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~~t1111Yilun ' i mühim ve devamlı işlerde kuvveti ıe ikna edici bir mRnlık her ıam n 

l ~'lll•n galip ve muzaHer olur, en hisli ve beyec nh meselelerde·ı bile s ğlam ve 
~·it •kıl ve muntı muvaffak olur. Hülis!l m atık nahtarıuuı çnııyacağı, ıaç mı·ıs.ı 

~ ,!~ bir mü~kü1it apıaı yoktur, tnanbkt n m brum e11 parl k aöılerin çok def 
~•açmadan ibaret olduğunu bt!rires çabucak farkııuı varır. 

~ 
ahv li 

•l gidiyor? 
~_ ......... 
~:-o--
'~ bır taraftan •skeıi 

lt11a durdağaoa, 
..._ • bir mütarekenin 

'" le liıerc olduğana 
~ t.rıftan da Iran 

•, ~ iıral edllmedik
b~ ltere ile Sovyetler 
'h- ••la.eri kontrol& at· 

'"dıltça mütareke
~, 111».his olamıyac•-
de ~frııaistanın dahi 
t llcı&ldüğ&ue dair 
' ~ı lt •11 haberlere ba-

• ''111 bugünkn, bu 
l'l' 
~· 11•U hakkında 

~ it tey ıöylemek, 
''-~'tıleada balan· 
~ &ta değildir. 
)'-lŞblıiıııah bızretlc· 
\t; it kabine teıki· 
. •e . .ı l . 
)~ ır 'lC etm erı 

~. t "' ~ll \' 1 Iranda iki bii· 
~ •aı 

t ~ Yıptıkluı em· 
l-. 6,~1ıı1nda işgal or
'~ . tıde mukaveme-

~n_;~~·• ti bugün ter
~~ otll tk hususu kabul 
ı~ lt1r 11.lll•ktadır. Çün
~~.l dırde bir bükii-

1 hı 
ı, e his de lüzum 

\''-be 
~~d1._.~•l>er bidiıele· 
1,,~ tiyle y6rüd6k-

~~1 ~ ı..,, bir anda, 

ı' 'ot ll lıı.ıusta kat'i 
l\11:•ıa etmek her 

'~t 1111 
bir istical 

~::. "•ılcı bir t•Y 

l ~it . ._. 
~ ._ '"1 1611 daha 

tıarldir 

··--~I ·~ANLI 

Al an s ,...f.ri l 

huzurda 

Ankar 28( . )-Reisicum· 
hurumuı: ismet lnöoü, bu· 
güu Ç•tık y~ köşkünde .saat 
11,30 da Almanya bilyük 
elçisi Fon P peni kabul bu· 
yurmuşl raır. Mülakatta hm· 
riciye v kiJi Şükrü Saraçoğ· 
lu da bulundu. 

Bulgar Başv 
i ı Rusya 

aleyhinde 
konuştu 

Radyo gızeteıiaden: 

Bulgar B ıvekili Filof bu
gün Sovyet Rusyannı Slav 

ittihadı siyaseti b kkında 
dikkate liyık beyanatta bu
Jonmuı ve hüliutea demiş
tir ki: 

-Sovyetler SlaYlak meae
lesiai ıuiiılimal etmiılerdir . 

ve buna keadl ıiyaaetlerino 

alet yapmılfardır. 

Son kika 

Başve-
• • • 
11 n 

be ya amesı 

--~--

T alır (s a) - T hr J.ld 
sükunet tamdır. Panik ha
linde olan Alm ~ıar akşam 
Alma sefaretbanestne iltica 
etmiılerdir. Dün akıam se
f aretbanedeu dumanlar çık· 
tığı görülmüştür. Bu vaziyet 
mühim evrnklarıD yakıldığı· 
na delalet etmektedir. 

Royter ajanıının muhabiri 
verdiği bir b bere göre lr • 
nın yeni başvekili bir beyaı:· 

name neırederelc müttefik· 
ler tarafınd n lranıo bü· 
tüıılüğli hakkında yapı-

laa vaaci'•n büyük ehem
miyeti haiz mühim bir 

vesika oldugunu, fevkalide 
zam Dın gcçcıesi takdirinde 
müttefi ordularının lraaı 

terk deceğini, lusıiliıleria 
Irana nf ah getirdikleriai, 
b ldirmiıtir. 

Diğer taraftan tı..min edil
diğine göre Amerikan te
baası ;ıraamaa hiç bir zayiat 
yo tur. 

---o---
Alman tebliği 

Berlin (a.a) - Dün Fin· 
lıadiya körfezin de bir ta car et 
gemis batırılmıştır. Revale 
yapılan taarıuzda da tayya
relerimiz iki dütman gemi

siai tahrip etmiıierdir. Al
man hava kvvetleri ılmalde 

Sovyet piyadesini hezimete 
uiratmış. iki ticaret vapa· 
runu hasara ujratm11 ve 
Diayeperde mBhlmmat ıtok· 
lar1uı ıteılımlıtlr. 

IZMi P MUK 
ME UC T 
F B i 1 

Milli MOdaf aaua gazi ık elbi,e ku
maşında lduğu gibi gençlerim,za 

en şuur ve metodlu bir şekilde 
spor hareketleri taliminde de 

pak bOgük muvaf f akıgetıer 
kazanmıştır 

lzmir Enteıoa yon&l Fuarında, b:mir Pa
muk m csoc t f bri cısı p vyommu gezen
ler, l:ımirin göğsünü gu ur ve iftiharla ka
bartan bu çok f yd lı müessesenin bilha11a 
memleketin en çok mubt&ç olduğu kapot 
bezi imalinde gösterdiği veliid muvaffakı
yet ve sınai zafere her halde hayran k11l
mıılardır. 

Fabrika bu sene 17,5 milyon metrelik 
iıtihalitn:a Mılli müdafa mızın emrine ver· 
mekle en büyük bir vatani hizmette ibu· 
lunmnk bahtiyarlığu:.ı elde etmittir. 

Bugün her brikımdan muvaffak ve mu• 
zaffer olmuş müe11esede 2050 İfçimiz ça· 
hşmakta ve bu Türk iıçilerinin okuyup 
yazmalarına, yeyip içmelerine ve bilbaua 
hükümetimizin arzu etliği şekilde idman 
talim ve tcrbiy lerine büyük bir ıefkat ve 
metod dahilinde dikk t ve ihtimam olun
maktadır. Bu huıuıta elde edilen parlak 
ve mibbet neticelerden dolayı müe1aeıe 

mudürltiğü büyüklerimizden müteıddid tak· 
dir ve tebrik mektuplara almıştır. 

Harp dolayısiyle iptidai maddelerin gün
den güne azalmasına rağmen vaktiyle ah· 
nan fevkalide tedbirler sayesinde iıtih11• 
litını artırmıya movaff ak olan lzmir Pa· 
mak menıacat fabrikaıının çabıkaa, feda· 
kir ve çok müşfik direktörü Bey Bernard 
G. Tricbea'i temin ettlii bu parlak zafe· 
a inden ve memlekete y plığı .. ~meıkür hiz· 
metlerden dolayı tebrık etmeyi bir k•dir· 
şin alık bildı .... 

--~--

Hububat fiatlerine 
zam yaoıldı 

Ankara - Buğday, çavdar, arpa, yulaf 
fiatlerine kiloda bir kuruı zım yapılması· 
na dair koordinHyon heyeti kararı neşre-

dilmiştir. Karara göre bu zmmlu 31 blrin· 
citeşria tarihine kadar muteber olacaktır. 
Bu tarihten itibaren eski fiat tatbik edi
lecektir. 

Yeni karar bükümleri toprak mahsulle
ri ofisi t rdnıdan evvelce mübayea edilmiş 
ol~n yenı ıene hububat mabıalüue da şa· 
mil olacak ve bunlaera ait fiat farkları ofiı 
tarafı adan ıabip!eıinc ödenecektir. Zam 
kuarı 28 •iuıtoıtan itibaren mer'i ola· 
cıktır. 



Bir m s f" • 
zmir h 

daki ıh ı !ıt 
-- -·-

lzmirimize g zmeğe gelen 
lsparlıah H. T. Adında bir 
ınisafirimizio gazet mize gön· 
derdiği mektubu yneo şa· 

ğıya yazıyoruz : 
lımire ilk defa ol r k ge· 

liyorum. Üç g iindür lzmiriu 
bir çok yerlerini dolus ım .. 
Fuar hakkında ne söy es~m 
adır. 

Bu mu n m es r, y hıız 
Iımirliıerin ve lımir beledi
ye reisini d ğil, Türklüğün 
cidden iftihar cd ccği bir 
lbide.. Sonra Kadif k lesi 
denilen yeri• manzarası, 

Kordon boyo, şehir g zino· 
su, lımetp ş g zinosu cid· 
den şaheser. . Bir ık d şım 
bana Ağa memnun ıhcal rı

nı da görmemi tav iy etti. 
Dila de oraya gittim. Zaten 
banyoya da ihtiy cım v rdı. 
Mermerli b oyolar eh veri
len mahalde yık adım.. O 
kadar memnun oldum ki t -
rif edem m. lzmirin bu müs
teaaa köşesinin b vEBın di 
yecek olmadığı gibi, ba yo
ların temizliği ve intizamın 
da hayrette kaldım der.seua 
doğrudur. Bu şifalı yeri be
nim gibi izmire gelip te gi
dip görmiyenler ve istif de 
etmiyenler büyük bir fır at 
kaçırmıı olurl r. Mııamafıh 
burada bir hafta kad r kal· 
mak ve daha şifalı olacağı
nı çok umduğum çamurlu 
çukurlarda banyo almağa d 
karar verdim. iyi b kılaca
iımı ıanıyorum. Çünkü ya· 
rım glinlük ziyaretimden pek 
memnun kaldım. 

Burayı tutan %atla bilh s
aa tanışmak ve kendisine 
teıekkür etmek iıteı im. He
nüz kendisiyle müşf:ffef ola· 
madık. 

lzmirde böyle bir ılıca bu
lunmak cidden bur h&l ı
nıu bnbtiyarlığına delalet 
eder. Güzel lzmiriniz h ·
kıadaki şu ibtis satımın g -
zcteoiıin bir öşesi e ıkış · 
tırılmaııın rica eder, derin 
Hygılarımı 

Dr. 
b rulr Memleket hrı t.aııe 1 

Rontkc:. nıütcbn rmı 
Routk on •c Ele~Yrl tcdavlısl 
rapslır. ll:faıci 11~11 5olw.:» 

? • ?.' ~ { • '~ı 

Fuar mü a
sebetiy e 

Karııyakada Kemnlp ş 
caddeıiade (1 08) numer da 
lbrahim Aybars Radyo ve 
Elektrik atelye.siai f uQr şe· 

refiue Radyo t mir tınd 
mliıter ilcrine büyük tenzilat 
~apmıya kaı ar veımiıtir. 

,... 

Dün bizi m tb mızd 
ziyuet eden bir rk daşa 
so du : 

- Nasıl ı , k şıntal r na· 
ıl oldu? 

Bu k şınmak derdindun 
çok ıztır p çeke bu rka· 
d ş b şını ldır rı.ı" şu ce· 
v bı verdi: 

- Sorm birader, t m m 
üç ay çektim. 

- N d i eı i geliyo muş, 
do toılar e dediler? 

- Bir k ç doktora gös· 
dim, ne otd ga.ıu 8öyhyen 
olm dı. P\;) · çok ilAç pcu sı 

da verdim. 
- N tice? 
- N tic , oani şu bizim 

O ma B yatlıaın Bergama· 
d binlere "'ac evvel te i 
edilen ve bugün h rbeleri 
ziyaret olu n A ki pyoa 
d ülşıf sı hn md y zdığı 
,.Lokma he im., adlı it pı 
k rşıntıla m hun bir u-ç 
gö düm, onuıı yaptım, kur
tuldum. 

- Bu il ç ne inıiş? 
- Pe de: Z l:kkm 

ağ CIDID y pr klarını toplıı
dım, yn tbm, uynnu bir 

hoft müddetle kaşın n yer
lere sürdüm ve kwtuldum. 

Bunun üzerine bu rk -
d şt n bu kit bı bize ver· 

mesi, bu !!U etle okuyucill -
rımız bir hizmette bulun-

m ını ric etlik. Bu ric • 
mız k bul olu du. 

Biz de bugünden itib ren 
bunların mühimlerini g ze· 

t"mb:in do for ö e::.ıhıc dere 
dmcği muv•fık buldok. 

H r eşya gibi ilaç p ra· 
lıuınuı d yük eldiği bir za· 

mand ot ve köklerle olan 
bu t davi yollarından okuyu· 
cul rımızın d istif de ede 
bilece lert 

-
••• z UJ e 

Yü lü ve p mu lu, çal ki 
ve bilumum pamuk mensu· 
cat üz i e şimdiye .:ıd r 
dev etaır; le olduğumuz 
perak nde s hm mızı yeni 
çeşitler il vesi ile g niş1et* 
tiğimizi s yı., müşt rilerimi
ze il cdeuz. 

Adre : J t> l mrıcif tura 
ticuctb si peşt m lctlcrr 
baş1 y i mmıifetuncılar 
ç r ısı 1332 inci sok k No.2 

•• c; 

u ı 

SesKraliçesi BnH mi e 

Kemer halkapıuar şayak 
fabrik1111nda Mehmet otlu 
Osman Mustafa oğlu ibra · 
himin bir yorgan ile bir fa• 
nil &ıııı çaldığnıdau yaka· 
l nmıştır. 

§ Karantina 2o4 üncü ıo· 
k kt Tevfik oğlu Fevzi 
Yaş r 21· 8-941 t arihinde 
ayni y rde otur:uı Mehmet 
kızı Maazz zin kaşık, çatal 
ve bir ıek rHiioi çaldığı ıi
kiyet edilmiı ve ıuçlu ya
kal n rak mesruk etya elde 
dilmiştir. 

§ Karşıy ~. Kemalpaşa 
c ddcsiode lbrabim oğlu 

Aşır Ki miJ oğlu rakı ıuap 
bayii K a ı mın dükkinının 

erka kıımından içeri gire
rek 11 füasını çaldığından 
y kalanmııtır. 

... .... -o----
Bıça taşımak 

Karşıyak Ankara paza
rında lbrahim oğlu Aşırın 
iizerinde bir kama buluııa· 
ra hDmıştır. 

.... --o-----
Silah tmak 

K r nti a talebe çaymuda 
Meh met oğlu Muıtafa ha· 
mil bulunduğu t abanca ile 

bila sebep hovııya silah at· 
tığından y kalanmı,tır. 

---o-----
Sarhoşluk 

Ço kk kı R na ıoka· 
ğıoda H san oilu Bayrem 

snrbo luk saikasile lımail 
kızı 40 yaşında Haticeye 

b taret ettiğinden yakala11-
mııtır. 

ızmir fuarına aııecak
IBrln mısaflr ola

cağı oteller 
Ma eli 

-13-

F~kat K~toıiaaaın ?Jil<ihını d~ 1di&' *;; 
nuauaa uydurmak ıuretile yapttlt ti 
evl~nme büyilk bir dedikodu, •l,l"k. 
hoıaudtuzluk uyandarmtfh. Bahlll• 
yapan Ruıyaaın Iıasıaı temıll ..... 
Çan idi. Fakat bütlhı banlar a•t 
gibi Ç• nn h11karete maıuı~ Jacak 
korkarak sea çıkaramıyorludı. 

Meaçlkofuu masala öeniyea 
pHtacı çırağı ikea devletlu aaft81 .. 
olaa ba küıtab adamın devlet 
ıoymaıı prenılue ve kral aileti .. 
btıtOn prenıleri kızd1rıyordu. ...... 
kere bu mütekebbir gözdeaia elkl 
ıi olan Kateriaaaın kraliçe ol; .... 
bıralaachrıyor. Bu hal preaı D 
Golitsine gibi Ruıyanıa, Roma_, 
den bile daha eıki baaedaalar ... 
olmaları itibariyle ne kadar ... 
yor da. 

Çar Petroaua kansının kıs .,._.., 
evleamiı olan yaal Çarevlçia bae11•• 
luaao prens Kurokin ise herk_.. 
mütee11ir olayorda. 

Hele maiydi zabitlerine f pe,kef 
ve onların çımqırlarıaı yıkıya• ...... --~

1

...,. 
imparatoriçe olmaıı maıetal Se,..... 
bir aamaı hidiaeıi olmaıtu. 

Katcrini ellerinden geçire• biti' 
ray erlrlnı aaul olupta impar~ 
tiyle onun elini öpecekleriai 
!ardı. 

Onlar bu bldjaeyi Rmyuua a.t1•ııııı: 
bir tehlike oluak telikki ediy ~' 

Babuıuı Çarına evlenmeden ~ 
Çmreviçia Meaçikofan ıerrind .. 
sıaı ümid eden bltila ba prd'{',.. 
ray erkinı ıllkQtu hayale air• !• 
suretle veli•hdia vuiyetbaia telll'f ,. 
raı kaldıfını d&ı&aüyoılard&. 

Ya Kateriaa bir çocak do~ 
nın makadderab bu çocapa "1f/J 
se, diye eaditede balua111orl~:..a 
Ylkıek ruhani hey'etJer de ~ 

içinde idiler. 
Petroaan ııllbatıaa muhalif JilJ. 

reviçİD tahta geçmeaiai bekli,.,. 
met ~e kiliseye merbatiyeti 
veliahdia Rua tahhadaa ma 
ihtimallerine kartı bir tedbir 
mecbur kalmıılardı. 

ooıonııaı çal'I 
Keçecile:r L le sineması kmrşııı 

Ortaya bu ikinci aikibıD ı.
meıelesiaia ıiir&lmeıi diı&aBI ... 

uşad oteli 
Keçeciler Hacı S dullnh so
k k S lih Zererin ı zoz fab· 
rik sı .. rşıınnda bu oteller 
lzmirin en temiı ve ucuz 
otellcridir. S ALlHZORERI 

b yan 1.-ıamiyet Yüceaesin 
on beş gü:ı için Bcbribab& 
Sabilparkta t runıüm saı 
olac ğıoı okuyucularımız• 
müjdelerb:. 

Gerçi kilis·9 bu fasid rJki ... 
madıjıaı Çat ın ylizüae var• ......... ıı: 
kilisenin rubaai reiıi olan c 
ruf bulaaaa lıtefaa Laverskl, .., 
tiylo Sen Ali ~kı kiliıe11iadekl 
ortodoks pıpaılarınnı bu ylr:": 
lau tt e11ürii şu yolda izhar eti 

Eu Rus halkı ıı a 
"Kargaıahlt halinde olaD R_......, 

fırtınaları içiııde yuvarlaadıit 
meyia!~ diye batırdıktan IO.,. 
vam etti: 

T tlı ve fusunlu sesi ile 
butü gönülleri f tb~den 
Türkiy in ı s kr liçesi u -
vaiiıoı liiba kin kazaır.an 

Dün ıakşamdnn itibaren 
her din\iye;ıi mest ve mef· 
tu11 edcu bu iüzide ııın 'at
k&rımızın muıiki ıcNtns!ruı11· 
<l tı bt r lzmirlinio iıtifadesi 
itin koş•cajı !tf'r~ ... lzdfr. 1 

.. Bu kadu ficialuda• ıo,,. 
timiı ıllkil ete nail olasıP 
etmeyi ol -
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ehir Haberle 

(iililN .,, 

Dinyeper 
Boyunca 

Ha tayda 
dutluk 

29 .Afaıtoa iNi 

bir bay. 
oldu 

Ankara - lalrendeıua ve antakya JO· kal U b "'d Dövüşmeler Juad~ Baylaıa civarında Deriadeıe4e ıs ha • D Ve ug ay ----- Utilik bir baydat ırıubu d&a iiç yolca oto-

....__o ___ _ 

._1411tııp, kaz ve 
i laakallaıla lımir

k:ı""llllır••Lr •aıitaıUe bal-
~ ~JICJDI temİD et-
7Pa ılrmlftlr. Ba 

ltrek ıelairdeki 
ıeaat bakallanna 

~~•re petrol tevzi· 
~ııtar. 

•lr baımabıaedekl 
' l•ı h.Yıi 'cH!aıit· 

l1aJ1, Kuııyaka 
l»aıı aemtlerdeki 
yakında petrol 
1atacaldardır. 

lb•wcat oldafa 
petrol ••tma-

•111• 1 te· mobilini ıoyma,, ıs bia lira kadar para 
1 IJ'8Ç 8rl Badopefle (• •) - Moeor ile kodaalarıa altınlarıuı ailab tehdidi ol-

" olundu •jansı bildiriyor: taada almııtır •. Haydutlar yolculmrciaa lkf-mm Ukraayada borekette ba· aial yoralamıflar .-e yolcalar ara11nda lıa-Şehrlmiıdalrl mak raa fib· laaaa mltteflk kanetlerin lmıan bir poliol öldBrmilJlerdir. Firar edea 
rlkaları, an balamadıkluı pık ırrabaH meaaap Macar lıaydadlorın takibi içi• Hutay pollo ve jaa
içln bir kıç unıoadan beri HIİ lntaları Dlayeper bo· darmaoı faaliyete reçmiıtir. Haydıullann 
faaliyet ([hlermemektedirler. yaneo •on dlpııan kllprl takibi dnam etmektedir. Y okıada yolra-
Ba fabriluıl ra aa verilmesi batları JID malravetiai lnr· lanmalan beklenmektedir. 
h•ldnada alllradarlara emir mak için faıHyet ~lıteTmek· --o--_ 
gelmiı oldataadan fabrika- te ve mlıtakbel bareket içi• •• • k 
ı.r , •••• .ı. m•ı.•nı• ım.ıı- b .... ı •• m.ı.tadır. Staııyerlerın avu at-•e ba1b1acaldardır. --·o-- •h J 

EYieri• ibtiyaçlanaı karı•· 1 t b ld T lık imtı an arı 
lamak &zere dlldıla ve bak- s an u a a- yeni avuk•tJar kanuauaa tedika• ••u-
kallara da un •erllmeıi ma- J b k d kat olmak &zere halen ataj garmekte olu 
vafık glrnlmlıt&r. Halka e e 8 Y 1 h•kuk meaaalanacla11 ataj middetleriai dol· 
peralreede mı ablma11 için lııtanbal - Şehriaıiıdalrl daraalarıa a.nkotlık imtibo1>lon bir beyet 
lzmlrıle eonafa ırtlade oekiı otellerde ba oabab talebe bD1aranda biflaci teırin ayr içiade JllPll•· 
çuval aa verilecektir. kayıt ve kabal6De baılan- caktu. 

--o mııtır. imtihan komisyoala-
--.. --

• bayileri• ~·lk bugün aidiyor k.i~ ••lr&met teıkill· a · . 
~ , il . il Damlapınarda Mebmdçık 

Izmir heyeti ıı da enrelll taleben in im
tibanlarnn yapmaktadJr.Oai· 
versitede talebe kaydıa-• 11 
eylülde baılınacaktır. 

Mahkemeler S ey
lülde açılıyor .~ •ı m111 aım· • ı k 

' ...... ., ukluada lbideıı ~m &ade yapı aca 
·----o---

T~rkiyedeki 
alacaklan 

-

olan 30 aıaıtoı Zafer bay• 
raaunı katlamak mer•aimfn· 
de hazır bulanmak lzeıe 
YlllJ et. C. H. P. belediye Ye 
laalk~vi namına bir heyet 
barlnkii benle Damlapı~ara 
hareket odecektir. 
Biı hrci, ikinci llıeler, aanat 

ve tecim lueleri izcileri de 
baıluıada rrap lmlri M.ôz 
olclaia laalde aynı trenle 
ıideceklerdir. 

--a-o--
Muamele 

• • 
vergısı 

Vekiller heyeti, muamele 
Yerp baaDa lllklmleriae 
,are ipticlai ma eldeler teazi
llt li.t..ıae ıaalan ela İli•• 
etmiftiı: 

Lmk, mlirekkep, iıpirto, 
Yeralk baalana aıruiyle tea
zilit aiabetleıi ylade 50, 69, 
40, 49 ve 41 olarak kabul 
oJum11paı. ------

Veldller laeyeti tarafıadaa 
kabul edilen bir kararaame 
ile lıviçrede otaraa hakiki 
ve blkmii ıahıalan• T&rki· 
yedeki ber nevi ticari •la· 
caldariyle mnkal lu1111etle
ri11ia iıtimal ve nalıfl, Mali
ye vekiletinia mlaaadeaiae 

tibi tatalmaıtar. Ba haıu· 
taki kararaame, fehrimiz
dekl allkadarlua teblii 
edilmlıtir. _ ... ___ _ 

Fuar pulları sa
tııa çıkarıldı 
P. T. T. ••areıl tarafıa

claa 1941 bmir E•tuauyo
.,.ı f11an miiauebet11le 11 
ıeri ularak DevJet matbaa
aıada tabettiriJea Fuar pal
ları 1atqa çıkarılauıbr. 

IBA 
lltll&lt, dll fi il- IBA ı.ı.ıa lrarnlannı yok ederı 

tllllrll 11111 IBA madeni eı1ayı parlatar 
IBA lekeyi çık•rır. 

Mütekait, yetim ve dalla· Pavyoaamuz Jı Bankaıı 
rıa üç aylak maaılanDID tev- paYJOWUDDD ,....... (30) 
ziioe eylllün ikinci 1Bnl namarah P••Jftdar. Pera-

."""111~----- baılanacıkbr. _ kende de aaht yapılar. 
1 ··-- • -- -ı 

llllllUIDillÜI: . 1 Dr .ıarı 11111 llllf 11 .,__aa Tlıkçe haberler aeıriptıam Tiıln· ! 
... ti•· • 

ttıe ••iatle• aut 7.45 te ı 

.. 
" " 20.45 h 

.. • " 22- .. 

: 
: 
ı 
ı 
• " ı 
ı 

Ha1t11lanD1 Aaıfartalar 
cadduiade Tilkilik Akar 
ÇtlflDelİ karpaadaki maa7•· 
aeba•ulnde kabal eclın. 
Cilt ye Zlhrevi Hutatıldan f 

Mlt .. aaıa 
DOKTOR 

Salih Sonad 
l~h,ci Btyler So. No. 79 

Bitin yurtta oldai1.1 ribi Ankara mala· 
kemeleri de S eyl&lde faaliyete ıeç,cek
lerdir. lllclcleiammi ve baldaaleria t.file· 
rfyle meıgal olaa bir iki namaralı ac1U1e 
ayırma meclialeri de 1 S eyllle doin lop· 
Jaatdarıaa b.fhyacak ve terfi mlddetı.rüd 
doldarmuı aJaDlann oef~erlerİDİ baDrltJa• 
cakbr, 

-··-----
lstanbulda bir ka

zan patladı 
lıtaabal - Topkapıdaki eczalı pa111uk 

fabrikuıaı• yıkama' lruaaı patlamıı ba 
kau aeticeaiade fabrikaaıa çabıı çlkm .. -
tlr. Ameled•• lamail ağar ıarette yaralaa
mıı ve baıtaaeye bldJnlmqbr. ----
lstaabolda ihtikir 

mücadelesi 
ı.taalMd - fjat mlruabe lromiıln•• 

laYUcıl ete 60, kanya 65 karaı ffat ko,-
1D8ftar. Sebze lbtiklnaa maai ıolmak illa 
se'-eleri• llcr semtteki perakeade aahı 
fiab haftada iki defa illa edilectktir. Fa
la flatle r•z utan Abdlrreuak umlatle 
bir bakkal mahkemeye Yerilmiı ve te•klf 
••limittir. -·-----
Devlete ait bağ ve 
arsaların tasfiyesi 
Şeblr •e belediye badadla11 dalalliatle 

bula••• devlete ait baf, aru, seytiallk ıi
bi pJri menkaUeria taıfiyalae karar. •e
rilmiıtir. Ba kabil yetJer ea luaa bir za
maada tallpleriae •blaca" tir· -----·-

11111 111111ıriı tüllll 
Mali1e •eklleti, mllıa ••1ıf,_.• ••· 

a&z tahsil edilmemif olaralaııaıw •• itla 
bir zamaada talull etlilm.Ual ldemİftİl'. 

O.fterdaılu laa ••rrilerd• terkia ••ya 
tealll olau•ldarla W..U e&llleceld • Wa· 
sat takip ve temla •Jffyıceklerclir. 
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Fua daki 
• • s gısı 

s i ık 
d 

KilltGı pıiirkımızuı var hğiyle iftih ı ede
bileceği 1tüf lil el müe es el riuden biri d 
hiç ıüphe yo tur i Sıhh t ve içtim i mu · 
veaet Vekiletinia himmeti ile vücuda g -
tiriJea Sağlık mfizesidir. Fuarımızı ziyaret 
edenlerin n büyük hir alif.ca ve di k t 
ile gezdikleri, tedkik ettikleri p vyo ! r
dan biri ol n bu çok faydalı ve halkımız 
pek büyik denter veren Sığlık müzesinde 
görillen t mizJik, iııtizam da ayrıca takdire 
liyıktır. Bu ııbbi mües esenin çahşkac v 
intbamperver m mura Bay Emin Oıuıt'ı 
vaı\feıinde gö t~r iği gayret ve himmetten 
dolayı tebrik etmeği bir kadiışin shk bor
cu addettik. 

-DYO · TELG AF HABERLER 
.. u a eke 
Ş tla ının 
B ş cası 

INGILIZLER 1 işgal 
ıran sokaklarında be. Tafsilitın~ 
uannameler uapıştırdı H~:~~:~~~:l,;e i!a~i,,, 

Bu akıamdan itib ren bur da sıhhi fi · 
timlerin de göıterileceğ'i memnua yctle h .. 
ber ahamıttar. 

Göıterilecek mühim ve sıhhi filiml eriu 
liılesioi ya11oki nuıb mızd neşredeceğiz. 

iktisat 
buda 

veki i Ist n-
beklenıyor 

lıtanbul - Zo11guldakt11 tedkik t icra 
etmekte olan lktısııd Vekili B. Sırrı Deyın 
burüalerde ş hrimiz gelın si beklcnm k · 
tedir. Vekil lstanbul f brik ları ı ledkik 
edecektir. 

- --o---
Ada nada gazoz fabrikaları kapandı 

Adana - Gazoz şişeleri t~paları temini 
milmklin olmadığından Adauada bir çoh 
ıazoz fabrikaları faaliyetini tatil etmiştir .. 

Bazı fabrikalar müstamel tapaları toplı
yarak kullıanmaktadır. Bunun gayri sıhhi 

bir it olduğu muhak · k oldağuadan Ada
na belediyesinin bunu meneylemesi la
zımdır. 

---,o--
Askeri terfi listesi 
Alikalı makamlard n Aldığımız malüm • 

ta göre askeri terfi listesinin h ıırlığı bit
mek üzeredir. 

---o---

-------o---
Berlin ( a. ) - D. N. B. 

ajac sı Lo d r don bildiriyor: 
Lo d rad ögreııildiğlne gö e 
lr Ja a dedilecek mütare-

e i ilk ş rtı ohir k mem· 
lcketin t m miylo lngiltere 
ve Sovyct orduları tarafın· 
den kontrol altına alıamHı 
iler sürülecektir. 

--aa-~ 

Ruzv it Namu. 
milli tı 

Nevyork (a. )-Reisicum
hur bay Ruzvelt dün beyaz 
ıarayd J apo1:1 büyük elçisi 
Amiral Namur yı kabul et
miştir. 

Reinicumbur ile sefir ara· 
ıınd ki mülakattıı hariciye 
nazın Kordcl Hull de hazır 

bulunmuştur. 

Resmi mahfillerde beyan 
olunduğun röre Japon ıc
firi başvekil prens Konoyc· 
nln hu usi bir mesajını re
iıcumbura vermiştir. 

Mül katı müteakip sefir 
gazetecilere mesaj hakkında 
beyanatta bulunmaktan im
tina etmiıtir. 

--o--

__. __ ---
Simli (a.a) - lrana ıirea 

logiliz kuvveti ri iıral et
tikleri ıehirlerin sokaklara· 
na beyannameler 11hrarak 
lngiliıleıi hüsnü niyetinden 
ve müşterek diitmana kar· 
'' ıiıiıileıı cidalden babı 
etmekt~ ve Iran limanlaranın 
yakında ticarete açılacağını 
bildirmektedirler. R&yter 
muhabirinin verdiği bir ha· 
bere göre logilizler Iran 
limaolarırıda dört Alman 
2emiıiai zapt ve milretteba
tını esir etmişlerdir. ___ .. __ 
Yeni ıran tabiıasiıe 

dair malôıat 
Berlin (a.a) - D. N. B. 

ajaaınmı Tahran mulaabiri 
bildiriyor: 

Yeni baıvckil Furagi Hı• 
1932 den 1935 senuiae ka· 
dar memleketi idare etmiı· 
tir. Ali S&heyli hariciye ne
zaretine, Ameri dahiliye ne· 
zaretiae tayin edilmitlerdir. 

Yeni hükumet fevkalide 
bir toplantısında memleketi 
iatili cdea Sovyet • lngiliı 
kuvvetlerinin üstünlüklerine 
biaen kan dökülmesinin önü
nü almak için ııkeri lıue· 
kitı tatile karar vermiıtir. 

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

ıtıaı edilen hagvanıar 
lıtaubui ... - Son bir hafta zarfında şeb· 

ıimi2de 443 köpek ve yüz on yedi kedi 

feanistanda* 
mı iş2al 

edilecek? •• 
Radyo gazetesine göre 

Berlin radyoıu lrandaa son· 
ra Efganiıtanın da müıterek 
lngiliz - Ruı iıg•li albna 
•hnacağuın bildirmiıtir. 

tiranda vaziyet 

itlif olunmuıtor. 1 
Sili (a.a)-lagiliz teblijl: 

Kıtalarımız Haremıalaa gir· 
' digl ıaman halk tuafından 

ıyı karıılaamıılardır.~ ileri fızmi.r ye;:;:.;rn;;.". li~a·~--s~k~ı::e~r:;;nli~k~;ı..<1 

şubesi başka lığından 
ı 312, 313, 314, 315 doğumlu g yri i - ı 
: llmlann ellerinde terhis tesker esi olapta : 
ı aıkeıe duhul ve terhis t ribleıi terhis ı 
:; veaik1ılar1Dd• kayıtlı olmıysnlar ile asker· : 
: Jik etmemiş acemiler ve 941 yoklamasını ı 
ı bu güne kadar yephrmıyu 312 d hil332 : 
ı dahil g~yri İslamların şubeye müracaat· : 
ı Jarı, gelmiyenlerin ıkerJik kanununun : 
ı muaddel maddeleri mucibince şiddetle ı 
ı tecziye edilecekleri ilin olunur. : 
ı IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBE · ~ 

Ayoi radyoya göre Efgan 
B şvekili, Efganistuna iıtik
lal ve •topr bütünlüğünü 

v r kuvvetlyle müdafaaya 
karar verdiğini söyl miştir. 

Bu hab r başka kayıcıak
tcn teyid edilmcmiıtir. 

-----c-_..... 

ı SiNDEN: : Meyon (a.a)- Avustralya 
ı Şubemiz bundan böyle esbabı mesali· ı başvekili iıtifa etmiştir. Ye-
: hin her türlü mür caatını her gün öğle- ı riac evvelcedc başvekil olan 
ı den sonra ve yat ız cuma t esi gü lcri .. m li e n zm geçmi,tir. 

Avustralya 
BaşYBkili istifa etti ! 

ı öil~den evvel kabul ederek diğer za- : y ---o--
ı manlaunı ıubenin me11ıiıine hasred ce· ı • 
ı ğindea ıair günler öğleden evvel ve CU·: Par s suıkastı 
ımarteai rünleri oğleden sonra ub2bı me- ı p ris ( . ) _ Lava i sn.kin ! 
ı ıalihin itlerine bab slmıyacakhr. Bumı gö : bir ece g çirmiştir. ·Arkı· 
ı re laareket edilmesi ili~utı ur. : daıı!ıo vaziyeti Dğırdır. i 
wwwı::::~ - -

barekitı Bende11ılaa 160 

kilometre ilerlemit ve ıehre 
yeıai m6frezelerimiı girmiı· 
tir. 

Şıhabattan Herliyea kol· 
farımız AJlabıbadı İfgal et· 
mişlerdir. 

durada müdafaada bulu
nan 2000 lran askeri} piiı
kürtüimiltliir. lagiJiı veSov
yet hareketleri Şıhabadın 
garbiııde Karın da durmaı· 
tur. 

---o-----
Afyonda 

ıurtuıuı bauramı 
Afyon ( a. a ) - Afyoaaa 

kurtuluı 1dd6niimii dün b8· 
yük teıahürlerele kutlandı. 
G ece büyiik fener alayı ya
pıldı. 

muaba~iri diyor ki: .; 
" Basra körfeıiadeD ~ 

ruza rcsçea fogiliz ":,.ı; 
ilk ÖDCe düny&DID eD ~ 
petrol tasfiyebanuiai, 1 ,t_ 
daki lran donanmaııaı, -_t 
teaddit ticaret remi~··!...,. 
etmit ve 700 esir ·~ 

Bu ilerleme Hiat ~ 1 
llnia k11maada11 altı~ ar 
koldan yapılmııtır. Bir~ 
remıabtaa, biri Abad•~ 
ilçüacü kol Abad•• ,tı'.' 
mıatakaııadaa batl•llll ol ~ 

Dlcledea Uerliye• k ~ 
maadaaı olan bir al.,.~ 
ralanmıtbr. Burada lr• ._, 
ıötilı ıatme yap~• fi. 
7 ıaat devam etınifl•'~ 
rada ilerllye11 piyacl• ~ 
dea eYvel Harempb ? 
a11a11 almıı ve lı•• 
burada ıelait dDııDl"=İt 

Cenaze meraıiınl• ~ 
mıı ve bu meraıilll• İl" 
zabitanı ve eıir dl~~.I 
zabitleri iıtiıak ·~~ 
Aıkeri harekit ~ 

malda beraber .ıt ~ 
da hareket ede• • .tlf. 
merkezi lraaa gir....--____ _. il" 
Süveşka11• 

Yeni hÜC~ 
•'' lİ Kahire evvelki f 1' 

maa tayyareleri s•:;., ~ 
nahna yeni bir blC 

618 
1" 

mıılard1r. Otas 
yaralı vardır. 

,~ 
Askeri ter~ 

Aaadola a ja.,.• .. , ~ 
verdlii liıteye 161 ,_, 
dört reneral tfilll 1 ,ı111" Jıl 
altaıı tui teıe1r ılll''l kurmay yarb•1 .,,.._~ 
dokuz kurmay. lbi~ ,,, .. 1 
bıybja, yirm•. ~ 111~· ~ 
bir iıtilaklm, ık• ıf 
dobtor, 11 le••1109'af 
teıiner, beı topÇ0• ,ı 
iiç haYa yarb~f 
terli edllmiflerdit· J 
lzmi;;;ot'! 
Dumlub.ı~~ 

lzmir iıcil•11• ıtsl~ 
ırup amiri ol-:, O•~ 
yar direktörl Ôo~ 
halde bagB• et~ lı 
doğra hareket lct'..,... 
Gençleri iyi 1° ~1 

Milli • 
pıyango 

• • • (S d t) KDfet3inde11 h bılet erınızı aı 8 ktlrpıı .... 864 

lerls. ~ 
ıı.. Çorakluıpı PoUt 
Huaıı fı1ıla•J • OWER 

~~--~--~~--- -~~~--~~~--~------. 


