıuaye- cağı ve esld tal bel ıin 15-
ij ~, ilde kabul ed •r. 16 eylül hırıhle inde ı at 

lhL 16 - 19 rnsıcd ydlarun 
Lı. .... , vi Ha t lıkl ra 

t) "l6tebastıaa tecdid ve ycoi t leb lcrln de 
l_'

1
.o K T o R 17, 18, 19 vh 22 t ribl:n 1n· 

~ lb S d d'I! l<Juı sa· t rd m kt be 
~ ona k yit muam 1 lcriaia y pı-
~ ti 8tyler So. No. 79 fecağı ilan olanar. 
..,_. ~ Not - ILraz edilr·cek ev· 
1..' I' ~l r.:ıl~ hüviyet cüzdanı, ilkokul 
~~ lı ~ L t iL 1.11e ı diplou ası, sıhı:ı t r poru, aıı ,"tı L'9' eko\ 'ıaahıı 1 1\~, ~•tı Qlütehı11111 şı1b~det mc·JJİ ve v ikası, 

il. 1L• ~lu trl ıad rı 1 6 adet fotogr fiden ibaret· 
tı ı.:l1:ıc1 i\ 111lcr S 1Jk 

-~ir :'hisar ~; baş mü~Ü;. 
ı~:._ıı en: 
~l,~~t tG~rlijü ön&ndeki id remiz kimyab ne i~de yıap· 
~9,)S t•UJırat aç'k eksiltmeye konulmuştur •. Keııf bedeli 
;"tl la lıa11v~kkat teminatı 371,23 liradır. Keşıf v (ıarhıa· 

ls'-t'~ll~lllllldtırlillmlı levaıtım ıubetiGdc gaa ül bilir. 
\ 4- ~''hı 3.9.941 tarihine ın&ııadif çıu111mba a-Dnil saat 

' flllldlrlliDmllldokl ko 1 yo a i ime leri illa olu· 
(3350) 22-26 

par- buıust ki k t'AUH ı ya tada verecektir. 

Üç. işi birden gih ür. (lba) 
nuı • hşa çıkar çıkuı z el· 
de ettiği buyilk r .. ğbcte gü· 
veaerok bu faydalı euya lı· 
mir Eotern syonal Fu ıuıda 
t thir ctmeğ~ k r r v rdik. 

Pavyonumuz r, Baalı Si 

p vyonunuo yıuıuda (30) 
nuaıarP.h p~vyondur. Pera• 
keud de nhı yapıl cığın· 

dan müştorll rimiziu bu far
ı tt n istifade etmeleri men· 
f aatleri ic bı du. 

. ll"C;~~~a;~~~ 

i (~mir yeılı skerlik i 
i şuh si başkanlı - i 
f ğı dan: i 

Fua 

ı 312, 313, 314, 315 doğumlu 2ayri iı- ı 
ı limların ellerinde t rbiı teskeresi olupta ı 
ı aıkf ra duhul ve torhiı teribleri terbiı ı 
! veaikıalıuında ka) ıth olmıyanJar ile asker-ı 
ı lik tmemiş acemiler ve 941 yoklamasını ı 
ı bu gilae kadar y phrmı}•au 312 datiil332 ı 
ı d>1bil gayri islimların ıubeye miiracıat- ı 
! farı, gelmiyealerin 11keılik kanununun ı 
ı muaddel maddeleıi mucıbincc şiddetle ı 

irı 2 ba• ı tecziye edilecekleri ılin olunur. ı 
ı: l IZMIR YERLi ASKERLiK ŞU8ESIN- ı 

Yan arafJ ıyor : DEN: ı . 
ı Tam ehliy taameyi baz olanlar ve Lıse: 

T tszgibtarhk v ıifcsinde ı mezunu olupta ehliyetnamesi olmıyan ve : 
istihdam ettirilmek O:ırre 2 ı yüksek mektebe devam! etmiyecek büUlDı 
bayan. ar ~ıyor. : mükeli flerin 26 8 ·gDDi ıev e1dilmek l 

Tabplerın Sadık Akseki ı ilıue ıubey evrakı mliıbltelerlyle bir· ı 
( e1ki Tevfik P ıa oteilue ) ı ilkte mllracarııtları ilin olunur. : 
ıaat 17-19da mtlracaatluı. 
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• 
ıç işçiye 

mek ' ç y 
SDme:ba k umum mlldürlüğft f brik 1 • 

rın muhhıç oldtığu Lalıfsye işçi ve ustG 
muavini yetiştirme • üzere bir takım y ci 
tedbirler almaktadır. Muhtelif fabrik lerd 
mevcut kurslara iliv ten Kayseride bir 
çırak mektebi v ust muavi i kursu ıçıt .. 
masına karar verilmiıtir. 

Ba kurs ve mektep bir oylülden itibaren 
faaliyete geçınit olacaklır. 

Umum mlldürlük, diğer taraftan f brik • 
larda ç•hımakta olan işçilere yemek ve 
elbise verilmeıi etr fınd tetkikler yap· 
maktadır. Önümüzdeki günlerde bu tet· 
kikler ikmal edilecek ve aha n k r rl rıu 
derhal tatbikine geçilecektir. 

----o-..----
Kudur n bi mn 

latanbul - Ayı;zağa köyü ve civ n hal· 
kını bir hayli hey can düşür n bir v k' 
oJmGı, kuduz bir m nd ortahğı ıaltnst 

etmittir. 
Manda Kiğıthane lcöylinde Neşete ait

tir. Geçenlerde tarl d otlarken kuduz bir 
köpek tarafından uıml tı ma d , kudurmuı 
ve iplerini kopararak 1 bildiğim~ koşm • 
ta bıtlımıştır. Manda ·ırlar doğru koş· 
tuğu için yoluna fazla c alı mnhlük çıkm • 
mıı ve mib;yet s ğ ıol öpükler ı vura
rak Ayazağa köyüne gelmiştir. 

Kuduz hayvan burad halk ve hayvıa • 
lara ıaldırmığ b 1 mış, höy h llu evlere 
dllkkinlara \ e k1rJ ra kaçmıştır. V xiyct 
Derbent karakolun b her verilmiş ve bir 
tej'men ile iki er, kuduz mandayı orman· 
da hayli kov•ladıktan onra köy m yd • 
aıaa ııkııhrar tüfe J vurup öldürmüı· 
terdir. 

--mr---
Bergama mad n oc k

larında hır kaza 
Bergıma - Bur•y b ğh Ye iköyüode 

mlteabhitlik yop n Ali oğlu Seyfi inci, 
o.acık köyünde tcı ocakl nnd dinamit 
patlatmakta iken, y ıunda ç hıhrdığı ame· 
leden Cafer oğlu Himmet Yıldız elinden 
•e Ömer oğlu bıal da ay11ğınd n y ral o
mıı ve her iki yHah Bersıama memleket 
baıtıaeaiae yatmlmışhr. T bkikat dev m 
et.ektedir. 

---o--~ 

Tapulama kanuuu ıauihası 
Meclise ve ildt 

Üıerincle b zı d lıişibli 1 r yrpılm k 
&zere 8. M. Meclisinden geri ahomış bulu· 
nan tapulama kanua:ı ryıhası }'CDiden leş· 
kil edilen müttbassıs bir komisyond ve 
bütiin vekildlerio mil Glc lan fuımnk ve 
lusmen ko.ıniı:yooa azaları iştiıak etmek 
ıurdayle tadilen hun 1 nso liiyih B. M. 
M4!cliıioe aevk0Junmu5tur. .. 

i zmı 
c • , 
~ 

i Şubes
0 i 

J 337 doğumlu ve bunlarla mu mdeyc 1 
ı tlbi tam ehliyetlilerle diğer seoel rden ı 
: geri lıa1aa k11a hizmetli erlerin 25 8 941 ı 
ı gllnll ıabeye mürac t etmeleri, gelaıl· 1 
ı yenler hakkınd 1111. As. K. nğar m d· ı 

deleri tatbik cdHc ceği ilin olu. ur. ı 

_M_il_li_p ___ iyango 

ffJ) . 

O·TELG AF HABERLE 
n 

ota ı 
i •htiva 

ed'yor 
- .... o--.-, 

Moıkov , ( .a.) - Tas 
j ıı: Sovy t Halk komlse· 

rl lr n elçisi B y Muh ınm~
de verdiği notada Sov1et 
sk ılerlnin Iran toptaklırı

nn ~irmeıialn sebeblerinl ve 
hangi mu hedclore lıtinad 
ettiğini bildirmiştir. Ezcüml 
dcmi~tir ki: lr n ile Soiyet
~er bililiği r ında 921 d 

kdofua D mu nede lo altın• 
cı m ddesine tevfikan Sov
yetl r birliğine hariçten ge· 
lecek ve lr n araz.isine ıu
mulü o1 cak bor.gi bir teR 
c vüz. t arruz veya tehlike· 
yi bertaraf etmek içi lrao 
hDkQm tinin kudreti yetmez· 
ı Sovyctler birliğl bunu 
İran topreğnıda ıiliblı ol .. 
r k karşıhyacaktır. 

Iran d Sovyctler birliği· 
ne kerşı lran topraklara yo· 
liyle gelmesi muhtemel btr 
t uruzs meyd&u, ili 'e sıe· 
çid vermemeyi taahhnd et· 
miştir. H lbuki lran toprak· 
larında Alm n ajanl rının 
lran endüstrisi de mühendis, 

mlld&r, mütehEssıa suretiyle 
en mühim vazifeleri ifa et· 
tikleri görülüyor. Iranın bü-

tün endüstriyel b ydı bu Al· 
man j•nlarının dindedir. 

Bu janlnr yalnız. bununla 
d kıılmıyorlıar da lr uıa 
muhtelif yerleıiode lnfilik 

d polau dahi tesis etmiı1er· 
dir. lntow bir çok Alman 
c suıları gelmittiı. 

Bütün bunlar lrana nota· 
laıla. bildirildiği halde 6nii· 
ae geçemiyeceği anlaııldı-

ğındaa Sovyctler birllği bu· 
nu müttefi i Britaoya ile 

biıı t yE pmsya mecbur ol · 
muştar. 

Dedikten sonra Bay Mu· 
bımmede lrımdı;ıki Almıı 

lngilizler lran- 11ranın isti 
bazı mukave· ve tamanıiY 
metlerle kar- masundot 

şılaştılar ---Londra (a.a)-lıana giren 
Bıitanya birlikleri bazı mu· 
kavemetlerle kar1daımıılar· 
dır. 

Fakat ne bunların vuku 
bulduju yer, ne de mukave· 
metlerin derecesi ben&ı bi· 
linmemektedir. 

Bura lıörfezinde Bender· 
ıapura lagiliz kuvvetleri 
çıkarıl mı ıtır. 

Bu ku•v~tler de bazı ma· 
kavemct görOJDtlerdir.Fakat 
ba da heaOz kat'i ıuretle 
teyit edilmemiıtir. lraaa gi· 
ren Britanya kıtaları lagiliz 
ve Hintli askerlerini ihtiva 
etmektedir. Zaouodilditlne 
göre bu kuvvetler arasında 
hiç bir domiayon kıtaaı bu
lanmamaktadır. .. _ .... 
Iran neden iş
galediliyormuş ____ ... ____ _ 

____ .. ._:--

Loadra ( a.a ) - R 
ajaDllDID bildirdii1•• 
lnılliz kuvvetlerial• 
girmesi lraa bllkOa1•till' 
rllen notalarda ı& 
ıartJarı ifa edemiY• 
dair verdiii ce••P 8 

olmuıtur. Ve ba c• 
laıiliz ve Sovyet _. 
lerinln koruamaıı iç~bi 
tazyikten bıık• te 
baı vurmaları da uı•• 
mittir. 

Bu iıgalla lraDtD ta 
yet miUkiyeıine ve itti 
biç bir zarar irıı etflli~ 
gibi tehlike bertaraf 
t aa sonra inamı w• 
aıkerlerlain Iran toP' 
tamamen tabliye ed•C: 
ne teminat dahi veri , 
Banan komıu Mlılldl'., 
k n metlerinla da~i dl~ 
ıamll oldut11 izah ecU 

--o---
Alman Ol 

vaffakiyetl, 
Loudra (a.ı) - Rayteria Berlla (a.a) - Ahpl 

askeri muhabiri lran balı· dalara baıkumaadl• 
kıada ıanları bildiriyor: tebliii: 

Sovyetler ıarka doğra lraka ŞHkta barekit bel 
kadar ve lraadan Kafkasya muvaffakıyetle d•',..t• 
cephesini muhafaıa altına tedir. Fevkalld• biOlst 
almak üzere lraua girmlıler- de blldirilditl ribi b 
dir. Bu cepheyi muhafaıa ıalaranda herek&tta 
albn alması Almanlanıı Alman denizaltı :,. la 
M&ılOman devletlerine ve gemileri 148 bia ti 
bilhu111 Türldyoya tecav&ze mlnde 25 dlfal .. 
meyd n bulmamasına matuf- ıemiıl babrmıılarchf• 
tar· Gllalerce ıiire• bit 

Ayni zamanda Brltaaya ile ten ve ılddatli 111.....,. 
müoakalib •e bllba11a iate dea ıora yalaıı de 

18 yollarını temin içik bu mıa· lariltereden Cebi ., 
! takada emin yo11ar ~llcuda 'd b' k fil içi• 
1 lt.lirecektlr. Bu yollar Avus· 11 en ır • ed 21 1 bia ton hacmi• e i tr l11dan ve ıimcli Hiadistaa· gemiıi batırılanttır· 

1 

dan gelecek malzeme ve ell -
iıı~e stuklaranın nakli vaıı · Bundan baık• 1 1' 
tası ole cıkhr. himaye kavvetler11 ;, 

c suıiınoın isimlerini tm ıyon l muharebe eıaaıı• bit 
bir de liste vermiştir. 1 ---o--- iipinde bir deıroJel itİ 

Bursa Halkeılerl la- yet •e himaye , ... 
nlmııhr. 

ı nısaua geldiler --·--sa 
Mania•, (a.a.) - Burao CEBELOJTJll 

- -- H lkevi tomıil ve ar komi- 1 llf • 
Tapu ve kadaıtro umum teal aıaıından 35 kitilik bir 111181 8111 f ;. 

müdürü B. Halit Ziy Türk· heyet Maoiaa Halkevinln mi· P. 
safıri olarak ıebrimize gel· Berlia, (a.a.) -- wt' 

kon ile profesör Şakir Hi- mitlerdir. Misafirler Atatlrk ajansının verdijl ~~ 
ıım, Küt hya dcfterd6 n ve aoıdıoa çelenk koymuılar ve re, •çık deniıd• ~ 
anbık lzmir muh ebei hu· fehrin g6rtilmiye deier yer· nizaltılarlyle Ja•.':,.,..-
su iye müdfüü B Hasan leıiut gezdikten sonra alf ıam lailliı deaiı kaf~,t 

Fehmi Taı han ıebı iroiıe Halkevinde temtillerinc bat· çok ıemiler 1~111ıfl 
gelwişletdir. Jam•şlardır. Cebellttaraka 1 ~· 

• (Saadet) Klfeslnden :ı~ı:ı.. Çorakkapı Poll• ll~k•sl il!. 
ZI rfı ı No. 164 Huıu 1'iıaı?i:ı ONDIR Telefaaı 
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