
1 s ··s'rYcıt ma ıttrii 
tı i ANLt 
~ 6 aylığı S Li. 
~Ctı ) SayııılOOpı:ıra 

STos 1941) 

~rş nıb 
· lrı cı Beyler sokn.) 

Son kika 

mr 
tini 

ı 
h •. k •. R a u gw 

OVYET 
mi teblii 
----ao---

kara ı 
Va ingtoıı (a .. ) - N6v· 

yorkt o hn D bir habere 
göre göre Am:erika hükü
m ti bi!umam petrol gemi· 
l :i e vnıiyGt kı:ırarını v r· 
m:ştir. 

Bu uretl bük ümct ge
mileri bır eJdeo idare tene 
surctiyl d b fa:dm tlt ndı

m~n11i tibs li temin edilecek-

Moskova (a.•.) - 27 ağu
tosta Kiyef ve Mulende nu· 
dııne muh rcbeler vuku bul· 
muş, 26 ğustoı günü düş
m nnı o yedi byyar~si dü· 
şüıühnüş, bizd4:n 8 tayyrıre 
k ybedilmiştir. 
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~~ilfa:r.reti Hümayun 
~ "falar lran S. M. 

'~···~Q ş ) ~d ah Pehlevi 
~ tı, (a.a.) - S IAbi-
~~~- . lntbfılJ rde bey n 
.... ...,lQ~ .. l ·ı· 
d.; ~·~ gor~ Ggı ız ve 
~ • f 6a:ıet1eri i ·rahran-
'' t ••teri v sıtasiyle 1 n 

~~ t~l~e müşterek bir 
~- dı derek Iran top~ '!\ ı~ da bulunan Alman
~ ·~,:•cı t kdirinde mu· 
f 'dil 1,rı durdurulması tek· 
qı Qıııur. 

:'-da vaz"y t 
~ .. ""Oe~o, 
)~ t •t (a.a.) - Moı· 
'\ ~~~Yoıuna göre Sov· ! 'tt •rı dlln Tebriz ı h· 
~~~lc~I •tmiılerdir. 
('' t '•, (a. .) - Mos· 
i"t~l:dYaıu lr11ud yapalan 
S ~ Sovy t kuvvetle· 
~~lld._ ltrlunda Erdibil ve 
\' d, ~ Dilm u kas b 1 -
~lıu:•a 1 ettikl rini bil-

L. "'o•ko. 
~' t' •e, (a.a.) - Mos· 
,'ltt ~Yoau lraad i h • 
''kt llduııda şu haberi 
~''-dedir: 
w. ~,' Sovyct katalarınıa 
~- Ilı •eketi teıbit edilen 
,,.~t ~tibhıce devam et· 
ı~ tdar. 

1 lo~~ AMiRALi ÖLDÜ 
~ a, '•, ( .... ) - lran Ami· 
~~ttı~'t~dur Iranın deniz 

'~lt tuıe karşı yapılan J ta aıır:ıda ölmüştür. 

,'ı>ony ile 
'-la~ k ~ v,1112 yltla . mı 

ltı'tik ıto , (a.a.) - Dün 
~ , l liıriciye nazırı J•
~tı' Rus elçiıiai kabal 
~~ ~· Bu kabulde Uz k 
'lltıtd'tt•eleıi lcoDDfUlduju 

1 \ ' • 'i l {! 

e 
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Çung·King, (a.a.) - Res· 
men bildirıldiğine göre dün 
Çin k binesi Pa ifik görüş· 
m feri tr fmda müz ker t· 
ta bulunmuştur. 

Dört sene e\•vel teşkil 
edilemiyen Amerik n, lngi· 
liz, Çin v Rus ittif kının 
şimdi teşc kül etmek üzere 
bnluaduğunu siy si m hfıl· 
lerde limit dilmekLdir, 

A ma resmı 

tebliii 
Be:lin ( .a.) - Geaer 1 

fon FJ steio kum nd sanda· 
ki Alm n zırla t şekküllerl 
25 ğu tost Dioyeper köp· 
rü b şnu ve şeb ini işgal 

etmişlerdir. Mukavemet d· 
m ğe çahıaa Sovyetlerle gö · 
ğüı giüse yapılan çarpışma
lcr neticesiade düşm aın kıı· 
mı küllisi ihata ve imha 
edilmiştir. 

Sovyetlerdeu ;otuz blnden 
fazla esir ve 400 top aho
mış dnşm n 40500 ölü ver
miştir. 

Kiyefio ş rkında düşm ~ 
müessir bir ·teş altına alın
mış, L ningr d ve Moskova 
dcmiryolları~da da zikre ş • 
y n t brib t yapılmıştır. 

Sovyetlerin Finlandiya kör
fezinde dört nakliye ve iki 
torpido muhribine ağır isa· 
betler yapılmıştır. 

IGgiltcrey yapılan bava 
bücumlarand tayyare mey· 
danlHiylc lim n tesisatına 
is betler kayd dilmiş ve 23 
IDgili:ı tayyarcıai düşürülmüı· 

tür. 
25 26 aiuatoıta lıkende· 

riye lima ve demiryolları da 
muv ffakıyetli hücumlar ya
pılmııtır; logiliz tayyarleri 
Kolonyanın meskun m bal
leriao bombalar atmıılar iki 
dlım•n tayyıre11 dtııllrlU· 
mn,t&r. 

Loııdr • (o .. ) - lngiliz 
hav tebliği: 

Düu gece Büyük 81it y 
ü:r.cri de :ı düşmım f oliye
ti olmuştur. 

Düunan t~yy releri hom
b 1 nrıı biribirioden uz k 
yerlere atmış!tırdır. Mühim 
bun yoktur. Yalnız bir 
yerde z rnikt rda inanca 
z yiat V.!l dır. 

Bay Lawıl 

Vişi ( a. ) - Neşredilen 
resmi tebliğde Piyer Levale 
iki urşua iş ... bet etmiıtir. 

Biri sağ !olu::ıun oltın , biri 
d göksüae ve kalbicin al-
bua !ZplaJlmııtır. Kurıun 
or da kı:ılmıştır. M rsel Dea 

d iki kurşun yarası almış 
biri kalbinin altın! girmiı ve 

orada kolmışhr. Her iki dev
let damının da yaraları ağır 

olmakla beraber endiıeli de· 
ğlldir. 

Versay (a.a) - Komüniz· 
mc knrıı Sovyetler birliği 
aleyhine gönüllü y zılanlar· 

dan birı küraideki hatiplere 
bir baç el silah atmış ve 
kurtunlardiio biri m•rof dip· 
lomnt Laval ile arkadaıı ya
ralanmııtar. Levalin yaraları 
tehlikeli eJmadıjı anlaplmıt· 
hr. Yaralılar derhal ba1ta · 
neye kıldın1mıı1ırdır. 

LlClN SESi t.BA. TBAASINDA BASILMIŞTIR 
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Aıak ra (ıa.a) - Milji Şef l •met lnönü 
bugün 3ğleden C\'vel Devi t H va yolları 
umum mildürlüğüaü ve Anknra t yyare 
meyd nıaı ziyaret etmiş, havı:ı yolları tesi
satını gezmiş va hava yollan hakkında 

umum müdürden izahat almış ve direktif
ler vermiştir. 

Milli Şc:f avd tJerinde g liş1crind oldu· 
ğu ıibi b~va yollan memai'l rı r fmdan 
fieJamlacmı~ ve nlkışl nmışl rdır. 

- ..... -o--
1 g·liz e bizde bu 

se e ç k m alacak 
lugilt re ticaret büiteninde okunduğuna 

gure Lgilizler hu sene bizden geçen sene
den çok f zla mal alacakl rdır. Geçera 
sene aldıhforı malın tutan 22 milyon Türk 
lirası idi. Bu alınDn şeyler rasında armut, 
luıyııı, incir, üzüm, fasulve, tiftik, keten, 
kenevir, zeytinyağı, konsrove balığı da v•r· 
dır. Buna muksbil biz de lngiltereden bir 
çok ıeyler alacağız. 

---c---

Kaoot bezle i nasıl 
satılacak 

lkt11ad V ckileti kapot bezi ile ambalija 
elverişli bezleri esnafa ve halka tek elden 
tevziine karar veımittir. Bunu da Sümer 
bank Yerli mallar pa:ı:arın yaptıracaktır. 
Bu k rar f brikalara bildirilmiş ve doğru
dan doğruya ıatıı yapmaları m(:nedilmiıtir. 

Be:ı verilecek esnaf ancak 941 yJbnın 
il · ayından evvel manifaturacı olanlara ve· 
ıilecektlr. -------
BEDEN TERBiYESi 

TALiMATNAMESi 
Ankara - Ordu beden terbiyesi tali· 

mataamesinin sivil liselere ve orta mek
teplere te"mil edilmesi kararlaştırılmııbr. 

Bu talimatn•menhı özünü atletizm faa· 
liyeti teşkil etmektedir. 

Talimatname sivil mekteplerde Uitbik 
edilmeğc başlanıhncı, beden lerbiyeai der
ıiade muvAffak olmıyan talebe geçemiye
ceklerdir. 

Her talebenin sınıf geçmesi için laakal 
orta derecede bir atlet olma11 lizım ge• 
lecektir. 

Ayni talimatnamenin genç.tik kulüpleri
ne de teımil edileceği anlaıılmaktadır. 
Böylelikle zinde dimağb ve gürbOz vücutlu 
bir nesil yetittirilmeai gayesinin tahakka
kuna doğru m6bim bir adım atılmıı ola· 
caktır. 

---.. --
ızmir elektrik ştrkatrsatınaıınıuor 

Ankara - izmir elektrik tirketinin sa-
ba alınması içia yaılnnda m&zakerelero 
baılaaacıktır. 



Polo alı r 
• serbot bırakıldı 

Londra (a.a) - Raıy d ki 
Polonyalıların müıne sili bu· 
lnaan general Rusyadau gel· 

miı ve Leh hükumetine Sov
yetler birliğindeki Polonya· 

blar balrkmd esaslı m lfımat 
vermiıtir. 

Buna göre Rusyadaki bü· 
tin Polonyalılar serbest bıra

kllmıılardır. Askerleri Leh 

ordusuna iltihakı rı içia bü· 

tiia kolaylıklar gö terilmiş
tir. Askerlik yapamayacak 

olanlar fabrikalarda çalışa· 

c:aklardır. Kadınlar ve ço· 
culdar hususi yard,mlardan 
iıtifade edeceklerdir. 

----o---
Tarlalardan 

toplanan 
maynler 

Berlio (a.a)-D.N.B. ajan· 
sanın öireodiğine göre, Oça· 

kof'un zaptı eııuasınd tar• 
lalar kara maynlerinden te· 

mizleamiı ve şimdiye kadar 
2000dea fazla m yn top-

lamnıttır. Ba muharebeler
deki Sovyet zayiatı son de
rece fazla olmuştur. 800Sov
yet askeri esir alıamııtır. 

-----o-----
Makbule Nu i 

Kutluk 
Y ardunu Kar•ntiaa Çocuk 

bahçesi karşısında 106 ıacı 
sokak (6) numualı eve nak
letmiıtir. Orada 1 Eylülden 
itibafell ıeıgi açacağını mc:m
aaaiyet ile haber aldık. 

Senelerdenberi lzmir ve 
mllhakatıaa pek kıymotli 
aan'atkir bayanlar hediye 
eden bu faydalı müe11esenia 
kayit ve k bal muımeleıine 
de haşladığı ynca h bor 
alıamııtır. 

............. > .......... .. 

~ TASARRUF i 
i BONOSU i 
ı ALIRSANIZ : 
; Paraaı11 t sarruf <:tmiş 

ı - faizini p şin almıı 
ı Mi.li müdı.f ayca hizmet 
ı etmiş olursuı;uz 

• • : 
ı 
% 

~ ........ .. 
Fuar müna

sebetiy e 
Karııyakadıa Kemalpaıa 

caddesinde (108) numarada 
lbrabim Aybars Radyo ve 
Elektrik atelyesini Fu r ıe· 
refioe ~Radyo t mir tuıda 
m&ıteriluiae büyük te zilit 
yapm11• karar vHmiotir. 
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DUnyada eler Oluyor? 

Es~ı gazetelerle 
otomobil alıgor 

S dney şehrinde otur u 
Corc mında biri her güo 
abab ve akşam j i gau·t • 
satın alma t.ı, onl rı oku· 
duldan sonra m ğaz ııının 
deposunda, sa ·lam ktadH. 

Corcun k nsı, bu okun
muş gazetelori evde kullıın· 
mak için getirm sini bir çok 
defalar koca ıınd n i temiş· 
se de bu talebi d ima red· 
de uğr mıştır. 

Corcun ıki g zeteleri 
• klam k hususunda mu y
yen bir p1 nı v rdı. Ahiren 

• bu eski gızeteleri satmış, 
bunların parasiyle, bir oto-
mobil satın alarak bir kaç 
s ne işletmiş ve 2.000 dolar 

birifitirer ·k döt t odalı i;
gir bir ev y ptırmıştır. 

K dın ve deniz 
ikisi de tcblik~lidir. 
Biri de yüzersiniz, öteki 

ıizi yüzer. 
ikisinde do boğulma teh

likesi vardır. 

ikisinin d suyuna gitmek 
lizımdır. Akıntıy kürekçe
kilemez. 

ikisi de engin, ikisi de 
derindir. 

lkiıinde de tehlikeli keya· 
bklar, sığlıklar, an forl r 
vardır. 

Likic birir::ıcisi an for da
ha ziyade meyyaldir. 

İkiıi de apri li, ikisi de 
fırtınalı, ikisi de am nsızdır. 

lkiai de n sağlam tckde
leri JOk eder, en babayiğit 
canlara iç eder. · 

ikisinin de götün&ıü s:ü
zeldir. Sade görüoüşO! 

Birisi dünyayı, öteki insa
nı sarmıştır. 

,--o--
Amerlkada erkekler 

uemek pişirmsini 
öğrenigorıar 

Am ri d b zı erkek 
liselerde talebeye yemek pi
şirmek öğretilme ine başlan
mıştır. T lcbe haftada üç ,de· 
fa n z ri ve rımeli olarak 
ders görmektedir. Ders son 
sistem, geniş K:Julfaklarda 
veriliyor. Bir sene ders gö· 
ren t lebe t tildec sonra ilk 
iş olnrak bir gün akrabasını 
ar ade.şlarlı:a ç ğırarak on
lara kendi elile pişirdiği pea
telar, ğatolar ikram ediyor! 

Erkeklere yemek dersi ve
rilen liselere rağbet fazlı dır. 
E,lı klerin çoğu yemek pi
şirmubıi öirenmeğe ç.ah ş
m~kt dır. Bu rağbetin ehe· 
bi ıudur: Amerik da kadın
ların b y6k bir okseriy ti 

OW:ll.N Sili) 

iüiiiiiıiEiü.iı 1 i "Rusyanın Çarları 
ı V Eı 

Y~ ;::.onl~.:::ıl~ ~ ·ı· - Kanlı lhtiJillet ' 
alamak -Köş lf okağıada-Veyı_;"i; 

oğla 12 tv şında -Abdi-oJüD. 
• ~mleımden M;ii'İnet J otlu 
12 yaşı ad -H&ıeyiai'ÇaıU 
ile ı ğ göğsü altaodan ba· 
fif urette yaraladığından 
yak lanrnııbr. 

---o-- -
Kız kaçırmak 

lkiçeşmelik çiçekçi soka·e 
ğ•nda Hasan oilu Hüaeyia 
ceyha Şer;ki luı:ı Zeynebi 

(; çırara evinde ahkoydu· 
ğu şik yet edilmiş ve suçlu 
yak 1 nmıştır. 

---o....._.-
Bıça taşımak 

lkiçeşlllelik Arapfırıaı cad· 
desinde Ômer oilu Kadri· 
Dio &nriode bir bıçak \>u
lanarak ahumıştır. 

K., ntit!a lnönü cadde
sinde Ali oila Saminin llz~· 
rinde bir bıçak buianarak 
alıamııtır. ----

Hırsızlık 
Keçeciler Gaıi bulvarında 

Huseyia oğlu lRecep ıaırboı 
olduja halde lımail oğlu 

Has11ı.. Hüıeyinia kahveıia

de uyumuı ve sab• ha karıı 
kahqeden on adet ıramo-

foa plikı ve bir kat licivert 
elbis<ıaioi çahp elbiceci Şük· 

rü ve H san sattığı tesbit 
edilerek suçlular yakalan· 
mııt.r. 

• Mecit 
• 

oruız 
--o--

lı bankası umum müdür 
muavini B. Mec:it Doruiz 
berayi tetkik Ankuan f h· 
riıniıe gelmiştir. 

lzmi in ço yakından tanı
dığı ve sevdiği Bay Mecit 
Doruiz 1 mirde dört tıeı giln 

k l co.k -. e bazı n.siihim tet
kiklerde bulunacaktır. 

yemek pişi ·mesinderı hoşlan
mıyor. Bunnn için evlerine 
konserve veya bu gibi hazır 
yiyecekler ıyorlar. Halbuki 
cı kekler bu glbi yemek!eri 
sevmiyorlar. kadınlar yemek 
pişirmeyince erkeklar bunu 
öğrenmeği ftydelı bulmuşlar 
ve yemek dersi verilen liıe
lere raibet etaıeğe baılımıı
lardır. 

Kc.dınlardan bir kıımı er· 
keklerin yemek pişirme1ini 
öğrenmelerini iyi ~ arşilı mıf· 
tar. Fdrnt bit kısmı buuu iz- W 
zelinefi11 muelesi yapmıştır. ti 

iki taraf raııada baruetli 
t mlaalra,al r oluyor. f 

-12-

Babaıı bir ı&a otlu Çueviçi . ...I• f4 
ıeldi. Ôniiae bir harp pllaı koJ• 
dedi: 

- Bu pliı.ıı şa ıuıetle çlıecekti'· ~ 
Çareviç biç cevap vermedi. Pe~ 

detli bir bakışla bakmakla iktifa • ~ 
- Niye cevap •ermiyorsuD, 1°k" 

dine gilveamiyor masan? ~ . ~ 
- Bur da ıiivenmek meıele~ ~ 

bahis dejildir. Mesele iuıR lld ,ı 
bir plh hazırlamaktır ki bu b\;111" 
ıiplerimia dıııadadır. 

- Ne demek? ~ 
- BeD adam 6ldirmek içi•, iı.., ,t 

dökmek için ne ıillb ve ae de p..,tl 
pi olaram. ~ 

- O halde tahta obarmaf, ,...-~ 
Ruayanın büy&k Çuı olmak aacak fi 
vetli bir ordaya sa bip olmak •e il.,, 411f 
nini bilmek ile mlmkiiadlr. 81111• 
mi yor masan? ti_, 

- Ben ordumu dBa1anıo •ullad~ 
içia biy81tecriim. Yoksa pljalat ,fi fi 
de baıka milletlerin bakukuaa HC'~ 
kendi milletim efıadıaı kart••• 
için deiil.. t.İ' fi' 

- H.tde ıen Rm talabu 11yik 
llalad deilbia. 

- Ba talat benim laakkımdır. ., 
- Senin hakkın olmak içia ba 1 

•erimli bu plinı çiımelbin! ~ 
Bunan üzerine Çareviç fırlacb, J -~ 

ki ıküçük tabaacaya unldı, laecl ~ti 
etmeden bir el ateı etti. Fakat fit' 
ki olmadı. , ~ 

Bu bal imparatoru PIHttL Ol,...~ 
ıefabattan lnutarmak içia içti_.ı ~ 
aokmıya, oaa imparator dörd&acl Ş ~ 
baldızı Şarloz ile evleadirm•i• k.,., ~ 

Çar Nikola ba e•le•miye bl~ 
miyet verl1orda. ~ 

Moldova mubarebıliade Balt•CI ---' ~ 
paşaya esir d&ımek fellketiai b.,tl""' ~ 
tiktea ıonra bizzat dopade ball' 
mak üzere T arıaaya ıeldi. .J. ,f'tl': 

Fakat premia bir ecaebi kııi!:.:.. -': 
meıi oaan Mosko•adaki ,.,. .... _ ~ 
tee11ir etti. Babaaı ve PaJarJarl ~ 
dırdı. ,;. JI!.. 

1712 yıla martnıda Çar da •'tı _.ı~ 
Marta Skovronka ile evlendi. 8'I ~ 
yedi yıl yaıamııh. • i ~ 

llu metreai Ortodoks mezbebı• 
etti. Adı da Katerina oldu. 111~ 

Çar ve yeni karısı Katerlaaaı• toli~ .~ 
leıini iıah ederke11 Mutanın k• JI J" 

duğunu, on yedi y•ııada bir k6~0, I'' 
iken bir papaııa hizmetçisi oldolG ı'di; 
nerallerden blrinia bunu metres : '''~ 
batti maiyet zabit]erh:ıe de petk• 1,,r;.. 
ğiai, bilibare Mençikof•n b•1111 1~, t~ Kendisine yakın baJaadarmak filsf pett' 
ronun validesine odabk yaptıjı••• ~ 
auaııaın yanında ıCSrerek metre• .,.,-'r" 
batti Baltacı b•rbiae imparatorl• ;r' 
iştirak ettiii zama11 el'an metrı•i 
tapdıiını yazmıttık. 

Çana~~· ,.~11!~k~bı l•J!~ 
hattı kendi taraftarlannı çok k•~_.. f" 
ra diai merasimle alıamıf bir k•-- • 
Çar viçia •alideıi ufdı. ~ 1" 

Arad• bir ikiacİIİ ile de 1e•el• 
yarak aldıiı gibi •lmıfb. "" 

s.ıı• ~ 
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ı --- - - ~ Maıdıa - Aknpiule ıidd~Ui bir suret· 
~ '' ~ --o= t-.~ 1LÜcadekde buluıııarı (Akr"'p imha ce-~ ,011ıür ihtiki· Ha' cirah lstanı.aı - Salınn flatlara miyeti) SOD ilç yıl içinde 36274 akıep .... 

'Ilı son gilnlerde bir hayli yiik- tın alarak imba etmiştir. Her gece halk ~: h 8. eydan Kaiıı u unda selmiş bulam:uaktadır. Sabun taıafından tutofnn.k bt'beri iki kuruşa ce-
'et 'J -· - -d--• ı A - --· - ; ~d- ahm BRbmı ile nıeogul olan mi yete utıhnı bu akrGpJerden 30102 ade· 

1 ıniyecek a 1 at yapıı tüccarlcr bu vaziyete zeytin dinin kuyr·ukla~ı kesilcr(')k scrom yapılmak 
~· ~•iL -- __ -- -- yağı fiatlarunn yllkıek olu- üzere Sıbhnt vekiletlno gö 'CleırHmiştir. Ve-

~-kil ~n fazla kullandığı - .. !5 _ ~~Y_!_s _1335 _ t~ .. ibli har· şuna ıebep olarak göster· klletçe, bu kuyruldr::ruı içindeki zehirler-
,r ~~,"'~~6rij fit\tlerİDİn yük· 1 ;.ci!ab _knr!~~~mesi~in 19 11cu ~e~fedirlcır. · · , den imal edilen yr.~li akrep seromhmndı.ın 

'd~"'1~e kat'iyyen mii- ı mc.ddesi şamuliıae dahil me·" H ıqü\ii iddia rıediJdiğiae' kifi mikdarda Mardine gönderilmiş ve ~c-
~L ~dıt-· k ı · .... bd ı .g-a;;:z~ytivy;aı-:.fiatlan sola zaıııelere dag·ıt•,•mııı::tır. ~ l ~I . -•yece ve ımır- ·~mur ve müfll~ em ere rııen- . a • ır 

~· ,~ ,~ırtıktırda kömiir
6
stok- sup- buluod11kla11 dairelerin. ziID:1nİÜdQ.ı:ic~k-yüzde.)O- Beheri 125 ltu uşı, sı:bhın Avrupa se-

r " ~c11d 15 yilkselmiştii'. Halhutif si: 1 • · t t k l ı· k ıf Vir~llı .~. getiıil~cektir. / ~ ~"t'.sibiy!~-~~:_yyen~ı~bı~a- rom arının yerını u ace o aa yer ı a ıep 
~ ıııa .. dJ.gırnize 5 göre, şeb- fa~.~!çinde va:d~c _ ice hı ofa- ·bunl~rrn fiat lnrıfda yilzde 15 iseromunun fıati tcsbit edilmemiııe de yal-
~ .. ll•ıp b" d k f ı .ta:n ;aQeg" ı o !mıımak iiıere ... z 25 k 'b• b" f• ti t ı .. -~ , 11L_ ır yerin e Ö· :~ ~11!.ua.YY!~ t'.l_ri e i vasıta·: ır ... uruş gı ı az ar ıa e sa 'acagı 

1,ı ~e~~E)dl>osu tesiı.i düş il- i~..'.~~ yap~cakları f yol.culuk .. - 1 'yükselmiştir. · ' · tahmin edilmektedir. 
"' -~ .. it Muht 1 f ler rııı d k'I ü t• ı i -Alakadarlnr'sa.bun İmri<lin· • Sıhhat müdürlüğümüze de gönderilen bu 
" w.ı· e'liril . ~ l !er . .. 1

. !!_ '!...'!• l - c!_~ ·1 verı eceı... &·'"k"o"ıt.;nıla01'' .~ ....... ..lı .. , .... e ... ı·n yal-
~11 t1I ecr.k komu.ırlerı~1. hııkkıedaki kanun , şehrimi:t· • 0 

• ..... au." • yerli seromJa.-, akn~p forafından sokolacük-
ıl ~·tı .... e geçerek fıafüun f;d--.~~ f-.. k d 1 . b'ld' ·ı .• mz-2eytinyağı olmayıp 'su ve Jara meccaaeo şırınga edilcıcektil'. 
f ı·~ı. d~Dıe11 için, bu ant- .e ~ı 8 ~ a aı 14!!- _ • -.!!'mı..,- -koıtikaesoireye de ihtiyEç --o---
f \,/ • biriktirılmeıi ve dır. Bu_ knrıı.nıa _ gore •. 29 S- · ôtduğÜ°iıu-ilcri·--11ürerek bu 

( '-•:: lıaıka toptan ve 
941 

ta"ibH ve 
4042 ıeyılı yfikıei'ıfşf g"y;ftnbii ·bu!wnk· Bir kadın çocuk dOtürmek l'-11 ~~t~di~' Balalm1111 düşüoül- kı.ıAJun..ın beşinci mtıddesinin t dırlar. ' . Y 'I 

" ~ ~ı~tirı<İ Bu suretle lnş S(iD'fıkrrıSi lrnldsrdmışt,r. Zfra sa bu o İı:oaiin de ı:c.yHny:a- aldığı ilaçtan öldO 
,-· . ~tı 6 İıtenilen miktar- ~ · --~-·o--- ğmd n gayri kul!anılau ~ad- İ b 

~.tit. llı'~ul fı' .. tte ı. 0- mür ıhui ul -· Zabıta ve adliye; f6pheli bir ti ~ " .. 11 G 0 
•• •• de1er ııılımJ.aketimiz:de bol .. , h ~ı\c: .. ıt.~tnıek milmküa ola· amru mus o üm idisesi etrnfınd tehlıikatı. mtşgul-~ .. , ır. mikdarda verdır. Ftlitlıır1 da dilr!ei. Hidise şudur~: 

h ......__ t şarı Jzm'irdtıt smı ztımanlarda yülrselmiı Befiktaşta Abbas •i• sok ğında otu.raa 
e· {'\t 0

-- d-~ğiid~BÜ vaziyet katşı- Nuvaıt isminde bir kadın üç aylık çocuğu-
lltt 195219 --1.'iA-- ~ıud.a ~nbunlmrıa ıeytiny'4ii nu ddıürmek istemiş, bunun için de ayni iti • Memleket dehiliade gilm- ffo.th .. riic ny~i r.fobelte yük- semtte roakim Mihriye adında diğer bir 

-1 •• ~b.t§I geldi rlikler idarelerini teftlt seya· ıelmesl tabii birıey ad~edH- kadına mliracaat ederekt •kıl daDışmışhr. 
--~ıı~I hareketlı" ve eal ... n· h tine çıkaıra gümrtik müı.tte· memekte ve cUUredı.ufarm Mihriye bir Hiç tertip cdertk, Nuvarta 

11 
111 

, • " B M L t N dl h bu husust.ı nazan dikati cd· f k : ~' 1 ~•k devam etmekte, ıaıı • aumu e m şe • vermiş, a at kiıldın bu ilicı alar almaz 
,. ç,111 ıimize gelmiştir. bmiıde bu- üedilaıektedi.r. h11talanmııtır. 
1, ıı~ -,,. iktiıaden büyük 

''t ~ .. te · tf .. · ·b' lunpuğu eıiiddetçe gü rük ----0 HaRta Hmseki hıHtanesine kaldıralarak, 
.ı ~t·ı~~t~ı~, ~~D h~İk ·r~i:d~ idarele inde tetkiklerde bu- Fransız gönOllOIBri tedavi albna alnım•fsa da, kurtaralamıya-
.. ı..'• 'hı.. J '·t d ı k d f rak dila ölmüştür. :~ ~la gı oma• • ır. uaaca , aynı zaman a uarı Vişi ( a.m) - Bolşevizme 
• ~, •ı lıfnıerce ziyaretçi d k.. Hidisenio iç yüzü meydana "'drar çık· 
• ~~l·~tıl-.a·te pı"'yooları • gezece tır. kı::rşı mücadelede buloumak "' 
.. ~ q~" ... ...,:s .. ma:ı derhal zabıtac• hhkikata geçilerek, 
I· ~ '4ı'~•t hahçesiDİ gör- - - üıere yazılan Franız gönül· ceett Morga lcaloınlmıştır. Suç sabit olur-
ı• tilı -ı~,t er. Gelenler ~Iüleıi İÇİD Polonyaya bir ma· ıa Mihriye adliyeye teslim edilecektir. 

~t ~ •t tarafından ve in· °' halde a.keıi kamplar tea·a 
\~ll~~)'Otıiye Alman pav- G•d ) etm"k maksadiyle bazı Fran- --•--

• ~tt'tbı llleccanen · g6ıteri- 1 en er sız sub~ylan Polofiyaya git- Bir yaralama 
\ '-11l1>'ttl filimler halkın B R h . mi1l1ardir. Elueriai eski mu• 

'~•1 , lı .... Ç~kmeıdedir •. Arık Tekirdağ mebusu · F.ı mı 1 1 b ö '" ltnı • lstacbul - Beşiktaşta kıskançlık yllziin· 
' '•,~ "' A k B k d M • harip er o ıın u g ti U u erın d .. b L'-.... 1 .. boıu, gazı"nolar da P• ah esia en, anısa -- k G en agıı ir yaralama vak'ası olmuıtur. 
ıt """' talimleri kısc olaca tır. Ö· 

~lll-ı.t 
1 

•e dans edenlerle mebuıu B. Osman Erçiu k Beıiktaıta oturan Muıta Şt;vki isminde 
~ 'd aüllüler şimdilik Versay ış· b• d lı .... ,ıı.1• lt. Maoisıdao, Kaysı'.'!rİ defter· ır • am bir bir müddetten beri birlikte 

11 il lalarıBda bulunuyorlar. d 
" httJı fftc:e fuarı 17,342 dan B. Remzi Korukoğla Y•f• ığı metresi Şazimentten son gD.alerde 
,~Ilı ti ittir. Bu onretle 7 Kay•eridetı şehrimize ıı•I· iBA fDpheleameğe batlamışhı. Bu luıkançbk 
1
\- ~19 >'•retci adedi 195 mitler, Mırnisa m>!buıu B. ıittikçe artmıı, nihayet dl\a yüıdan arala-
1l,~lbl • t!~ buluam1uıdturk •. ~·· Hüsnü Yaıarnn lstanbala git- IBA tnhta kıuule:rım yok eder rında şiddetli bir kavga çıkmıştır. Bu kav-

11dtdl'r~.11 sene er c ıuuı IBA madeni c: şueyı pı rlatır ga sırasında fazla hiddete kupalaa Mastıfa miş,ir. , b 
b IBA lekeyi Çlkaur. ıçağını çek ... rek, metre5İce raıt gele sap· q,,, ...... ,~-o-- -r-·-n-- Pavyonumuz ı, Battk&Sı lamışbr. 

•l lk ve spur 28,000 çuva' p avyonunun fr\EUOdıt (30) Karnındın ve yüıiindeu iki 1ığlr ya.ra 

111 
numaralı p tvyondur. Pera- al i.1 genç kndın deıhal Beyoğlu bustane• 

~~'•'- Bcmuası kahv geldi kende dl'l Hhş yapıbı. sin~ koldırılmıııısa da, 11lıhi V&Zİ)'\':tİ vahim 
'~· ~ıs:e ve bayatı tehlikelidir. ~ 1 lılii •e )azım, çok kıy- folcenderiyedua şehrim.ize 1 e • GO Soç!u Mustafa yakalanarak hakkında ta· ~ tal llderec:atla dolu, fay, mühim bir pıa-ti kahve geti· Dr. Nur ,e~sı narın ldbab• b.,ı.nmışbr. 
ı•t ~:c~llcınıa 294 uncu · rilmittir. 28 bin çuval olan Hastalunn Aanf rtalar ,. 

~. ~ll)~c•Qti~ar etmiştir. T Ak • 'zmı"'r Askerıı·k • 
1 '•ı('I •l runıza huetle bu kühvelerden din bin çu.. caddıııkde ilkilik 2r ı ~ 
ı ~deri v h Istaobula göuder.ilmiıtir. çeımesi karş,sındaki m11ayc- • Ş b • d • 
l lltt. ı. nebıfte•inde kabul eder. i . u esın en i 
\'lı. .. tJ!. Alman Konsoıosıua~ unda.n : - . ! "'ci"ır .;ı e Ziih .~;:.·i Haıt hklı;;.- ı 337 doğumlu ve bunlarla muameleye : 
, """~... Mütchasıısı ı tAbi tam ehliyetlilerJe diğer senelerde• ı 

ht '•dyoıunaa Türkçe haber ler nrırıyabnnı Turkı- ı O O K T O R ı geri kalan lı:Ha hizmetli erlerin 25 8 941 ı 
l '9.92 ısa3lile ber gün. : Salih Sonad ı giin& şubeye milracaat etmeleri, gclmi- : q~S. t : Metre &serinden ıaat 7.45 te ı ı; yenler hakkında 1111. As. K. ağar mad· ı 
~:·-.. ) f. ikinci Be~leı So. No. 79 ideleri tatbik ediiec•ği ilin olanİlr. ı 

ıl39·11 > F J 1 k • § ı ı 
~ •....... ) 20.45 te ı Dr. a rı şı ı Deniz gedikli erbaş okulaaa blip olap-ı 

l3l~·~ ) " " " : bmlr Memleket baataa.eıl ı ta 18 8,941 de imtihana 2idemiyealeria :_ 
~- '' ) 22 - de ; Rontkea. mltehauaaı ı imtihaD için okula gönderilmek iize.re ı ,.ld " " " • Roatkec ve Eloktrllll todari•i . ı 

•it il&n 1 ı n:.~·nbr lkb~el loyleı Sokah: ı fubeye mlrmcaatlara iU.d olunur. 
- .o anur. m,ı ~i/J iıı'le~ roN. :ıs.:1li -- ....... --.----------

28 Atastoı lMl 

akrep mocadelesı 

va kası 
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Orn idare mıntakasında erke~er:~~~~E~L~G~.~ -A~f~H~A~B~E~R~L~E 
nOf usla ını b rab rı rinde • -

taşıu cakla 
latanbul - Öıfi .idare • omutanJığı d1ı

biliodeki şehir, k saba ves ir ın h il rcıe 
5 eylülden itibGren her rkek nüfus cüz
danını ya ı da bulundurmıy mecbur olR.· 
cakbr. Örfi id re omut lığı tarafınd u 
bugüu bu hususa dair g z teler teblig t 
yapılmııtar. 

Hüviyetini isbr'lt edemiyeul r, k r ola 
ıötiirülecehlcr, y nhş malum t ver ler de 
örfi fdar k nu iyi cez landırdac ki rdır. 

-----o---

B ta 
D n v 

v ya
pu lar 

Londr , ( .c.) - lstibb -
r t ıtbesinin tebliği: 

S b günü lngiliz tayyare
leri Şimal denizinde bir diş
mıuı gemi k filesine tesa· 
düf etmiştir. Yapıl n bil· 
cumda bir düşmmn nakliye 

Meyve ve s bze f 
rı lan e i ec 

ti • gemısı y nmı v~ levler 

Iıtanbul - Bund n onr sebze.., mey
ye fiatleri baft da iki defa fi •t mürnk b ... 
komisyonu tar;ıfından h lk ilan edilecek· 
tir. Bu fi t Jist leri ş t.hrlo muhtelif semt-
lerine göre b zırlan c kbr. Muhtelif emt
lerde ıoa zrımanlard bilbmsı.ı meyve fi t· 
leriude görülen normal müv zene iı.li ~ ve 
yUkseklik göze b t c k ş kilde rtmış bu· 
lunmakta idi. Komigyor:.ua ar rfoşbracagı 
fiat liateleri çıktıltt c son bu v ziyetin 
önleneceği ümit edilm kt dir. 

--o---
Haydar~ şada k za 

lltanbul - F hri Türl oğlu ntmın ge
len iki vagon benzin, gene F bri Tı.ırkoğ· 
lu tarafından Hnydarp şa rıbtımınd tesel· 
lüm edilmiş, yüklediği motör rıbtımd u hrıı
reket ederken birde makine dairesindeki 
bir kusur neticeııi iıtigal elmuş, itf iyenio 
2ayreti ve diğer y rdımcı v aıtalarla yal
nız bu motörle rıhtımd bn13a y lun duran 
diğer bir molör kamilen, üçüncü motör de 
kısmen yanmııbr. 

Yakınlarındaki iki vağon kısmen hasar 
uğramış, b&şka ziyan olw mıştır. Bir mo· 
törcü ölmüş, iki ağır, bir hıfif y rmh d 
beruen haıtaneye kaldıulmıştar. 

---o---
Elazığda dağc ı 

çalışmaları 
Eliıığ - Geniı bir d ğ fa liyeli prog· 

ramı tatbik edilen EUizrğ değ kurulu genç· 
lik kulüp ve grup beden terbiyesi milkci· 
kfleri bugün merkez ve kaz 1 rda yer yer 
dailara çıkmışlardır. 

Eli:ıtğ gençlik J.u)übüoüa mükellefleri 
1450 rakımh Meıycm, Horput, Hobu. Hü
ıeyiuik grupları 1650 r kımlı H !lret, Ko
venk grubu 1780 rakımlı Sebkeo, Gcrmili 
1500 rakımlı Gel melek dağlarına çıkılmış· 
tar. Yapıl n tatbikmtl r iıtıf deli clmuştur. 

-.atDE~~· 

ilznİir y 
a 

içinde lmı tır. Diğeri de 
bombn ve mitr lyaz teşine 
tutulmu tur. Bu g milerin 
dafi topl rı t rafırıd D bir 
t ,yy remiz düşüıülm6şt6r. 

Diğer bir yerdo d b11 bü
y6k bir gemi k filesin oıa 

beş metr yllksekten ablan 
bouıb 1 rdan büyük bir ge
mını yrmdığı, bir ikiaci 
bomba il p rça parça oldu
ğa göıü1müştüı. Bu müdhiş 
llıteşte kJmse kartulmamış· 

br. 

Lond a 
ümidi 

ı 

Londra ( . ) - Royterin 
siyasi muhabiri bildiriyor: 

lr nıo lngiltıore Ue muıli

b ne bir anlaşma yolu ara
dığı b kkındaki b herler te· 
eyyüt ctmemipae 1dc Şabin
ş hın Irana hare et eden 
kuvvetlerin az meticden şüp
he etmediği z nnediliyor. 

McseleDin mulibıue halle· 
dilmesi imkinı bulunduğuna 

Şabinş hın d kaaıuıt getir· 
d iği Londrad ümit edilmek
tedir. , 

logilterenin Tahran b6yük 
elçisi dün yeniden Şıhhışahı 
ziy ret dmiıtir. __ .. __ 

ayn tarlasın
d bat rıl n 

g mı 
Bcrlin ( a. ) - D. N. B. 

ajansının bildirdiğine göre, 
m ytı tarl rındısn geçmek 

iatiyen bir Sovyet ualdiye 
gemisi sahil toplarının nteşi 

ile batmhnıştır. Bunun imdQ- 1 

- .ttl 
' Alman re•" 

tebliği 
Iran Resmi 

Tebliği 
Tabra~;.~-.:-;,.. bıı Berli;(::.ı-: '-

kum ndanhğıaın resmi teb· lutaları Dinyeper, ~· d&,f 
Jiği: tehrini anudaae bıt ,1 

25 ağuıtoı ~•babı budut· me neticealncle alaat~ tf 
lirımızı şimal ve ceDuptaa BllyOk elekhik fabrilı 
a1nn Ruılmr Tibriz, Beft, rap olmuıtar. ~i I 
Benderşab, Hemeda11 va Dinyeper havHııodt~ 
Kermenş hı işgal dmişleı· düstri de felce ujrıt•7. 
dir. Tebriz dvaunda bir Ayni zamanda ~ 
Sovyet ıa11areıi düı&rülmüı· PeypQı, limen ıalO "ti 
tür. Bir çok mıntakalarda Loga ıehri11i de s•P~, I 
kuvvetlerimiz hücumflrda lerdir. Günlerce y•P1

' ı/ 
bulundular. G1rp cepbeıiado vaıtan socra Almao1" ~ 
iki logiliz t a ·ı tahrip edil· ga ön6adeki tabkilll~,i / 
di. Bu ıuretle harekit dur· mıılar ve Lvr• 11 ,s ~ 
duruldu. Motörlü lagiUz kıt- mışlardar. Burada 11 'I_ 
ahırı dört noktadan yaai toD ıığınak mubar•b~ "fi 
Kanikio, Karıah, Neftbane ci edilmiıtir. Bu ıebıf~ 
ve Abadan civarından girdi lar tarafından tabli1~.., 
ve Basra körfezinden taar· Novograd ıeluiaiD ,ı.dl'' 
ruzda bulundu. Mukavemet metre ıimal batıııa 

F~~··~ö~~iı~d8-batırı- ! e~li;--;~ 
lan Rus ıasıtaları ıstıyen ~ __ .. __ 
Budapeıte, (a.a.) - Ma· 

car ajıns1 biJdiriyor: 163 acü 
Alman tümeni Fin yüksek 

kumandanlığının emri alhn
da barekita iıtirak etmek
tedir. 

FJalandiya körfeıiain ce· 
ııup sahillerinden gelen bü • 

yDk alevler Ruılına Tallini 
tabliyeye hazırladıklarını ıöı · 
tcriyor. Yabgunn ıiddeti her 
dakika artmaktadır. 

-----o--
8. Bitler 

Budapeıte (a.a) - Mıcar 
Oıaak gazeteainia Berlin 
muhabiri bildiriyor: 

Berlioio umumiyetle iyi ha· 
her alı.n mahfillerine göre, 

B. Hitleriu pek yeknada bir 
nutuk söylemesi muhtemel· 

dir. Alm nlar bu haberi ne 
tekzip, ne de teyit etmemiş· 

lerdir. Manmafih bu gibi ha-' 
berlerin büyük k•ydı ihti· 

yatla k rıılandığını bildir
mektedirler, 

askerlerıoe,~,; 
Moıkova (a.a) _. - t1f 

ajaaıı bildiriyor: il~ 
yareleri ceplıed• ..,,•-' b 
hatları arkasın• b 
meler atmaktadırlat· d• il~ 

Ba beyannamelel kit 
halkıaın miicadeıed~di~ 
surette devam aııoi il• id". 
mekte ve AJmaa1• "of' 
altındaki toprakl•:'tit· 
bitenler kayde•iilll 1~ 

ltalyan impnrat0' ~ 
inlaidamı, Ruıyelt.;1~ dekllraayona da 
mede yer almııbt· ~ ~J 

Beyanname teılilll: ~ 
Alman aakerleriai•,,.. t 
edecekleri yola ıa-1 t111".-
rolayı da ihtiva • 
dir. • tit ~.i 

B. LozoHki de&Dlf 
1
_, {r 

- Eılrleria if aclel•def 
re bu beyannameler • 'ıl, 
çoğa Almaa aıkerletl ,.-, 
fından okunmuıtar: ~ 
eline diiıen eıirlerill ~ 
11adan fazlası b11 ı,.~ 
melerin muhteviyatı :i/ 
da malümattar oJdO 
ıöylemiılerdir. i şuh .si 

! ğından: dıaa koşan daha küçük bir --8-iz_e __ v_e_r_H_e_a_m_•_l_ü_m-.-t.- Iran ve 
ayni sa-: 312, 313, 314, 315 doğumlu gayri İB· 

: liwlann ellerinde t rhia teskeresi olupta : 
ı aakere duhul ve terhis t rih1eri terhis 

Sovy t genıi i de 
retle batırılmıştır. 

-- .. . 
ı vesika.I rn~do kayıtlı olmıyanl r ile a k r·: Uzum, ncır 
! lik etmemiş acemiler ve 941 yoklnmusını ı 

• : bu güne kadar y ptırmıy o 312 dabil332 : pı yasası 
ı dalıil gayri isi mların şubeye mür c at· 2 Bors idare bey ti bugüd 
: farı, gelmiyenlerin a kerlik nucu u~ ı 

topl . ar k incir üziim piy • 
ı muaddel m ddelcri o:•ucibince şidd Ue : 

sal runn çıJ:ş tarıblerini 

!.!~~ıiy~. ~~U~~~~a~ 0~~ı:__=u=r:::. ==~ı~~te~s~bit cdec- dir. 

(Saadet) 

göre, piyaıaaın en kısa· bir ) 
zam••d• açılmas• muvafık Alman ar , ı 
görilmüıtür. BerUa (a.a) - fi•;:,~ 

Buna sebep te bir kııım diriyor: Alm11alar• • O 
kııım üzüm ve incir mınta- na yapılan tccaYIJ ,,J 
kalarında mübayaata batla- lıazarlanmıı ve A~d' ~ 
nı)mıı olmHıdır. Piyasa laaıtrlaamı,tır. Nitek• J.'!J 
'açılmadan yapılan satıılar rika l'•zetecileri ··"· r ' 

1 buı t cirlcri eııdiı ye di· hafta eYvol Tabra11• ~· / 
1 şürmüıtür. Jerdlr. ~1, 

ı,eu;Snden h~m:.. Çorakkapı Polla 11.;kesl ~ 
~o, 1 t HIW!12 I' ita~ OlılDER Telefo111 


