
n büyü ki ve vdıği bi J<1 ders! 
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'I)'" ııyamız neden yuvailak olmu§tur. 
~rl nayamıı müt m diyen döndüğün şekli yuvarlak olmuştur. 

t Ptriıın olm ıın İDi :ııl rıu dönekliği hırsluı s .. bep olmuştnt ! 
DüDya v ziye-

~t - -------------------------

~ Son 1 1 iLiZ R 
tecavüz 1 •

1 
,. Ali ahir paşanın 

\-::;~--- anı J resmıı teslimini istediler 
tl~de •lmıık. ıçın ha p tehi gw İ ı' K bire (a ) - O. N. B. bi, tı gelcnı yap· 

~-. hıli k ima- ---o--- J ajansı bildiriyor: 
•t •deı Iran nih y t Tahran ( . ) _ Tahran l hlgili.derin Ali Mahir pı-
- Sovyet ordulmn r&dyoıu skeri harek t bok- l ~· hnkkınd olrnau tedbir· 

~ 
•• 11ıa1tcrek n bı'r k b ler lı kkınaa pulimentoda 
''il kında aşoğıc i rreımi te • 

lttavibe uğra- 1 beyanatta bulucıan b şve~il 
~ ll)or. liği n şretmittir: l Hüseyin Sıırfı p şa, li>giliı 

.ı doat f ._ 22 •iustost logiliıler ce- hükümetiufo Mıs1r hiiki.ime-"tt\ ve mütt hı• 

~ ,,. t nuptan Rus uvvetleri şim ı.. t' d b k b ·ı Ali "er, çarpııtak- nı en s ı şv ı 
ı. den olmak il.zere lıan top· M hi t ı· dil q)'at v memat a t paş vı es ım c · 

~ :İrlıtildeti böyle rakların t rruz dilmiştir. m il fot ndiğ ni ve ba v :;;i· 
bL"'"'•llla bir za- Rus hava kuvveti ri Rest vo yet a:.a ya y .... mug yir buA 
,,~ '" kadar bita- AhviiD ıehilleıini ve dahııı. lucduğu h idnndakl Mısır 
)' ~· lllQyıffak olan· bazı mevkileri bombardıman hükümdin cev ban ltar· 
'h."' bllıuta dGıü t etmişlerdir. Killliyetli hasar şı logilizlerio Yugoslavya 
... ~1t takibine kuar vardır. Bir çok ölll ve ya- bükumetinio ana yasaya mu-
~~ l fiıle bi . t ralı mevcuttur. Askeri h~- hahf olmasıaa raimea eski •.. ,t ' ııyaso • baıve il doktor Mihln Sio· 
~. -ı • nıecbur edi· ddJere hemen ht!m n hiçbir ·"""'lata. yadiaoviçi logiliı hüktımeti-

' bir tee11ür isabet yoktur. Bir düşman e tealhn ettiğini b tul t· 
lla6ınldin değil· tayyaresi düıiirülmüştür. 

~ mııtar. 
l~ MotörUi lngiliz ve Rus kı· 
~:_ ve teesı&fli taları dört noktadan arazi-
t ·~ latr teselliye tab- miıde dahil olmuılardır. Her 
,._dl bir şey varsa tarafta kuvv tlerimiz ıiddet-
~ ~. ,"~ktai DHHla- le mukavemet gödermekte-
'~ iti ••eti teıebb\lı 

!-. ttbuı kalan dost dirler, iki düımnu tankı 
~--.. cloat v kardef b rp baırici edilmiştir. Helk 
)\' llıiislihaoe bir büyük bir zimle mtidafaaya 
~ ,~~tk büyük bir geçmemiz için ıııkerlik ıu· 
• ~,tt~ btfıini Tenci- belerine nkın etmekte ve gö· 

'~,ltr' ~ir l rıd b - nüUü k-ydedilmehledir. 
'~- 1111 görmek ola-
·""••aa Ş ~llt • t biaııh h z-

tl,.,.bııaı e" ıiyaset 
'-•ta 1 

'' Loııdra ile 
lıı''~lt . buııd sonra 

H zer dcniziııd Sovyetle
rin ve B111rn Lörfeziade ln
gilizlerin filoJıuı t arıuzi bir 
vaziyette bu'unmaktadırJar. 

........ ..- ---
A e~ika 

çına Askeri begıt 
gönderdiler 

Londra ( Radyo 8,15) -
Dünkü mııtba t kouf ~rıulSıD
da Reisicümbur B. Ruzvct 
gaıetccil re bey uatta bıılu· 
nar • iki b fta soDra Çiue 
bir hcyetiıı gönderileceğini 
bildi.miştir. Heyde bir ge
ne; 1 ıriyasd edecektir. Hey
et Çine y pılması g reken 
tedbirler bA tkındıi tetkikatta 
bulun11c &ıtır. _,_.., __ _ 

D~illi Ş f .,m z e Ami
ral Hort0 a asında 

--c---
An k ra, 26 (G.a.) - M carforrn Milli 

Senle Etiyera b vramı münns~bdiyl Cum
horreisi ismet loönfinüa tebrik telgr fına 
Mac r Kral naibi Amir l Hoıti telgrafla 
teıekkilr ccv bı ve miştir. 

-----o--
lskenderiy~deki mal

la g tiriliyor 
lıt nhul - lıkenderiye ticar t taştırniz 

Nıci Aday b len 1 k 1Jderlyedc bulunan 
Hiadist n, A merik ve lrıgiliı menşei malA 
laru:a memle etimize nakli .tr .. fında ali
knd 1' makam ve cir! rl temast bul -
muıtar. 

Bu m Ilar M"rsin yoJiyle memleketimiz~ 
ilb l edil c · tir. 

At şemiz yarın Mıstra döııec tir. 
- ...... -o--.-..-

Iran hükömdarı ve 
nazır arı ı taziyet 

telgrafla ı 
Aıı~an~ ( c. ) - T~ br n büyük elçimiz 

Sud Dav ıı vdetı dolayısiyle Iran hük&m
d u Aı ~ hıı:r ti b6mayun Ş binşııb Peh
feviuio tiiı:iyet telrıafıoa Ctimhurreisimiz 
İt.önü bilmukabele telrr fle cevap vermiı
lerdir. 

* . .. 
Ankara ( a.a ) - Suat Da•azın vefatt 

mllnaıebetiyle Iran başvekili kseliaı Man
s11r tarafındt1 başvekilimiıe ve b riciye 
vekili E.miri tar fından hariciye vekilimize 
göaderilen taziyet telıraflerınm baıvekili
miz ve hariciye vekilimiz teşekkür teliraf
lariyle mak•bele ~ etmiılerdir. ___ .. __ 

Ceza kanununda 
ya~ılacak; tadilat 

Ankara - Adliye vekildi •olb ceza 
lsanu~uııda yapıl~c k tadiJıitln esaslan üze
rindeki çahşmalarantı dev m etmektedir. 

Tetkikat bütün maddeler üzerinde ya· 
pılmaktadıır . 

T dil komiıyonunun fa Jiyeti bir sene 
sürecektir. 

lt~lya ceza kanunu ile beraber diğer 
momleket ceza kanun' rı da tetkik edil-
mektedir. 

HALKll SESi HAKKIN SESiDiR ~'' ·~ i Gmit ettiği· 
;"! ~Y~t saye9iode 

ı,tl dııesioin ka~lı 
~~ ' 11tticckcme 
l,,.. "1'1nıl&ün ve son 

ıran harekatı hakkında Sof gada çocuklar kö- K hve tevzii ha kında 
iL ""tllb' 

,~i ~ •ye ıaya dır. 

ı.._,t~~•n yapılan 
iıı 1 tc ebbllıler 

h t,ltviye edecek 

· Iİ•11ıif bulua· 
""-·~ilah eacamını .... 

lf\Jtı ANLI 

t t bl.~. toru" m oıuuor Turanda eturaD b y Nuri lçided aldığı SOJUB B 181 mıı bir tezkerede Turan balkının kahve --o-- Budapeşte, (a.a.) - Peş- te•ıiinden mahrum bırakıldığı. ora halkının 
ter Loit yaııyor: Sofyada vatandat olmaları itibarile kahY.ıe tevziiade 

Moıkova (a.a) - Iran ha· 
rekih bakkınd neşr dilen 

resmi teblitde barekitın ten· 
ıip edilen pliıı daireaide 
.to•am ettiil kaydedilmek· 
tedir. 

Paralizi Anf on tin "Çocuk göz öoihıde baluadurulmasınıa adalete uy-
ls.ötibümlüja,. vak' aları kay· ıuıı olac•i• yazılıyor. Ba itib rla okuyu-
dedilmittir. cumuzun tiklyeti~ yerindedir. 

Hıalka icap E:dea bıfııstıh· 
ba tedbirlerini almalan ta•· HALllN SESi HAllll SESiDiR 
tiye edilmiıtir. 



-· ....... -· 
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ORDU M - ~us ha kı çe i: zAiıji ıaiEILElll. f .Rasyanın 
OLL'fR NIN lı ke h ıeyı ~ ~ ~----- "' • ı v E. 

--o----
28 ııustos bauram ı 
llrarıtıı kutıuıandı 

----o-----
Dla 26 Ajıntoı biyiik 

zafer taarımuna ıik ı&nl 
Ye Orda nıalüller bayramı 

olmak clolayiaiyle ıehrimizde 
balanaa MalGI ıaziler par· 
lak bir tiren yapmıılardır. 

Saat dokuzda MalOl su
ba1lar ve erler Halk Partisi 
biaa .. adakl Oıdu Maift~ler 

blt liii merkezinde toplam· 
atlar •• aaat dokaz buçuk· 
ta Partiden hareketle Cum
laari1et meydaaıaa gitmit· 
leıdir. 

Atkerl baado ile bir po· 
U. mlfreıeıi aellm resmini 
ifa etmiıtir. Meruimoe vi· 
llyet, komatanlak •e Parti 
mlmeuilleri ve kalabalık bir 
l..ık kltleıi hazır bulunaıuı· 
tar. 

Meralİme t am ıaal oada 
latiklil marıiyle baılanmıı 
•• Atatltk ibıdeaiae ç Jenk: 
koadaktan ıonra O rdu Ma
llHer birliği müıakabe ve 
laa,Unt di•aaı reiıi Raıih 
Tm tarafaadaa •eciz ve 
çok •UJNla••• aatka takip 
etmif, l\tatlıkln •• ıehid 
arbdt"*n• lıatıraıına hür
mete• bir dakika ıllk iit edil· 
miftir. Hitabeyi müteakip 
Orda .,,ıaller bit liti idare 
hey' eti r•İIİ &aylzbaıı Ali 
Rııa Ak1ttllrklla kızı Melda 

AkalWI ••fandaa gllzel 
Wr ıiW 4'kumaıtar. Baıa11 
mlt~Atatlrk aaıdıDıa 

lmlacle mazika ile bir s•· 
pcl reıml 1apılm11 ve töre· 
H alba1et erilmiıtir. 

lleraa iıtlrak eden 
Malil •• D Diz ı•· 
ai ... aadi 1 aııe ziyafeti 
Yerilaltf, "\ü ıfyafet de ıilih 
arkadjflıll ldva11 fçindo ıa 
mimi ve 'D(1e'i ırçmiıtir. 

~.;_o--

Kız kaçırm k 
Kes.,ciler caddesinde Ra

bea .... terıl Avram G&tvİ 
inil ~Y8JI k•çırchğı tiki· 
yet edilml ve ıuçtu yaka
la•mtf 

·~ ~ ışı 
şyala 

satı..._ j aponyadaa ıur~ti 
malam•llA celbbltığimiz en 
ıoa ....._ ıabalıhldan ye pi
jamalnıı~ekler içia rop dö 
....... çocaldar içia pij• .. 
malaa\ blawe fi c11ntan, 
mua &tileri: 

AiJu,:· Beıman e G ziler 
cad d ı..atl Hakin Uı ~ 
ete1M~..._ı.wr.1e mlraca~t 

tahrip di or Ç vi ıhtikarı i . Kanh lhtil4 
-ıı-........ ...__ 

Londra (a. ) - Kiagisef. 
den Le i g 1d ı t k.!lm i e 
giden bütü yo ar ı birden 
maklaışail h lk kefil,.JeıiyJe 
doludwar. Da bil ltic eden 
pek az eşya götihmclı.tedir. 
Yli üylı hal d boluc'4 ba 
aamit 9e ıa~ it k fıleler bıl· 
bassa ihtiyar ar, kadınlı ve 
çocuklardan müt şekkidi . 

Estonyr. bt dudl n civara:l
da bulunan büUlu ıehir ve 
kasabaların hah i A manlar 
tarafınd n iş ıal edilen ının· 
tdkal i m z limi öğı • 
niace t rka doj' u b raket 
etmeğe arar vcrmiıf erdir. 

Halk urd t1 ı terketme
dea evvel her ıeyi tahrip 
tmiıler, dEşm n~ ue bir 

lokma ekme ·, ne bir bard~k 
ıo dahi bırkm mışlardar. 

-~=---

Sırbi ;tanda 
Çetelerin Faalluetı 
Lo r ( .a ) - Sovyc.t 

ıadyoıntJuD bil irdiğiae g6re 
Boı a - Her ekt~, Hırv tiı· 
danda, Make docy da, Ka:ua
dağda, SırbiJtanda ve Yu· 
ıoılavyada barekitta bulu
nan çeteleri ' reisleri Alman• 
yaya ve ltıdyanlara karşı 
ıiriştikleri DJBcııd lede ıim· 
diye kac:? ar l ide edilen ne· 
tice- bak uıd :ı gö üşm k üzere 
Boınada biı dkğda toplau
mıılardır. 

Ceteler ıon altı h fta zar· 
fanda 12 birı N ıi ve faıiat 
öldiım&ıler, 200 kCSprii at· 
1D1flar, mayi m brakat ve 
cephue dolu 400 depo ateı· 
lomifler ve biı çok treuleri 
yoldan çıkarmıılı.;rdır. 

=n • 
Fuar müna-

sebetiyle 

Keçecikr u s .. ad11 Davi 
oğlu t..cir Salamoa adıada· 
l i fahıs bakkuıcla 40 paket 
kundura çiviai olduğa laaldeJ 
adcn müıterilere yok de
mek ve baldağunda kiloıa
ııa 550 kuıat• Atm k ıare·f 
tiyle ihtikir yapbitndaD , •• ~ 
kalanmııtar. 

§ Keçeciler Kaıuotl11 çar· 
1111uda, Bobor oğla tubafi· 
ye l u iıyo~cusa Menalalm 
ve Nuim oğlu kaımlrci Al· 
ber, ıiy.:b ıetenin metreıi 
180 kuruı, bıli hazır fiyatı 
olduğu halde 230 karaıa 
satmak ıuretiyle ilatiklr yap· 
taklaruıda yakalaamııJardır. 

Sarhoıluk 
KaraatitAa Şebit F~ecldia 

karakolaada, AJi otla bak·I 
kal Sami, ••rboılak aika· 
ıiyle evh.i bulamadığıDdaD 
mob faza için karakolda ala· 

ouu!mut ve üz~rlndr bala· 
uan para veıaireıi bir za
bıtla tesbit edilmiı •e ıabah 
olat c:s ba eıyalarıa kendi· 
siue tt:ıllmi aıraıında 22 bu
çuk liruuna e kıik oldağa· 
nu Jleri ı&rmek •aretile za
bıta memarlanoa ıaç iınat 

ettiiindea haldunda kanaai 
muamele yapalm11tır. 

hmir Sicil Tticaret me· 
m arlujaadaD: 

Avrrmm AJıea ticret •va· 
· niyle lzmirde OamaDİJe cad· 
desinde 41 eamaralı maia· 
zada Ma11ifatura ticaretiyle 
tıtigal edea A•ram A11eaba 
itba ticaret aava111 ticaret 
kanaau hlklmleriae pı• 
sicilin 3093 aamar .. M ka,t 
ve teacil edildıii ila. ola· 
aar. (3494) 

Fuar için2 ba-
yan aranıyor 

T "ırihtarlak vazifeıiade 
istihdam ett'ralmek iiıere 2 
bayan a a ıyor. 

T alipleria Sadık Akaeki 
( eaki T evfi PAi• oteliae ) 
uat 17-19da m&racaatları. 

Karşıy k da Kemal paıa 
cadde ı da (108) numarada 
lorahim Aybars R dyo ve 
Elektri ate ye ı i Fa r ıe· 
rtfi e Radyo ta iratı da 
mo,t i ri bü}ük tenzilat Türkiyemizin 
yapmıya k v r:uişti • 

sııırallçesı BıHaıtııt IZllr fuarına f818G8l• Tatlı ve faıaıılu sesi ile 

1 1 f 1 1 
biltiia ı&n üllcri fetbedea ur n mısa r o a- TiirkiyeDİD Bel krallçeıi 1Ui• 

Caa"'ı otell6ır Va&IDI _bik~kkia ka,UaD 
li baya• rt mı1et Ylceıe,tn 

M • t ı• on ilet il• içia Babrlbat.. 
anısa e 1 s bilparkta ter••••• ... 

Keçecile: Lale ai ması karı111 olacağıQI okayacalaramıa 

K d t I• müjdeleriz. 
uşa ası o e 1 Dü.1 • ıımda D itibaren 

K çecıler H cı S ut ab sn ber dı iye ı mest ve mef· 
k S lih Z rerin g .zo, l b· ı taa eci n hu srhide aan'at~ 
ri, ı ı 11ade bu otel r ·irımızın mtııiki a aularıa· 
braiıı D teaaiı ve ucuz dalJ b~ lzmiıliaua latifadui 
oteUeridir. SALIHZORER ı içia koıacıjl 1lplaelldlr. 

1708 de 011 ıeklz 1•11•• ainnif 
reviç lloıko'fa •aHUiia• tarla ~ 
rl•dt a ltibarea hem talaaile Ye ..
itlere devam edi1oıtla. Pa1italab9 
klmlanaaa lnta•ta•ı dald ... ,.~. 
toplamap, •uıl ...... laaıpteW 
erak ıe•klae, laattl iradeleri 
mu eclUmfıti. 

Pek ıalf •• aalalf ola• Yelı.llt 
ylk lft•• ll&Uallf ... ,ora1m..-. ı 
laup abneli•e 1eal ala,lar •• 
ıofalc aldı aıltlalf bir mtma1a hdlll9"! 
bııtalık onu llermaamz 1NrötJ1a ftll 
ta•aclald Baltaa Mehmet pap _. 
m••cla• malauebHltle lftlrak • 

Vellaladı• mlp•lrlul laep .w 
•• ,.paılar icll. Bualaıaa lçiacle • 
mi olu PretopoJa llrot lalklm.t ... 
11111• kontrol .... kllile.ı. ~ 
alat baaaa mue•I ••llch ••• ~-, ıa. O 
•ellabtlm laerlatle blJllr Wr ~ 
bal•ayorda. 

Nitekim bir si• Çan.tpa ..ı 
baıbrarak yaıacblr~ lraclllial •Atl.I'. 
raaaa blklmi 1a1acata•• •e k• 
lalu11 hlr meltla •• lu•ı• •ekl*I~ .JJ.a 
itaat etleceii•• dair J9•l• etttıll"::: 
papa Tellaladla Yalldesl•fa _ ... i" 
dDja maaaıtar .. ffala «le ....... ~ 
Bu .. ,e.te 1708 •• - ile ~ 
meluhü de teala atmlftl. 

Çana Moıkoqcla lnalaama .. 
ÇareYiçi• e"afa• ılaa parul• 
leadirmek iti• afak tefelı •ti 
tip elllyor, b• -Sle•ceı..te ~ 
lerl laer• votka U. tutt ola•~' 
Rea ıaralft takip acll1or•& Za ... 
va ptptısları, IJI J•m•ll 98 ..ı ·---
dikleri i~a ba Alemler ...... 
sldirortla. I• itki •tl••celeıl ----· 
cottaı•1orlla. 

Ancak ba u1at o Jua••r ~ ~ 
Çare.tç ıece si••• •uecek .......-. 
bekri .. ~ .. pltll, ................ 
ca •iluCe.I ~kl •• tlla klta,..,.., 
mak olmllfla. 

8a ........ , .... •tl•celer ..... 
yer, .. ttl ba bapta ,.,..ıa• 
yudıldan mektaplar da ...... 
ile J•mla1orda. 

Nitekim lllr sla ıelcll ld 
ıeçtl •• çoklarıaı• maclW ı.Mll'Jt~ 

1709 tla ldL Çar Petro •• 
deae ve lıtibklm ilmlal .,,---. 
Almaa1uıa Dteclaer phrt.e ::~.ıa 
laaber ,araaları me~ etti. ~ 
keacliat1le malaaber.,t t••y.lli 

Çareviç 1UaeYI baU..wa __._..':.ııl 
tDpJarcla mldeltt.lr olma••lt 
ıi1le ı&rlfmekte ildl1attu • 
ta••İJ• e•iyorda. 

Mektabaa ~irlacle ile ı• ... 'i 
"""" ... .,..., ..... --""' 

ai, telklHtta la•luacak, ,, ..... 
lalı ~h\a cladulaiL f.akat t.. 
metcl. kıJtfetbule ebübdar· 
11klan matr.., .. ,1an ...... 
k111 tlJI kı1afetl bir A1r• 
beasemeu111r. a ......... ,.., 
ldk•tte ............... .... 
Geaı preaı Aı_.,.- "" 

Fekat itki ·~ ıehlaatt. 
ta iti••~ ........ .. 
al Qı••• 114 



Qt Ş~.r" sı 
)~ni cephe -~d10 --
~-- k 1 ıttcaiı:den: 
, t •rıı logilte e ve 
~ ltafında ı başlamıı 

tekat her t rafta bc-
~f'h1ıdı,ttn1br. Çnakü 

il ol~rak lcgiltere bu 
tıl.t,d ,_ 
to t -.üçük bir dev· 
Prıldırun istiliya te· 
a.'tlllektedir. Bu tc· 

luılarla iştirak ha· 
lt )'Pılnıuı ~aba çok 

._~Y•ııdırı.ıuştar. Çl1n ü 
~ lalJla 1 rda logi

~li ••h•daa Ruslerla 
a .. ,. •de buluuuyorlar-

'111 A.lınao hr.rbinc le
tden günlere k d r 

1 lrı.ıeteleri Ru!larl 
L •tıta J 
._lt~ tanda müşterek 

'd~tlerl ibtimalinderı 
•Yor ve Iranı mo

tttt b 
't'-r.a_ aluamıığa tevsik 
~ • "I. 

t~le,. J 

1 
Loga şehrini ve 23000 

esir aldılar 
-----o----

Ber in ( ; ) - D. N. B. 
ajansının bi dirdiğine göre, 
Alm a ıt ları 24 ğusto 
günü fJmcn g&lil ile Peipuı 
gölü raıın bulunan v 
milhim bir s n yi merkeıi 
ola Loga şeb ini almış! r· 
dır. 

Gü lcrce d \' m ede mu· 
barebel rden sonr Alman 
teşek üllcri Log önüodeki 
t_hkimat silsil si i y rrnış

lı.udır. 

Muh tehelerde 6600 torpil 
topla mış ve 1125 beton ıı· 
gınak mubnrebe harici edil· 
n:i tir. u sıgıoa 1 r u bir 
ıımı zırhh koloni rJ sur ti 

mnh,usııd:ı takviye edilmiı 
buluEıuyordu. 

Log yıakrnn:ıd y pıl n 
mubu .... belerde şimdiye k -
d r 23 bio esir rıumı tar. 

---c-.-.-."">? rana nereden 

~to Ira d 
'~~'•l l•ıet tinin Iranda· 

vaziy t 
· ~ar ~it hakkında 

l bedere göre la· 
l )' ~ıu iç nokt deo 
'~b llttnıılardır: 
~ .. '"•11 imanından ... 
, . Pttrol tesiıatı111n 
c,~· 
· -:derııpar limanın· 
' '" da timaldtD 
l ''' ~•naa ıimeadifer 
' ı, lltebaııdır. 

I..,~~~ Yolunda .. Hani· 

\'-~ " larmz ilcrleyi
''• [.' ~~illet etmekte ol· 

~ t ' Verilmektedir. 

~ '~111 Kafkaıyadan 
: •11111lardır. 

"'tt,t '~•i Haıt tıklan 
l~~() 'Q•ıııaı 

1~ lttoa 
~,b. Sonad 

')le, S N 79 u. n. 

Sicıl ( .o) - Hıadist n· 
d n lr na ş'mdiyc dar 60 
bia ton buğday göl'.jd rifmiş· 
tir. Bu buğd yl r lr n hal
kına tevzi olun cııktır. Mih· 
verin lnıcd o e•z k teılepleri 
yüzünden bu me!ml dte 
açhk ve sdalet vardır. 

Şimdi Iranın petrol mnıtn· 
k laıiyle Meıbet civarında 
üç bio Hintli vardır. Hiociis· 
tandaki lıan koosolo!llukl rı 
derhal emniyet tedbiri aho· 
masıuı beklemekt dir. 

Petrol mıntakıısı ve K~ırı 
k ıab .. sı ciddi mukavemet 
iÖıtcrmedeu işg 1 edilmiştir. 
Harekibn aüroli Ira hl rın 
çok mikdaı d ) ıpl r ver· 
meleriae sobt p Lılmflmıştır. 

Tayyarelerle nakledilen ı
k erler logiliz - lran petrol 
ıirketicd ç hş ailelerin 
~maiyeti için icap eden ted· 
birleri almıtl rdar. 

fiat mürakabe komis-
1'11'-tıdan: 
~:~' lll•nıulib idrak ~dili ceye ltad r p yniri cins 

... , .. d .. t f t' Ha ~ore toptan ve peraken e azamı sa ış ıa ı 

lttlldiii üzere teabit olunmuştur: 
)\tı. l Topt a Perakend~ 
~ 'llelcc beyaz peyDithıio kilosu 60 75 

27 Afmtoa 1 

ş ı 2i • z t - Edlrnekapıda bir genci gırtıaıını 
s 0 

düştü bıÇak sapııuarak öldüren katll 
j~ ~~:n < bHJi,-;i~~ ~~~: cinauetın niçin işlediğini anlatıuor 

dü. akş m logiliz tayyar • 
l ri Alm ny Ozeriod uç· 
muşl r, bomb lar atmı~1ar, 
hH r yoktur. Bu sır da b ı 
1 giliz t yysreıi düıllrülm8t· 
tllr. 

Rusyad uç n Alm n tay· 
y r leri demiryollarınd he· 
~•rl r yapmış, Gomelde yere 

d r inen tayy reler trcu .. 
lere hücom etmişlerdir. 

e fiat 
dildi 

Istanbul - Fevkalide bir 
toplantı yapan Fi t mürGkht> 
komİfiyonu tasulye fiatJeri 
i zı..rinde de esaslı bir ıurette 
meşgul olmuştu. Şebirimiz· 
·~eki belli boşlı fasulye ticn
reli dinlenmiş ve muhtelif 
a.evi f Gsulyelere fiyat kon
oıuıtur. 

Komsiyonnn tubit ettiği 
ffot listesi şudur: 

Horuz f sulyeıi toptan 18, 
puıakerıde 21 k 2uı, barbuu· 
y f suly sı toptan 15, perc· 
kcnde 18 kuruş, tombul ve 
fıodık fasulyeleri toptan 18 
ve per kcnd 21 kurşhzr. 

Kom iyon dcrm aon ve 
şdter f sulyaıı gibi yüks<ek 
k lite f sulyelere b şka bir 
toplatıda fıat koyaccıktır. 

Toptan subı yapna tüc· 
cari r vereceklt:ıi faturalara 
y J ız fasulyenin fiatıaı de
ğil, c·nıini de y zm ... ya mec· 
bur tutulmurlardır. Keıa pe 
rakecdeciler de fiatlau aöı
tererı plikalakara • faıulyele· 
rın cinaleri11i de yazacaklar· 
dır:--- -

es =z-z -

1 - Tabtakurularıaı mah· 
v der. 

2 - Her kem ştan çık· 
mıyun lekeleri giderir. 

3 - M dc~i t şy yı p r• 

l• hr. 
Üç iti birden göıür. (lba) 

nıu satışa çıkar çıkmaz el
de ettiği bilyük r ğbetc gü
venerek ba faydalı Eayu iz. 
mir Eoteruasyonal Fuarında 
teıbir etmeğe kara.r verdik. 

hhn:,buI - Evvtlki gece Edir ıekapıd• 
i§I o~n cİluıyeti dü kü sayırnızd bildir-
miştik 

Hidisenin suçlusu 17 y ınd Ahmet Le· 
kesiz dün adliyeye teslim f'dil re , Sultan 
Ahmet ikinci ıulh c za m bk mesinde 
aorguyıı ç kilmiştir. 

Suçlu, isticvabı sır ınıdn şucları söyle
miştir: 

"- Ölen Ram :ı nla aLrıv.b oluruz.Ara
mızda ailevi bir mes leden ihtilaf vardı. 
V k'a gecesi evde oturuyo1duk. R mazan 
fena halde ğzını bozdu, oao:ıa vradıma 
kifr tti. Ben de keodimi kaybettim, elime 
geçirdiğim bir bıç&ğı gırtlağın sapladim." 

Hakim, sorguyu mütea ip suçlunun tev· 
hifiae rar vermiştir. 

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

e içt sal) pan-
car akliyatı 

Edir11eı - M riç nehri üıerinden pancar 
~akliyatunn mümkün olup ol mıyac ğı ik .. 
t11at vekôletiaden sorulmuş idi. 

Alak darl rıo bu huıuata y pmakta ol· 
duktarı iucelemeoin sonu crdiğici 'e key
fiyetin 1 tıaat vekiletiue bildirildiğini öğ'· 
rendim. 

Aldığımız h .b re göre Meriçten aallarla 
pancıır nıkliyatanın mümklin olabiltceği 
ııeticcıine .,arılmııtır. 

ALcıık halen elde mevcut aal olmadığı 

için üç ton pancar tavıyabilecek bir 1aha. 
200 liraya mal olabileceği de tetkikat ao
teceıiaden anlaşılmııbr. 

-~-o-----

Benzin karneleri 
Tevziat bitti •• 

o 

lstanbul - Motötlu nakil vas1tal1rı sa
hiplerine ıoförJer cemiydi tarafından veri
len bel!zin alma karnelerinin tevziatına din 
akıama kadar devam edilmiıtir. 

Ba sabahtan itibaren otomobiller karne 
ibraz ederek muayyen yerlerden benzinlı
riai al•c•kl rclır. Aac•k suiiıtimallerin 
önüoe geçilmesi için benzin verildikten 
50ara karneler depo sP.bipleri tr.rafıadan 
imzal nacal·tır. 

Bu suretle bir günde iki de:f a benzia 
ahnmaıının önüne geçilmiş olacalıtır. Şeb· 
rimtzdeki hususi doktor otonıobillcrile mo· 

töriü deniz nakil vaııtaları sahiplerine de 
muayyen mikdarda beDzin verilecektir. 
~~:~·~ ·ti::~.ml~".Dlll 

i lzmir yerli skerlik i 
i şubesi başkanlı - i 
i ğından: i 

\~ Tulum 14 
.. 75 95 

~~·•le· Kaıar • 11 105 125 Kr. tar. 
~ .~ ' fl.atlerden piyasada mevcud yarı y•ğlı pey· 
•\'~lele 10, yai11z peynirler için yOzdc 20 t n~i

Pıuyonumuz fı Bankası 
p vyo- unun yanıudn (30) 
uamar h p vyondur. Pern· 
lıend do ı~tış Japd•c•iın· 

d n milıteıilerimiıl bu fır· 
111tta11 istif ada etmolerl men
f aatfori icabıdır. 

ı 312, 313, 314, 315 doğumlu gayri ia• ı 
t limların ellerinde terhis teskereıi olapta ı 
ı aıkere duhul ve terhis tarihleri terbiı : 
t ve1ilr .. larınde ka1ıtlı olmıy•nlar ile uker·: 
ı lik etmemit acemiler ve 941 yoklamasını ı 

)'tlı te fiatfyri müı'ir etiketler üzerine de peyni· 
~ht ,1~,~•tı yağlı ve yat11z olduia yazılacaktır. 
,._ı-.._ ~••rlann •• mtı.toblik ballna nazarı dikka· 

~, ~!497) 

ı ba gOne kadar yaphrmıyaa 312 daqil332 ı 
ı dahil gayri islimlaran tubeye mBracaat- : 
ı ları, ıclmiyenlerin askerlik kanununun ı 
ı muaddel maddıleri o uciltioce ,ıdde.tle ı 
ı tecziye edUeceklerl ilin oluuur. ı 



• lflPI ~ 

13 uaıında bir çocuk 
A k d ş nı b .;akl 

-- ---
lıhubul - Üsküd rd , Selimi Ali m 

halleıhıde Çömlekçi eokagmd 7 umaruh 
evde oturan on yaşl rınd Su t adı d bir 
çocukla dün yni yer s ini rinden on üç 
yaılarında Bekir bir ka•un almak mesel • 
ıiaden kavga etmiılerdir. 

iki küçük arasında bir müddet devam 
eden bu dövüşme esn anıda Bekir ç kı ile 
Suadı vücudunun muhtelif yerlerinden ğır 
ıarette yaralamııtır. 

Yaralı çocuk Nümune baataauiae lıala 
dırılmıı, küçük carih yakalanarak ha 
da takibata b ılanmışbr. 

---o---
PEYNiR FIY A LA 

Fiat mürakabe komiıyonu peynir fi ti · 
naı şöyle tesbit etmiştir: 

Tam yağlı kaı r p yniri topt n 105 
perakende 125, tulum peyniri toptan 75 
perakende 90, tene .. e p yniri topt 60 
perakende 75 kuruş. Bu fiatl r t m yağh 
peynirlere aittir. Oıta yağlı peynirlerin 
fiatluı tam yağlı peynirl~rden yüzde 10 
•ı•iı olacaktır. Az yağlı peynirlerd d . 
yBzde 20 tenzilit yapılacaktır. Satış etik t· 
terinde peynirinde nevi v fi h y zıl caktır. 

---o----
Fuarda b d va si em 

Şebıimiz Halkevi seyy r sinem sı Fu r
da halka msccan n filimi r göıtermektedir. 
Gumhurreisimiz İnönü ün meml et d hi· 
liadeki seyahatleri, Mehmedçiğin c pbede 
vazife başında bulunuşu ve Türk • dı 1 a 

11aın askerlerimize hnırl dıkl rı b diyele
ria perdedeki akisleri halk üzerin e ço 
iyi intibalar bırakmaktadır. Bilbaau Miıli 

Şefimizle Mehmedçiğia perdede göıünüşa • 
lui içten sevgi teuhürlerine v sile ver· 
mektedir. 

---o------
Istanbul valisi 

Jıtnb1al valiıi ve belediye reisi doktor 
Lltfü Kırdar, tapu ve kadadro umum mü· 
dlrG B. Halit Ziya Türkkan ve üniversite 
profeı6rlerinden B. Akif S kir düa bele
di1e reisi Dr. Behçat Uz'u ma · mı da zi· 
yaret etmiıler, birlikte şehır için e bir g • 
ziati yaparak Çocuk ha tanesini, Gar j 
santralı, belediye otobüslerini, imnlôtbınıe 
•e tamirhaneleri tetkik etmiflerdir. 

TaşköprOde Atatürk günü 

L4 !llr) 

nçör 1 an mukave-1 

üc mu m t etmedi mi? 
--o---.. 

Berlio, (a.a.) - Diplom • 
tişe Kore pu d ut gaıet i 
han işg lind n b bseder en 
diyor i: 

lr n karşı b rek Ue bu 
muh biri ş tajların ereclen 
geldiği nl şıldı. Çörçil bış· 
ka milletleri b rbe sokm'1k 
için böyle bir iyaset gör
me tedir. Şimdi d ürklye 
çıe lsviçr ves ir yi ·y hlan
dırm k yolunu tutmuştur. 

Çörçit y plağı propagan · 
l ıda Alm n işıalin e bu· 

lun n yerlerin kıth ve ç· 
lığ1nd n babs de:r eo bun
dac dol yı Alm:ıny ımı me
sul oJauğunu söylüyor. HAi
buki bu m 1uHy~t Londra· 
y ittir. Nitekim iogili.zler 
ı.bluk harbini tatbik et· 
melde buna meydan verdia 
ler ve s ri h st bklaruı çık .. 
ma ına seb p o~dul r. 

Son Sovy t 
1~eblıği 

Loı dr , (Rıııdyo 8.15) -
Dün gece ıı redilen resmi 
Sovy t bliği: 

Ceph nin bütün kıııml • 
ıuıda muh reb ler şiddetle 

d vam etme tedir. Cumar· 
t si gunü tebliğde diitilıü· 
len • düşm:ın t yy rcleriniu 

---c--
tokbolm, (a.a.) - D. N. 

8. radyo gızeteıinin bildir
diğ'ine göre. lraaa firen in• 
gıliı orduları biç bir maka· 
vemet görmemiılerdir. Sov· 
yeller 6 • 7 tümeu gönder· 
mişler, bua lar Tirnere doğru 
ilerlemişlerdir. Zira lraa şi· 
meadiferl rinia dliğiim yeri 
burasıdır. lagllizler ise 4 · 5 
tümen ıevketmiılerdir. Bu 
d cenuplaki petrol ve de· 
miıyolları mıatakasıdır. Ay· 
ni z m ada SoYyet ordusu 
U irtibat tesiıi burada ke· 
bil olecakbr. ---

1 a yan tebliği 
Rozrıa (a.a) - ltalyan baş 

kamandanbğnun reımi teb· 
fiği: 

Dan ak1am tayyar~lerimiz 
Maltaaın Miktavo mıataka· 
sinı bombard1maa etmiıtir. 
Şimali Afrikada topçu atew· 
Jcri t eati olanmuıl!ır. Diiı· 
man ıiddetli taarruzda biı· 
lunmuı, fakat bu taauuzlar 
reddedilmiştir. Tobrukta ltal
yan tayyareleri Hmaaa bü· 
cum ederek 2 bin tonluk 1 
ua liye vapurunu bombala· 
mııtır. 

lngiliz tıyyareleri de mu· 
bil taarruzda bulucmuılardır. 
Telefat vardır. Siy•hkömlek· 

D. N. B. ni 
bir haberi 

------o- -
Nevyork (a.a) - D. N. 

ajansı bildiriyor: 
Amerika hariciye 11• 

Miıter Kordel Hail g•S 
ellere beyanatında lraa la 
kandaki aoktai na:ıarıDI 
Jatmııtır. BeyanatnıdaD 
laıılacaiı üzere mu111ail 
Iranın vaziyetini nazarı el 
kate a1mamııtır. 

Bu vaziyet karfl 
Ameıik aıu lra~ bidf• 
riai zimnen kabul etti 
telakki etmek dotra 0 

lskenderiY 
bombalaııd 
Kahire (•.•)-Dilo •" 

diltman tayyareleri ı.ke 
riyeye yeaidea taarrD1 

mitlerdir. Ba11 bigafar, 
rip eclilmiıtir. Üç 1 
vardır. 

Belediyec 
1111111 cızaıı 

Temizliğe riayet •~ 
sekiz otel, iki h•IDadh 
rık bardak ve tabak il• 
terilerine meırabat fi 

mek Yeren 13 llokaıtta' 
raıino ve dlrt kır•• 
Belediyece par• ce 
çar ptırılmııhr. --o--aayısı 46 değil, yapıl 12 tab· illerden bir tabur iafe kolu· 

ki atl 63 olduğu ani ıılmıı- nu himaye ederken dOım:an Kızılay 1118 
br. Pazar gü ü c yan ed~n t ar ruzuııa uğramıı, fak at 
h va muh rebeleriude kay- faat • kOJI bu tabar ve ıüvariler iaıe ıne 
bettijimiz 18 tayyareye mu· .,., 
k b 1 d 93 

kolunu kurtarmıştır. Burada Memaaalyetle laa 
a i üşman tayyare 

k 
bayii ganaim alınmııbr. jımıza crire yarı• 

ayb tmittir. Soıı iki güu • 
z rfıudaki muharebelerde 25 ağasto.ta luıillz tayya· Bahribaba aahil ı• f 
dü man 101 tayyare kaybet· releri Italyatı cepbeaine ta- da Kızılayımıı aae~ 
miıtir. arruz etmiılerdir. 3 dilıman aeı kraliçesi Bay•• 

.._ __ ...._iııııııioiöiiiiiiıo.--....,..iiiii. iiiiıiıoo..---- tayyaresi diltür&lmilştlir. Y&ceaeıin iıtlrakfyle 
tıf inan 1 -- ıeDgin bir koaıer ;:;,ı 

1 tir. G•zino mBtt 

ge di . 1 Rumen Kralı Betir ÔgeaİD yarı•. 
1 kon.er huılibaıD ~· 

Bi keç gü d Dberi fstan· I Bükref, (11.a ) - Rumen d ,j• 
Kızılaya terke ec '"'f 

buld b luu n 11.mir ihracat kr h Mibael yıunnda Mare· takdire ve tebri e ,. 
ve idb ı~tçıl r birliği umu- şd Antouuko olduğa halde • 

Taıköpıü (a.a) - Ebedi Şef At tül'küo mi libi B. Atıf luaa ş!ıh~ Odes:a civarındaki hınp sa· Mu•• cteriJetl 
Taıköpzüye geliılerhuu 16 ınc:ı yıldö ümü h · • · 'S' d 
müoaıebetile burada bir tören ycpılmış rimize gelmiştir. ... sıuı :uyud ctmııtır. : ze 111iij 
ve ebedi ş fin b .tır• • hürmetle "ınl· ızmı·r iman Konsol 1 ,., nd n •0 
mattır. : 0S UDU 1 : • Yünlü ve par.oolı ' 

ı - : Alm n r dyosuııuo Turkç~ haberler ncıriyatının Türki· i ve bilumum par.ou~ 1 

ı ~ O y y z IS til b 1 güa. ı cat &zerine fİdldzd 
ı ı 49.92 ) Metıe üı riodeu saat 7.45 te • devam etmekte ,., 

ı • ı 325 4 : perakende. satı~Jll "' 
• · ) • çeşitler iliveıi alet; 

ı 337 doğumlu ve bunlarla muameleye : : 1339.- ) ı tiğimizi ıayı• 11111 
ı tibi tam ehliyetlilerle diğer senet rden ı ı 25.31 ) ı d i 
ı geri kalan kua hizmetli erlerin 25 8 941 : ı 1339.- ) " " " 

20
·
45 

te ~ ze ~~~.~ ~~:-.ı _,t• 
ı gllall ıabeye mür c at etmeleri, gelmi- ı 31.22 ) ,, .. " 22 _ de ı ticaretllaat1İ pefif•I 
: yealer bakkıudc 1111. As. K. ğa: maa· t 1339·- ) • baıı yeni 111a• Is• 

deleri tatbik edii c ği ila olu ur. ı ı Y pıldığı i ~ olo.ıur. • 2 • el ı0 CllE:l:W--Dlliil!U'! _ _._________ Ç8'1111 133 ID 
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