
Irana 
Yap an 
lecav .. z 
:.u,.,, eıııarı umumiye· 
lı ifade derin teessürle a.., anmqtır-

~EvKt."T BİLGL~ 

bllılr.nda, bir kaç yüz Alman tebaası
ltt, ~cudiyetinden kuşkulanan ingil
lr\ett e SovyeUer Birliğiyle irnn hükü
tdtn ~a.s~da haftnlardıın beri devam 
~t ihtılif, nihayet diplomatik teşeb
!-.. .~asmdım silah1ı harekat $8ha
~ llılikal ebni§tir. Kafkuyadan, 
~' Bava körfezinden ve Bluciı
'-~ ı:nilJi fran toprnklnrma ka111 te
~ er ytıku bUlmuıtur. Bu tecavü.z
ıtd.iıir lnahıyeti, hangi noktadan mütalaa 
lok ~ edilsin, Demokraailer hesabına 
~ 'bn °ı bir badiae te§kiJ ettiğini ka-

ltııtı ek 1Umıdır. 
~ lf' tere ve Rusya, hareketlerini ma-

tS oıt~ek İçin diyorlar ki: 
>tt~jMıe kadar, istilaya uğrayan 
~ I e, Nazi Ajanlannın faalivetin
~: ~ dersler, kapılarını Alman 
lt,lldi erin~ açık bırakan memleketlerin 
.~, selamet ve eınnivetleri kadar 
"- ll<ı~ emniyetini de tehdit alh
._f}'itna nnı göstenni~tir. han, bitn-
,telc ._ "'~ hareket aerbestisine giivene-
Pıııı hsı •ki bini asan Alman tebaala
hntı;ernıeketlerindcn çıkRnnaıı için 
d~t ın12 ha1isane tavsiveleri nazan 
l\i.rıı e •lrnam.,~br. Halbtıki Almıln 
tttitrı:':'• hh- bç evvel Irakta tecrübP 
ft'ııdarı ~arqtuıcı faaliyetlerine timdi 
Eıı-aatta . ~flamışlardır. Maksatlan illr 
~ t kiiıt noktalannı cllerinc ş.ı:eçir
°'1; ran Petrollerine hakim olnutk 
~~ lngittere ve Rusyayı büyük 

Bu rtok ~a brmaktır.» 
til\İıı tımc .. lal nazara Sahinşah hüküme
"•k "et'dı~lik baklanna istinat ede-

J - j C~p maJümdur: 
'ltt ~ l'IJıcfa :Alman tebaasının savı!J 
~S b Reçmedtii. diifer yabancılar 
lr..bea· trnllll'1n da kanunlann 11!n müra-
~ 1 altında olduk1Rn bildirilmi§tir. 

'-lıip - .!ranır. mukodderatma t~mamen 
~ ~tist8kil bir devlet ııfatıyle ya
~''" tbı~ bir devletten ne emir, ne d" 
nh,~d~la.Jcld edemiyeceği, menfaati11• 
~l'bı 1~ ınevzularda karar vermek 
~ .:~•nin yalnız kendisine ait oldu"'p etR:i~tere ve Rusvanın endi~elerini 
l.lt ~~l'ecek bitaraflığı ihlal edici hir 
t"" lttı~et mevcut olmadı~. ileri sürü
tu~~lann hakikatte bir istila ar
'-d, tı rnaslceJemekten başka bir mak
llt. •tlediJemlyeceği ipret edilmi~-
S~ ... ~· lı ihb1ü halinde olan memJe-

'ı::. tiçG de dostmmn:dar. Bununls 
~ ' btı meselede birim noktai na
~ ~ "ıuihtlr. Türk efkan umumİye
~lJııi ıtere ve Rusyanm tecavüz hare
~le t ıakkaniyet •e adalet d~üncele
~idi e ebneie imkin olamıyacahna 
~ ı.. "· lran milleti, terefine, istiklali· 
•1~.1i38•iyetle merbut olan bir millet
~\~i~d~ artık ne eski kapitül~wonlar 
"' de etının modas· gecmif hükümleri 
~ ~ ~n milletinin bükümr11nl1k hıık
' İ""de bir hl'k mevzuu bahis ola
"ıtltJe l't!!.~lt:;re ve Rusya, lınttkete veç-
' ~tıcük milletlerin istiklal halda· 
~ltıtı ~Yet hususundaki teahhiitlerine 
L~ t Yola saı>mıflardır. Dost ve 
~~e ran milletini cok hakh olarak 
·"'ti ) ':e'71ıedcn bu ağır teca..üz hare
"e "';.::e, sulhoerverane bir hbirliPi
b~~ YI temin edecek diolomatik 
lilttt-._~ devam edilsevdi, bilhassa tn
~~ ~ .. ın tecavüzü ,iddetJe mahkôm 
~ l>olitikasmı elbette daha uygun. 
~~t 'kelli bir yol aecilmit olurdu. ::""l'lll.!0 SJ"~ olmakla ber11her, bi% bı• 
~ to . •tılh yolayle halledilmesini V" 

''Ptalrlarına riren kuvvetlerin geri 
~, ~lr\l hala temf!nni etm,.kfeviz. 
:·---.~1-~ tNM C::M:flt< FIJF. -

lran ŞaJdrısa1n Al& Hazret Hiimayun 
ElçilCTlc bir arada 

Iranda vazi vet 

Petrol mın
takası işgal 

olundu 
KA ES I~ lll R M~~

AVEMET E~IYOf.LAR 

C• - -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- •• 11 j Sovyetlere ~Öre • 

Her yerde 
anudane 

·harp oluyor 
Şiddetlı muharebeler
den sonra "Noograd,, 

tahli ve olundu 

Karadenizcle bir deni· 
zattı batırıldı, 46 Alman 
tayyaresi düşürüldü.. 
Moskova, 26 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tabliği: Kıta1arımız bütün cep
heJerdc şiddt?tli muharebeler yapmışlar
dır. 

* 
LEN1NGRADA HA VA 
HüCUMU 

Bffi AMER1KAN VAPURU 
VLADİVOSTOKTA 

Tokyo, 26 (A.A) - Hosisi Şimbun 
· • .. gazetesine ~öre benzin vüklü ilk Ame
Jfıı ara ta ef UI' rini rikan petrol gemisi VJadivostok limanı-

gerı almadı, bir anlaş- ua JPnlttştir. ""'Gemi Ymıan h&nılıwm 
maya varılması henüz tMJımaktadır. 

Bütün }ranın istila 
edilmiyeceği Lon
dradan bildirili yor 

• Gazetenin ilave ettiğine göre Psuga-
mümfıün.. ron ve Soy boğazlarının Japonya için 

Simla, 2G (A.A) - Hindistandar. 1ra- olan ehemmiyeti Panama kanalının Bir
na şimdiye kadar 60-oin ton buğday gön- Jeşik Amerika icln olan ehctnmiyetin
derilıniştir. l3u buğdaylar İran halkına den çok clahn fazladır. B'.rlesik Amerik:.a 
tevzi olunacaktır. Mihverin !randan Panama kanalını b1'>kc ettiği müddt'tçe 
erzak talepleri yUzünden bu memlekclte Japonyanın da kendi c1enizyo1Jarmı blo-

- SONU 4 ()NC'Ü SAHİFEDE • ke etmesi tabi~ addedilmektedir. 

ıran harekatı Kah~re. •ran n~rı~ınertosu f qy. 
de he• EC n uuar.dırdı kalade içtima u~ ptı 

Ruslar Te briz 
istikametirıde 
40 kilometre 

ilerlediler 

Iran va1.ivete 
karşı bii tün 
tedbirleri ·al
mış bulunuyor 

ıranın Vaşington seliri Hilktimet parlAmentocla 
Amerika hariciye nazırı okunan mesaJmda Bas• 
muavini ile görü$til ve tngıHz barekAtmm çoll 

şayanı dikkat pyam teessül olda• 
beyanatta bulundu ğana kaydetti 

Moskova, 26 (A.A) - Tas ajansı- Tahran, 26 (A.A) - İran parlAnıen-
nın Tiflaten öğrendiğine göre Sovyet tosu diln fevkalAde bir toplantı yapDllŞ 
kıtalan lran hududunu geçtikten sonra ve başvek!l bir nutuk sövlemiştir. 
T ehrlz istikametinde kırk kilometre iler- ırOKÖMETİN MES.AJI 
:emişlerdir. Tahran. 2e (A.A) - Pars ajansı bil-

KAHiREDE HEYECAN diriyor: İran parlimentosunun fevkallı· 
Kahire, 26 (AA) - Royter bildi· de toplantısında başvekil Ali Manst:r 

riyor: lrana karşı müsterek lngiliz -t son vaziyet bakkmda hükUmetin bıt 
• SONU 4 'ÜNC'Ö SAHİFEDE - - SONU 4 ONCO SAOIJl'IIDE • 

. , .,......_~~ 

·~~--~~~ ~ ......... --..,..~~~ 

Iran ordusundan göriirıii§lcr: Bir bayrak merasimi ııe aelcia uai~Ci 

vaziyetini takribi 

Harekat 
plina görC 
berdevam · 
Fin körfez1nae bir 

ada alındı, demir vol. 
Ları tahrıp edildi 

Gomelde zırhlı trenlere 
yapılan hava hücumları 

iyi neticeler ~erdL 
Berlin, 26 (A.A) - Alman ıebliğı: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~d ~phe~nde hareki~m~ p~n mu-

Şimal <.-ephesindeki harekatın bugünkü 
§ekitde gösterir harita 

26 Aiustos Maluller Bayramı 
cibince devam ediyor. 

SONJJAıdKA 
•••••••••••• 

Iranda l 1 azivet 
sulhan halle
dili vor mu? 

Şahinıah Hazr~tleri 
siyasi bir müdaha

lede bulundular 

[emenlere gire harp 
Rusların top
lanmalarına 
mini olacak

larmış 

Japon Bcııve1dli Prens Koneye 

Japanıır çal siniaH 
Amerika ve in· 
.Pltere istemez

se harp ol
mazmış 

RaslGl'lll eanlı, can.sa ÇtiPfllln ııeyanaıına lıd· 
yerdlecelı Wiin feYlePI ddar, n.Japonya"" ,,,..,.. 
yalı ettllılel'lnl -.. • ._ ue ldç ,,.,. yePI ıell· 

Loadra, H (A.A) _ &oyter ajama leP de .stiyllyol'IGP.. dlf dnd~> dlyof'IGP 
bildiriyor: tnn Şahin'8Jıı handaki va- Bükreş, 26 (A.A) - Rador ajansı bil- Tokyo, 26 (A.A) - .~· Kordel HulUn 

· et L-L..___da fn..:••- C!--et h "' diriyor : Cenubu -~ld .-nbesinde Al- amiral Namura ile mülikatını mevzuu zıy naJUUJI ııı;ulCft ve "7VY;J D• ~ --r 1..-1..L. eden b" J •- • di L! 
ltiiınetleri nezdinde 'bir mildahalede man - Rumen kıtalarınm müthiş tazyi. u.ıu:ı ır apon. g~M:Sl yor ~ : 
bulunmuşsa da bu müdahalenin mahl- ki Bolşevik ordusu ~ o kadar ez!cl • AmJral Namura Bırl~ ~merika ıle _ 
yeti henfts malt'.im delildir. Londranm muştur ki Sovyetler daAıtılm1' ve bezi- bir ~anın hllA mümkun olduju 
salhAJ ıuı.-n.aaa.; mete uğratıbnı$1ardır. Rumen • AlmaD fikrindedir. Buna raimen sabnmızm 

. vet!I mahfiDerinde ... ....,.......ne ordulan d~ takip edecek ve ~ bir hududu vardır. Uzak şarkta siWıJa-. 
care t~u. ve Sovyet lrityiik e~ilm Janmasına mAiı.i olacaklardır.. DUşman nn patlayıp patlamaması İngiltere ve 
mtlttefilderhı harekete~ •'bala '8- • •-1-- • ~ fak sökerken lran hariciye mmrma iki şapanhp u~dan ~aıwarı Amerikaya bajhdır. 
hWdimetin Alman beŞinci bhma bJ'ŞI - SONU Z INct SAHİFEDE - .::::.- - SONU 4 tl'Nctl SAB1Fm>E • 

harekete ~k niyetinde olduklarım 
'bllclirdikten ve lnıi1tere - Sovyet lota
larma artık lüzum bbnadılı bdıiı bon
Iann İngiliz ve Sovyet hilktimetleri ta
rafından (ekileffkleri hususunda temi
nat verdJkten sonra Şahinşah 'büyük el
çilerden kendlshd ziyaret etmelerini is
temiştir. 

İki elci diin sabah Şahinşah]a konuş
muşlar ve bu konuşmayı müzakereler 
takio etiniştfr. Göriismelerin ~erayam 
bakkmda tafsilat aJmmam'fbr. 

Dl.U:Rl mc.&?Lt 
lfu.vıd;iC.·r~r dlycrl:w 
Londra, 26 (A.A) - İngiltere ve Sov

yetler tarafından İranda alınan tedbir
ler muvakkat ve tedafüidir. Bu tedbir
ler Atlantik konferansında tesblt edilen 
arazi genişletilmemesi esas prensibine 
de muvafıktır. Hareketin gayesi İran 
petrol kuyularımn her hangi bir teca
vUze ub'aıDamasını temin etmektir. 
~ 



•"•ına 

fuarda Milli Reaa•iiran• paoyona 

Bu müessese milli ·gor
tacılığın vücut bulma
sında iMil olmuştur 

28 AiLstos Peqembe akpmı 

Fuar Gazinosunda 
CAZ -RAL 

Karmen Padi gece•i 6a,,.ı• •lrpri 
Me•aların bir gı!n eooel angaje 

· etlilmai ınercatlar 

-
ŞE Kii ıBRi: Irana 

Yapılan 
D Üren kon1cTe Tecavüz c kişi ar 

iddiasile tev
kif edildi 

or ovada ~O 
--------------------...~----~~~~--

Ziraat mektepleri ders 
ve talimatı tespit edildi 

Fuar Zamanında 
ehir Gazinosu açıktır .................. ··- .. ,.. .•.. ~ ..... . ...................... ..., .... ., ..... .. -······ ., ········--

Ma 
,.,,,,., ... c 

Orlı•ıtro 
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111111:m.·ı111111 Na p ol y o 11 7 ardı! 
Tarih bir teherrürden rni ibarettir ? - .. _,_ 

·- A _L_._..__...._..419'1,,_,. 

lfapoJyon fırtınanın IJaşladı~ını göAinc:7 erlıanı 
hGJefJiye ıeelsine eıetesl sabah Mısıra msttevecci• 

hen Jaarefıet edileceğini blldlrdL 
-· JJ ••• 

Bizi liman dışında bekl!yen İngiliz bliviik imparatorluklara hiç b:r zamnn 
barp gemileri uzak sahillerde kendileri- mnlik olamamıc:tır.• demic:Ur. 
~~ ~İbnak arnma~a mecbur kaldılar. KE>za. aEn bilvük şöhretler ancak 
~ı ve biraz sUkQttan sonra da şunla- şarkta temin olunabilir• sözü de Napol-

ılAve etti : yon Bonapartınchr .. 
1...-:- Ben ve Nelson hakiki bir saklam- Naoo1von ş::ırkta hareketi c-s.-ıs rM.n 
~ O\''Unu oynıyacaltız ve zaferin ben- 0 1o,.nk dUc:UnmUstUr. O kendisini •Ba-
e kalacağına eminim!.. şında bir snnk. V<' bir fil ilzerinrle Asva 
•Bert!ve dostum; şimdi rahatça uyu- volunda• tnhavvHl eder. snrktn İskenfl"-

~hllıriz!.. rin :monrı:ıtorhı~u kndar hi.ivUk impara-* torluklar kunnn~ı diic:UnUrdu. 
~esi giln. öğle vakti Nanolyon zev- Bunun icinrlir kum:mcfan J?emic:inin ıs-

~k ıvle vedalac:tt. Erkamharbivesile bir- m\ni Orvnn f~ork) ofo,.ak secmic:tir. 
di te Orvnn (Sark) harp gemisine biN Naoolvon Tulond:m horeket ederken 

01: sabahtan beri limandan çıkmakta şarkta hic olmnzsa nlh sene kalmağı he-
lün J?emilere katıldı.. saolamıstır. Runu mektuplarında saro-

t.a Oryan snffıharp gem!si 120 toplu ve hn•lc vazmıstır. . 
u~.. ın en kuvvetli gemilerinden birisi Hedef ve plHnı. snrkt. ... İskcnder Kebir 
"'ll f?ibi hareket etmı>k. cilıanlıır fethetmek 

1 
J?Un akşam cıkarak bütün ~ece deniz- :ai. Bunun için ilk hcdı:>f. ilk kndcıne 

~rtn altını Ustüne geUrmis olıın mfühi-; Mıcrır idi .. 
.rt:ına sük<kn bulmus. hava simdi cok Maltayı zanfcttiği zaman a c;kerlerine 

:1rıeJlesmis id~! .. Ve Nanolvonun M,.ıır hitnben nesrettil"i emri ve\,11idc : 
._~rine çok uyaun bir ril7.1!f\r estvordu. •Znntınn ı?itti~niz ilk sehir. BüvUk 
~1aııolvon Orvan ılemimnin gtiverte- tskC'nderin !nc:a ettii(i sehir (Yani İs
hal de, elinde kuvvetli dürbini oldu~u kenderive\ dir .. • demekle büvUk i~kcn-

de ufukları te1kik ettikten sonl'8 : derin i7.i il?:erindc yUr!iycceğini sara-
t! - İngilizler eok u7.akta olsalar rerek- hatle ~östt'rmistir. 
ı;~·İ Ani taarruz ihtimalleri kalmadı ar- N:ıoolvon sövlcce düc:i.lnUvordu : 

ıı;. dedi.. •Surivevl 7notcdivonun. Sam fücdne 
Ve ça1ı._cımak üzere kabinesine girdi. vilrilYo'l'llm. ilerlerken J!nvri memnun-

ld~noolyon şarkın meftunu. meclubu lann :Jtih~kivle or<lum büvüyor. bih•ük 
tlt ·• Cok bUvUk olan emel ve ihtil'ilSlan- bir ordu He fstanb11la varıvorum. Tiirk 
O)d latrnin edecek yegJlne sahanın sark imoorntorlu;?unu dcvU:ivorum. sarkta 
Sef Uğuna katı surette inımm1c;tı .. Mısır veni ve bUvUk bir im~'lratorluk kuru
l-. ert Napalyonun bir kaorisi ~e~ldL yorum. 
Be~ ver!lmlş bir karar defüldi.. Be • ...... Fakat bir kunı tanesi taliimi 
J>oler ~k 7.amanlar dUsUnUlmfüı. Na- durdunıvor. e!!er AkM alınmıs olsavdı, 
dQ Yonu senelerce işgal etmiş ve düşün- Fransız "orchıc:u Sam ve HP1ebe atlıva-.;;nns bir dllvadır. cak. göz kırnacak k:ııiar az bir zamtlnda 
laıı aı>olvon, Avrupavı emel ve ihtiras- Frat vaoigine vara!'nk. Suriven:" ve Ce
Na Ve ı>lfuılan için dar bulmucıtur. İste l'~'i Diiruzun hırislivanlan. Amıdolu
k.irJ>olyonun Avrupa hakkında kendi fi- nun ennenilC",.i orduma iltihak edE>cek-

"e ınUtaliaa.c;ı.. ter. birden rıno bin ere mrılik olacnk ve 

0 
•Avrııpa bir avuç topraktır: 600 mil- Hindistnnı elde cdc""'•+im'• 
n !nsanın yasadı~ sarkta oldu/hı ~ıbi - K t T M 1<; U t -
~~°"'-~A:ı""~..'~/J.r/~J.:~~ 

, -CELLAT • 
ARA ALI 

- .tıctıNc'!J Irıs1M •• 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tam b2ş m·ıvon duka a tını! 
~------~---~--~--~ 

l'enb~ Pad!~nlwt bu ka~;'l!' !"n!"a l~f('"zr~=ı i t!u· 

13 
yanc:a az kıı.I~ dnt::=.:ı ~~;'"!l::~~~tı .. 

~i en yc-ttsm ~~im az kalsın kendi Padişah sizin sun'i nlt•n yal"tı<hnı7ıı 
ke~le kendi kendine klvnccJlc idin B<>re- kanaat Pı>tirdiıYi kın l"iruz b E>ve dPrric: ~; 
~İnd Versin tam zamanında yetlcıtim. bi7.e hir milyon dııl<a a!t•nı te:forik 
Çekr ~ iMne zehir koyduğu o bardağı eden Sı.ımııtvad:ıki o kaıtır.a haber ırön-

ım alı:lını... der. S~er irin muhtar old·•rtumuz akça-
Si~~k bütün tehlikeleri savucrturduk_ yı bu defoda bize yE>tictirsin ... 
hn 1dı taın Tahat edecE>l!imi% bir !ıınıdn İşte Fıruz bı?y RUn~l\rın ver<ll~i bu llltl e sa:;rna sanan sözlerle hem kenifi emrin tebli~i i~in beni bur3ya ~öndPrdi 
ttıa ını. hern de bentm zihnimi bulındtr- Aman Yarabbi... Evvelce bin mü!lll:il-

S.. lAtla ken:Jtstni icinden kurt;.rmaP.a mu-
Qön~nkta ömrümUzUn bu son eünlerini ,.nffak olduvu o korl<Uoc ~~hlikc ve fe
relirn hoşluğu içinde, rahat rahat geçi- li\ket girdabının Bnüne döne dofaca yc-

1"' • 
de ~kat Pembe nuh diyor, .Peygamber niden ynklaştı~ım ve bunun derinlikle-

,:ıvo.rdu.... rlne tekrar yuvaTlanmak iizere bıı1un-
cı~ ki dul!unu pörerek PembPnin o dakikada 

olan 
1 s: için de bir tehlih do~ra!'a~ birden bin~ gözleri kararm:stı. Asabı bir 

IDın gUnJenn gelip catmak U7ere oldu- buhrana tutulon cinaene Jı::arısı az kal
huı u "' t:ıunun bir gUn ve !taat mPSeleci 
dıa~nduğunu koeasma karşı israrla id- !'ıın dföıUp bayılacaktı ... 

a devam ediyordu.. Fakat l,ütün gayretini sadederck ken-* disini tubnal!a "lluvaffak oldu .Korkudan 
1ıa;etnbenfn haber verdiği ~ôi işte ni- bir misli daha bllvUyen gözlerini açarak 
dt'f\ ~ tehlike gE>lip knn ile kocaya bir- Bayatiye hazin bir na~ar atfetti Vt> de-

l!· lre ~atmıştL rin bir şikayet mıın~cıını ihtiva eden tit-
~~ ır g{in sabah vakti idi. Daha çok er- rek sesle ona dedi ki: 
t\ - Sizin e.fenrliniz bu Firuz: beyin elin-

Ue k en kalkmak itiyadınıia olan Memo den çektiPim nedir? ... BE>n burada kMl-
/\ ar1sı Pembe uyanmıc:lardı. rH alemimde yacııvorum İşimden gU<'ilm_ 

çıı,_, ?l.sıı.ın kapı calındı. p .. mb<> f'lindr>ki d"n ba~ka blr ~eyle uıtn,ı:cırn~yorum . Riin
t ı; bardağını bıraktı. V ~ birdMl hirP kflr beni tanıma7ken o sel>P.p oldu. P adi
ki· s eder gibi r,ö!ilnerek kocasına dedi !!aha beni tanıttı.. . tste şimdi yeL'iden 

- a Hünkilrın ikinef bir ir.ıde~ylc karsılaş-
d;,. <>vı vakitsiz zamanda gelen kim- mış bultmuyonım ... 
~acaba? .• 

lle ~urn k?Cacığım. İ~te yUmime yi
ltitte ~~~u dü!!+ü. Hizmetçüerden evvel 'i 
rı i 

1
?Rren .. B:1kalım bu vakit bizden .,

1 }l ıvorlar? ... 
len ~~be~in evine böyle e:rkenden ~c- ~ 
lla''atis~f·; Firuz beyin sadık adamı Şair 

n ıdı ... 

- UİTMEl>l-

Altın 

Almanlara göre 
• BA~TAUAFI t iNCi SAHİFEOE -

Berlin. 26 (A.A) - Alman ordularl 
Bnşkumandanhğı aşağıdaki fevkalade 
tebliği n !!iretmıştir: 

General Fon Klasın zırhlı ordusunun 
sert teşekkülleri dün Dnetrtetrovk köp
rü başını ve bu şehri çetin muharebeler
den sonrn hücumla znptetmlşlerdir. Bu 

~~ 

Ev idaresinden 
Anhyan bir kadın 

aranıyor-
Cocuk ve ev bakımından anlıyan 

bir baynn aranmaktadır. 
Yeni Asırda Adnan Bilgete her 

gün saat 4 - 6 arasında müracaat .• 
suretle dtişman Klyefin cenubunda Din- ,. ........... >"'-;:ı.-..;>"'::.--.:Y..:::..-...::.-...:::.-...:>-...:>"-..::r....:)"'-..;-v 
yeper nehrinin garp sahilindeki son is
tinad noktasınl da kaybetm!ştir. 

General Fon Klas Uman muharebesi
ni k:ızanclıktnn sonra aldığı esirlt>rden 
madıı 83596 esir almış. 405 top 190 tank 
ve sayısız malzeme iğtinam etmiştir. 

Berlin, 26 (A.A) - O. N. B. blJdi
r:yor: Almıın ordulan tarafından Dln
yt-perln Budiyenni ordularından temiz
ler.mit olan kısmında büyük elektrik 
tabrlk"ı da v rdır. Dinyeperin elektrik 
<.antralının ehemm~yeti çok büyi.iktür. 
lira bir çok mühlrrl sannyl merkezlerine 
elektrik burndnn verilmektedir. Oinye
perpetrovsk ş~hriyle Kortizcı adası ara
sındakt kayalar Dlny~perin sulıırı altın
d, kalmıştır. 

Hel!inki, 26 (AA) - Resmen bil
dirildi~ne ~öre Sovy~t deniz kuvvetleri 
son r:ünlerde büytik zayiat vermiştir. 
Finlandiya körfezinde bir muhrip, iki 
ınP.yn tarnma gemisi, iki petrol gemisi 
d hil olduğu halde altı nakliye gemi<ıi
nin tahrip edildiği bildirmektedir. Sir 
tİcnret gemisi ile bir mayn tarama ce
Misi de oyu hı:ısara uğnım~tır. Finlandi
ya körfezindeki Viranlahti adası işgı:ıl 
edilmi tir. Tr:ıktör ve top malzemesiyle 
ytiklü beş bin tonluk bir ticaret gemisi 
batırılmı .,t•r. Müteaddit düsman gemi 
ve mavn lan hnsıırn uğratılmış v ateşe 
verilmiştir. 

ifıinam edilen harp malzemesi nra
sında sekiz adet 120 lik top, ayni çap
t ı. dii{er toolnr, cephane de vardır. 
~~~~~ 
•••••••••••••••c~••...,..••••••••••ıııııaı•• 

: A.NE!A!'l..11 RAD'!f@:JU S 
• "-P ~ 

E R il r. Ü"' K Ü P R O G R A 1\1 . .......... _.._.__ ........ . 
7 30 Progrnm ve memleket snat aYarı. 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haber.leri 8.00 
MUzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Proı.?ram ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Karışık sarkı ve tUrküler. 12.45 
Ajans haberleri 13.00 MUzik : Karışık 
.şarkı ve türküler 13.15 - 14.00 MUzik pl. 
18.00 Progrrun ve memleket saat ayan, 
18.03 Mürik pl. 18.15 Serbest 10 Dakika 
1825 Konusma (Dış oolitika hacliscleri) 
18.45 Cocuk saati.. 19.30 Memleket sa
ııt avnrı ve ajans haberleri Hl.45 Mü?.ik: 
Fn~l heyeti.. 20.15 Rndvo ~azetesi 20.45 
Miizik :·Bir hnlk türkUsU ö~enivoru1~. 
Hnftan•n tUrld.isU : Emmiler tUrkUc:ü .... 
21.00 Zirnnt takvimi ve toorak mahsul-
leri borc;nsı 21.l O Müzik : Solo şarkılar. 
21 25 Mi17.1k : Vivolonsel soloları 21.45 
MUıik : Pi. 2210 MUzik : Solo şarkılar. 
22.30 Memleket saat ayarı. aians haber
leri. borsalar, {intlcri, 22.45 Müzik pl. 
22.55 - 23.00 Yarınki program ve kapa· 
nış .. 

tZM1R SfCtLt TlCARET MEMUR
LtTt;UNDAN: 

Mehmet Çimen ticaret Unvanivle tz
mirde F<>vzlpasa Bulvarında 1362 nd 
sokakta 37 nu~nrada kereste bk!Tlek tt
raretivle i tiaııl eden M<'hmet Ci:nenln 
ic:hu ticaret Unvanı ticaret kanun~ htl
kümlerine göre sicilin 3091 numa,.asına 
kayıt ve tı>scil edilnlbi ilan olunur. 

3476 (1870) 

1zrvTt'fl pFr .mtYF.StNT)EN: 
- 941 yılı İzmir Ent,.mısyonal Fuan 

katııloi'!unun tabı ve ihzarı yazı işleri 
müdUrlU{lündeki sartnamesi vechile acık 
eksiltmeve konulmuştur. Muhammf'n 
bedeli l2fl0 lira muvakkat teminatı 90 
liradır. Talinlerin teminatı öğleden ev
vel fs bnnkasına yatırarak makbuz1n
riyle ihnle tarihi olan 10/91941 Carşam
ba günii ... ant l 6 dn enrtimcne tr'tırncaat-
ları. 27 31. 4, 8 3500 (1867) 

Tlirk y.lmnz mahallesi !H2 nci sokak
ta 140 metre boyda yeniden kımnli~.as
yon ynplırılması fen iş~eri müdilrH\~lln
deki kesif ve ~artname-si veçhlle a~ık 
elrc:iltmevc ko~ulmustur. Keşif bedt>li 
800 lira Sl kuruş mÜvakkat teminatı .. so 
lira 10 kurucıtur Talip~erin teminatı o~
ledPn evvel t~ bankasına yatımralc mak
buz.larivle ihale tarihi olan 1019/941 
Ca~~ba r,UnO saat 16 da enl'ümene 
milracaatlnn. 27, 31, 4, 8 3499 (1868) 

DEN!ZLt SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN: 

Denizlide mukim iken 4/2/941 tari
hinde Aydında tren kazasında vefat 
eden Denizli Saylnvı Dr. Kazım Saman
lının vereses.lnin ınUracaatı üzerine 
mahkemeıniı.ce terekesi tahrir ve tesbit 
edilmekte olduğundan vo miltcveHa öl
mezden evvel sağlığında aynı tarihte 
mezkQr kazada vefat eden ~eriki ve eniş
tesi Şükrü Türkmen ile df'vlet ormanla
rından istihsal eyledikleri ruhsat üzeri
ne muhtelif tarihlerde kereste ve lreves 
imal ettirerek Ankıırııda milnakalat ve
k!'ıletine ve İzmirde Torbalı ve Cumııova
sı ile Mnr.isanın muhtcUE mevkilerinde 
ve Horos köyünde ve Ha:nidiye köyle
rindeki göçmen evlf'rinin inşaatı için 
mezktlr İz.'Tlir ve Manısa is~tan işleri hak
kındn salahiyeti haiz sıhhat ve içtimaiye 
muavenet müdürlüklerine ve muhtelif 
memleket vo mahallerdeki mnkam ve 
şirketlere ve eşhasa karşı .rıı.ki ve ifn et
tikleri tcahhüt.lerinden münferiden ve 
müşlerck€'n ve yaptıkları her hangi 
munmclüttan dolayı müteveffa l(lly:m 
Samanlı z.immetinde kimlr!rin ve hangi 
mekanı Vll! şirketin alacağı varsa bu ala
caklarını mahkememize tarih ilandan iti
b!lren üç ay zarfında tereke defterine 
kaylt ve tcsbit ettirmeleri ve keuıllk 
ıntitcvcffn Klizım Srunnnlının kimlerde 
ve hangi meknm ve şirkette alacağı var
sa bu borçlarını da yine tnrih iUl.ndan 
itibaren Uç ay 7.nrf ında mahkememize 
milracantla kayıt ve tesbit ettirmeleri 
ve nksi halde alacnklıların..n bu hakları
nı iskat etmiş addedüecekleri ve borç
larının da bir güna itiraz hakları olma
yacağı lüzumlu kanun medeninin 561 n
ci maddesine tevfikan il~ ve bu davete 
icabet etmemenin neticeleri hakkında 
alacaklıların nnuırı dikka~' celp olunur. 

(1871) 
~~- ~ 
ÇEŞME SULH HUKUK HAKtMLt-

CtNDEN: 
Karnbina veresesinden Halit, Ahmet 

Mehmet, Cc.>lAl, Fatma. Ha.iiye, Uzra ve 
ölü Şerifenln veresesinin şayian muta
sşrrıf olıiuklnrı Çeşme llı:!alarında 580 
mt'tre ınurabbruık yere inşa edilmiş 
önü ve solu İzmir şösesi arkası deniz sa
ğı, Çoban Ilıcası ve beiediy.eye ait dilk
kô.n üe muhat kısmen kfirgır ve kısmen 
ahşap tahtında beş banyo dairesi ve sı
cak menba suyu ve müstekilen hane ha
linde kutlanılır daire mahsusa ve bir 
dUkktln ve bir gazino ve fevkinde 34 
oda ve orta katta mutbak. Salon ve altı 
adet korHor dlSrt helA dair~i man laoma
nı havi bilyilk Türkiye oteli naml.yle 
maruf 18000 lira kıymeoti muhammencll 
olan bu otelin şuyu suretiyle birinci art
tırma 15/9/941 Pazartesi gtınU saat 14 de 
muhammen kıymetin yUzde 75 şi veril
diği takdirde talibine ihalesi yapılacak
tır. Aksi takdirde satış on f!Ün dnha uza
tılarak ikinci arttırma 25/9 1941 Perşem
be glinü aynı saatte mah1<eme salonun
da satışı yapılacaktır. Daha fazla malQ
mat almnk isteyenler dairemizin 
931/71 sayılı dosyosına mUracnntlnn 
Han olunur. 3490 (1869) 

: 1U il 111111111111il111 ı il il H il 1111111111il1111111111111 :: 

~ lba ~ 
- 1 - Tahta kurularını izale eder. : 
~ 2 - Her kumaştan ı:jıkmayan le- E 
: keyj giderir. E 

3 - .Mudent eşyayı parlatır. § 
: Bu üç vazifeyi tamamen ifa eden § 
: 1 B A . nın nz müddet ıt'inde satışa : 
§ çıkarılnn bu harikt.lflde mayi Ue § 
E mUşterilerln deneme1.:ri neticesi § 
: gösterdiklel'i rağbete binaen bu ker- :: 
§ re Funra iştirak etmiş bulunmakta- § 
§ yız: § 
: Pavyonumuz IS BANKASI pav- : 
§ yonu yanında 1 B A :-:-avyonudur. § 
: Perakende satılmaktadır. Sayın E 
~ mUşterlbrimiı.in bu fırsat. kaçırma- § 
§ maları ilfin olunur. Ve\ı:fıletçe Tescil ; 
~ Numnrası 691>2 dır. l-7 (1<122) := 
.-.1nııım1111111mnımıumn1111ıımıu11111111ımııı 

;~~" VaJııflar Mttdürlüğünden: 
"~c-llk icarı 

Lirb No. Vakfı Cinsi Mevkii 

160 404--427 2 dükkiin Hal binallt Mazbut evknE 
1 M 405-4?8 2 dükkRn Hnl binası Mn7but efknf 
36 5 ~8- 29 nısıf dükkan <'ekmececiler Kurt Mehmet paşa 
72 19 f / f 14 kahn Tama~lık Selatin oğlu 

Yukarıda mevkilni yaz1lı kiral•k gavri menkullerin açık nrttırın? neti~esinde 
~Jn,i zuhur etmediğinden yedi gü" ~üddetle temdit edih?lcıtir., ıhnl~~ 1 /9/ 
!•41 nıızartt't!İ günD saat ondadır. Talip olanl nn valaflnr ıclaTP"lnC munıcaat-
far• ilan olunur. 3493 ( 1665) 

firin~Ştna hafif bir ba örtüsü alıp mlsa
onu ~ kab~l eden bak:ı~ı <:imtene karısı 
t1: aha ılk görfüıilndc hemen tanımış- J2miri kolon ya•ile meşhur eden 

SAHiFE ı 

:··················································································· .. • • 
i Devlet Demir Y ollarıncJan i 
....••.••....•••.•...•..•.•...••..........................•.....•...............•.... : 

Muhnmmen bedeli ( 175000) lira o ıım 22000 adedi Tulum 3000 adedi 
4 aket ve pantolondan ibaret takım olma!: üzere cemen 25000 adet işçi elbisesi 
5/ 9 / 941 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarnda idare bina• 
31nda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin ( 10000) l iruLk muvakkat teminat ile kanunun 
•ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı glln saat 14, 30 a kadar komisyon re
lEliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleı (200) k\ITUia Ankara Haydarpaşa ve İz.mir veznelerinde sa-
~ılmaktadır. 21 23 25 27 3344 (1809) 

Bornoua Zi•aat MelıtelJI Mi!düıelüğünden: 
Beher 
Metre 
Muhammen 
Bedeli 

% 7.S 

Cinsi Metre 
Teminatı 
Lira Kt'. 

Yerli lacivert kumao 350 612 Kr. 160,65 
Mekteblmi7 talebeleri ihtivacı için nlımıcnk (350) metre lacivert yerli ku

ıı \aş 23/8/94 l tarihinden itibaren ı 5 g\Jn müddetlı:: açık eksilttr.eye konul
'!luştur. ihalesi 9/9/941 salı günü saat 1 S te mektepte müteıekkll aahn alma 
komisyonunda yapıltlc:ığındnn taliplerin teminatını lzmir mektepler muhııscbe
~ili~ine yatırmaları ve makbuzunun adı geçen komisyona getirmelerl 

Bu işe ait şartnameyi ve mühürlü nünıunevi görmek lstlvenlerin her gün 
mektep müdürlüğüne müracaatları 23 27 31 6 (3433 (1836) 

YUltselı Z!raat Enstftü.sü eterineıe FalıüJtesi 
A~heı-i Jıısmının Jıal)ıt ve JıaJJul şal'tlCll'ı.. 

1 - Anknra rflk•ok Zirruıt en~itüsü veteriner fnkUltesl askcrt kısmına bu 
yıl stvll taın clc•Jtcli lisckrdcn ivi ve pek ivi d~cede me?.un olnn ve olf!Un• 
luk imtih11nlar1r.ı "~rwis o)m:ık s&rtiv1e tnlebe kabul edilecektir •• :lsteklile
rin n~ıtırla!:t şar.ları hf\:1 olmn<;ı 13zımdır : 

A) Türkivc ciunhurl"eli teba:ısmdıın bulunmak .. 
B) Ycı~ı 18 - i.? olm&k ('?2 d·:hildir .. ) 
C) Beden tcsrl,'l,,i.ıllrri ve ı:ıh!ıntı orduda ve her iklimde faAJ hizmete mtl· 

sait olmnk (lJ:l rek!\keli r;J~nl:-ır nlınmnz .. ) 
D) Tnvır ve hAIT'keti ahlakı kusursuz ve seciyesi sa~am olmak.. 
E) AHemnln l•i:; hjr fona hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de zabıta ve-

sikası lhl'flZ ctme1'. \ 
2 - tsıcıtJılcr:n mUra('ant :Stidalanna su ves!kalan bağlamalan lhımdır ı 
A) N<ıhız cii?•~t>ıu vov~ mU.sııcMnk sureti .• 
B) Sıhhr.tı •·ınt..kıııda 'uım tc."(.'!tküllU eskort hastane raporu ve aşı ~dı.. 
C) Lt~ r.ıe7.un'.vPt v~ ol~Jnluk sahadetnamesl veya tasdikll sureti •• 
Dl Okufo ahn~•l!ı takdire\<? ıı:ıkcri kanununun, nizam ve tallmatlan kabul 

ettiği hakkı:ı..ıa vellgjniıı ve kc~disinin noterlikten tasdikll taahhUt senedi ta
lebe okulcto.n lStlfM etmek icr~erse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları bir
den verir ve b:.ı dı taahhlit senedine kaydedillr .. 

E) Sar'alı. uv•ırken gezep. c;irlikli, bavdma ve cırpınmayı müptela olmadı· 
~ hakkınds:ı veliler1nin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu gibi hastalık· 
Jnrdan biri ile olcula gim1e-zden evvel ma101 oldukları sonradan anlaşılanlar 
oktıld~n cıkarı?ır ve okul masr;ıfom velllerlne 6dcUJlr.,) 

3) isteklil~r bultır <"ukları m.-ıhnllcı-deki nskerlik subelcrine latid.a lle mQ
racaat ede~kler ve şubcler!n _ 2 inci mnddede - bildirilen evt"akı ikmal et
tikten sonra l'nknrado vilksel: ziraat cnstitüstl veteriner fakUltesi As~rt 
bılcbc fimtrUi?lne "XııdcriJc.ırektir MUracaat mUddeti eylülün 25 şlne kaClar 
dır .. Bu tnrthten sonra milra<mrıt ke.bul edilmez .• 

4) Okula l•nyıt \'e kabul ~;ıhtıdctname derecelerine ve müracaat sırasına 
göred!r. istekli a-it:-111 teınaın olunC"n kayıt işleri kaoanır ve kabul edilenlere 
mUracant ettlklor!. Mkerlik şubeler!yle tehlignt yapılır. 

1 -14 3237 (1751) 

r=:r&Bl!e Demir ue CeHlı FalJıeilıalaPI Müesse• 
sesi l\ZMW-IU~dl!n : 

V~ 'E~I!!~!J~ VE t~_ç~ AL!Nl!CAKTIR 
Müessesemiz fabriltaları için aeaiıda milctar ve snnatlan yazılı uatabllfl v6 

ı..cl almncaktır. 
Miktarı 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
1 

' 1 
t 
3 
2 
3 

Sanab 

Kolc: Fab. umumi ustabaşm 
Kok Fab. vardiya uııtabaşısı 
Kok F ab. Saha ustabaşısı 

Roru Fab. umumi ustabaşısı 
Boru Fah. vardiva ustabaşısı 
Boru Fab. mocielcl ustnbaıısı 
Tornacı 
Frezeci 
Markacı 
Tesviyeci 
Pirin · dakümcüsü 
Planyacı 
ElPktrlk kaynakcısı 
Boru tesviyeclsl 
Dıvarcı 
El,.lttrikçi 
Temyeel yardımcısı 

AP.i:.l'Jl~AN EV~A~ 

Kolc fabrikalannda 
çaluımış olanlar tercih editecelctir. 
Münakalr&t itlerinden anlaması 
lazımdır. 
DökümcU olmMı lhtmdır. 

Birinci ııınıf. 

~ 

- AekerfüHnl yanmış olmak 
2 - Uzun zaman fabrikalarda meslekleriyle 11.llkalı itlerde çalısmış olmak. 
3 -- Ustabaşıların aanat mektebi mezurıu olmalara prt ve ieçilerden tan• 

at mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir.· 

VERlr..rECEEC ıl~!'9JZ'J!' 
Karabükte müessesede yaoılacak lmf.henda gösterecekleri ehliyet ve llva

kote göre ustaba~ılara 100 ila 170 liray" kadar eylık ücreti i~çilere de 500 ku· 
rıışa kadar yevmive verilecektir. 

Taliplerin t 5 /9 /941 tarihine kadar bonservis ve hlisnühal tahadetname
siyle Karabükte müessese müdürlüğüne müraceııtlan ilin olunur. 

23 27 31 3409 (1829) 

Yurtdaş 
Ylrmind Asnn ortasında Ar yılı dc!il kllr vılındayn.. 
Bir fft411a iki ku't vurmnk i'ltcn:en (il. KA"in marka 
PERiNA sabunlnrım kııllan .. Ciinkü hu sabun fenni 
surette nisirilmiş ''C lrvık oldui!u şekilde yıkanmıstlr .. 
En nn7.ik Bcvu. İnekli c.omnsırlan dnhi kat'iyen bir 
renk iıi bırakmndnn temizler ve ıii7.e1 bir sabun k~ 
kuru n~rcdcrPk YJkD'-"'Cının yottunlunınu J,!idcrir •• 
Saclannda kcpektc-n ikfıycti ~lanlnra bu marka Pe
rina ssıhununu ku11nnmn•nr•nı tavsiye cdcri7.. Bir tec
rübe Bin tavsiyeden cvUidır .. 

1-3 (1827) 

l?c~vı.ca:Dn ll~~c~~:;a ın~·~~=;;.~:ı'Pn: . 
Yirrnlıııet beygirlik üç fazlı üc; yüz sek-.cn volt clll peıyot, tnüceddet veyl kul

lanılmış fki adet Elektrik motörü: 
Mübayaa edilee•ğinden taliplerin 28/8/941 tatlhlne kadat Rolvad•n bele-

diyesine müracaattan. 26 27 3452 ( 1856) --------- - ______________ ........ _ 
t~ F:e.tt r.!'~rıte--:ce :: a:m:.::.·o:lım~twn : 

Yeni sene mnmulitı idrak edillnceye k!.'d r prvnirin cins ve neviJ .. rine röre 
• toptan ve perakende azami sntış Efatı aşnğıda gösetrildiii üzere tesblt olun-

muııtur: 
Toptan Pertı.'kende 



YENi ASIR 
L» 

SON VAZİYET 

Almanlar cep-
1' ede yeni bir 
terakki kay

detmediler 

Avustr.ıral valr bir na
zırın be yanalı 

A \'Ustural~1a Ja
ponyadan dira
yet bekliyor 

ıran harekatı her ta. 
raf ta hegecın ugandırdı 
Iran, Rusyaya 
yardım için en 

kısa yol ••• 

Cebelüttarıka yaralı 
gemiler gelmiş 

Almanlara ~öre 
yaralı ~emiler 

bir çok ••• 

Tahran elcimizi11 
' 

irtihali dolayısile 

kitle halin- Avusturalya nazırı Pa· . Hem bir çok diyorlar, 
.. ısırdan Sarı ye. Irak hem de yalnız üç kifçük 

Iran hükümdarı ve na" 
zırları t3.Ziyet telgraf

ları .gönderdiler de Ruslara mi tes
lim olu vorlar? 

Ame il·a aponyayı 
Uzak Şarkta tatmin 
edip üçler paktın an 
ayırmağa çalışıyor •. 

Radyo gnzctesinden : A1manlnr ve 
Rusfar harekatın devamından bahsedi
.vorlnr. Tebliğlerden A1manlnrın yeni 
b!r ilerleme knvdetmcdikleri anlnşılıyor. 

Ruslara ve İngilizlere göre Almanla
rın ilcrJcmedikleri her gün ka?.anılmış 
bir gündür. Artık Rus - Alman harbinin 
kıştı doğru gittitn ve kı.ş gelmeden tas
liy<' edilcmiyeccği bir emri vak!dir. 

Ruslara göre Slovak nskerleri kütle 
halinde teslim olduklarından Almnnl:ır 
bu kıtal:ırı ,:?eri almaktadırlar. Bu habe
rin doğru olup olmadığı bilinmeue de 
J!~n harpte A vusturva ordusundaki 
Slovak ve Hırvat fırkalarının teslim ol
duk lan habrlardadır. 

UZAK ŞARKTA 
Uznk $ark buhranı bir sükUn devre

sine girmiş gibi görUnüyor. Jaoon .gaze
telerinin İngiltere ve Amerikadan şik~ 
yet eden yazı1an bir tarafa bıralolırsn 
aylardan beri sürün giden ihtilaftan bir 
şey kalmamıştır. Haber verildiğine gö
re Amerika, Japonva ile b!.r anlaşmaya 
varmak için teşebbüse girişmiştir .. Bu 
tc>scbhüs Jaoonyayı uzak şarkta tatmin 
ederek ileler paktından avırmak maksa
dına matuftur. Çin, bir Amerikan - Ja
pon anlaşmasının kendi sırtından tcmın 
edilccel!ini düsünerek bu haberden en
dişeye dü.şmilştilr. ____ , __ _ 

Rnsyadaki bütün 
Polonyalılar ser

best bırakıldı 
----

Londra, 26 (A.A) - Rusyadaki Po. 
Jonyalıların mümessili bulunan bir Ge
neral Rusyadan gelmiş ve Leh hüküme
tine Sovyetler BirJil?indeki PolonvnJ.lar 
hakkında esaslı malOmat vermiştir. Bu
na göre Rusyadaki biitiln Polonyalılar 
serbest bırakılmıslardır Askerlerin Leh 
ordusuna iltihakları icin bütün kolny
Jıklar gösterilmistir. Askerlik yanamıya
cak olanlar fal:>rikada çalışacakJarclı'r. 
Kadınlar ve çocuklar 'hususi yardimlar
dan istifade edeceklerdir. 

-------
ıran oarıamentosu f ev. 

kallde içtima ''aptı 
- BA$TARAFI 1 tNCt SAHiFEDE • 
mesajını okumuştur. Bu mesajda ezciim· 
le dcnilivor ki : 

• - Hepinizce malfun olduğu üzere 
İran hük\imeti harbin bidayetinden be
ri Şah;nsahın arzusuna muvafık olarak 
bitaraflığını ilan etmistir. İran kendisi
le temasta bulunan bUtün mem1eketler
le ve bilhassa komşularımızla dostane 
mUnasebetler idamesinden ibaret olan 
bir sivaset taklo etmektedir. Buna rağ
men fnwliz hUkümeti ve Sovyetlcr bu
rada bulunan Alman tebaasının en bU
yUk kısmının memleketten çıkanlması
nı isUvcn bir ültimatom vermişlerdir .. 
İran hükfuneti Alınan tebaasının neza· 
ret altında olduklannı, aı. mikdarda bu
lunan Almanların bir tehlike tec:kil ede
miyeceklerini temin etm!stir .. Bununla 
beraber İrandaki Alman tebaası mikda
nnın azaltılması irin Jaznn eelen tedbir· 
leri de alımştır. Sulhu muhafaza mil:
sadivle aldığımız bu tedbirlere rağmen 
İn~ltere ve Sovvet hükümeti meselenin 
su1h yol!y]e halJini ihtivar edecekleri 
yerde sefirlerinin tehditkh bir ültima
tomla evime ı;.reJmeleri cok şayanı tePS
süftür. Elcilerin 7Jvaretinden evvel İn
giJiz - Sovvet kuvvetleri hududu Rcçmi~ 
tulunuyordu. İngiliz ~cmlleri İran sa
t.iJJcrine taarruz etmic:ler ve tavyareler 
şPhirlcrimizi bombardıman etmislerdir .. 
Makamlanmız vaziveti karsılamak için 
bütün tedbirleri almıs bulunuyorlar.11 

---- ---
Jron harekatı K ahire 
de hevecan u von dırdı 

• BASTARAFJ 1 lNCf SAITTFEDE -
Sovyet harketi haberinin yayılması üze
r'n~ Ktıhirede büvük bir heyecan hü
kiJm 11Gr.rnii~tür. Malum olduğu üzere 
KrBl Fr.r··1<un kız kardeşi lran veliah
d:vı .. e,·Jidir. 

. tRA "ll"l V ~ c:t11JGTONDA 
F AA tYETJ ı:Rt 
V~sin,..ton. 26 (A.A) - lrnnın Va

şırr-to" rl'"İ•İ dün Arn,..rilcıı ha,.irive na
z r rrıunvini Sumner Yeisle gö•iiqmiic. 
lf.? j,. ın f'lricıi h•ı v;jrfüımeyi rnü•e.nldn 
f"Z"tl"ril n"e hnıHh AlmJ\n a}arı lım bu
lı·-mr rlı;';ı"'lt. fnniliz ve Sovvet itham1n
Jll'ır. ;..+"li İr"İn bir vesile olduğunu söy
lemisıu . 

l ondra, 26 (A.A) - lnıziliz ticnrf't 
nf'7nretinln neşretti~i bir emirname ile 
hıına ruhsatiye<ılz her tür]ü mal ihracı 
2ft aVllstostan itibaren yasak edilmi.ttir. 

si~ikte har in ö~wıe 
geçileceğini umuyor ... 
Sidney, 26 (A.A) - Avusturalya Ha. 

riciyc Nazın Frederick Stevarta Cör
cilin evvelki akşamki nutkunda itidal ve 
ml"tnnetle iz.ah ettiği vaziyetin Avustu
ralyada tamamiylc tasvip edildiğini söy
lem~tir. Stevart demi5tir ki: 

- Jnponya Uzak ~ark ve Pasifikte 
Bıitanyn ile Amerikan müttefikl,,rin: 
tehdit cd!'n bir hareketin doğurabileccrı 
neticell'ri bilmelidir. Çörçilin ihtarı çok 
yerJndedir. Aynı zamanda Avustural.va 
Pasiliktc muhasamatın önüne geçilebi
leceğini zannetmekte ve dostane bir nn
laşmaya v2rmnk kin sarfedilen gayret
leri iyi karşılamaktadır. Avusturalytı 
Sarki Asya ve Pac;ifik meselelerinin dip
loma~ yoüyJe halledilebileceğini zannet.. 
mektc ve jnponyamn da bu vasıtaya 
rnilracan~ etmek dirayetini göstereceğini 
ümit etmektedir. ---Irandaki l:ıare
kat, Amerika 
le Almanlar 

AMERiKA MUVAFAKAT EOI· 
YOR • ALMAN TAHMiNLERi 

--0--

Nevyork 26 (A.A) - D N. B. Bildi
riyor: 

Nevyork Taymis gazetesinin Vaşing
ton muhabirinin bildirdiğine göre Hari
ciye Nnı..ırı Kordel Hul lrana karşı ya
pılan harekat hakkında matbuata beya
natta bulumnuştur. 

Mister Hul bu beynnatında lranın va
ziyeti hiç nazarı itibara alınmamıştır. 
Bu ga7.etcnin mütalaasınn göre bu ha
dise ırandaki İngiliz ve Sovyet istilası
nın Ammka hükümetince zunnE.'n kabul 
edilmiş olduğu ~eklinde tefsir edilebilir 
Muhtemel olnrnk bunu 1rana yapılan ih
r~cata Amerika tarafmdan memnuivet 
konulması takip edecek ve belki de lrn
nın Amerikadaki alac."lklal'Jnın blokE' 
edilmesi çru-esi nranılacaklır. 

Gnwtcye göre İran tamamen isgal edi
lince, Sovyetler Birliğine gönderilecek 
harp malzemesi için başlıca geçid nokta
sı olacnktır. 

--~--

Fiftler Vibul'PO alınca 
neler yanacaklar? .. 
Stokholm, 26 (A.A) - Kırk btn Fin 

gönü.llUsil şehir istirdat edilince Vibur
gun Uımirinde çalışmak icin yazılrrışfar
dır Halkın büvük bir ~ını mahsuJii 
toplamak için Viburga gi.ieceklerdir. ____ , __ _ 

ve Irana kadar veni ge~iden bahsediycrl~r. 
· Berlın, 26 (A.A) - D. N B. AJansı 

cephe kut uluyor Ispanyadn Lalineadan bildirjyor: 
Bir çok Britanya h2rp gemileri ağır 

-<>---
Radyo gazetesinden : İrann karşı in- hasara ui;'ramış bir halde Cebelüttarika 

gilterc ve Rusya tarafından başlamış gdmislerdir. Bir destroyer o kadar bü
olan harekat her tarafta heyecan uyan- yük hasara u~ram~<itır )d !ngiliz1er ge
dırrnışt.ır. Çünkü ilk defa olarak İngil- miyi mUı"t'ttcbaUan tahliye etmek mec
terc bu muharebede kücük bir devleL=n. buriyetindc kalmışlardır. Bu gemiye 
topraklarını istilfıya teşebbüs etmekte- kaybolmuş nazariyl~ bakılmaktadır. Di
dir. Bu teşebbüsün Ruslarla iştirak hn- ğer bir destroyrr büyük hasara uğrnmıs. 
lindc yapılması daha çok hayret uyan- tır. Bir denizaltının kulesi bomba Ue 
dınmştır. Cünltü çok yakın zamanlarda tahrip cdi1ml<ıtir. 

Milli eEnmnz, 2$Ve • ve h r·ciye vekilimiz., 
telgraill2ra muk2bele ettiler 

İnJ?iliı.ler bu sahada Ruslarla rakip hn-

Ankara, 26 (A.A) - Tahran büyük fatı münosebeHyle İran başvelHi 
elçimiz Suat Dnvazın vefatı dolayısiyle Jans Mansur tarafından başveki 
İran hükümdarı Aıa hazreti hümnyun ve hariciye vekili funiri ta:rafındaıı 
Şahinşah Pehlevinin taziyet telgrafına 
<.'iimhun·eisimiz. 1nönü bilınukabelc tel- riciyc vekilimize gönderilen taziyet 
grafln cevnp vermişlerdir. graflnrına başvekilimiz ve hariciye * kilimiz teşekkür tclgraflariyle m 

lindc bulunuyorlardı. Rus - Alman har- ! abine SS~ifta etmiiyor •• 
bine tekaddi.im eden günlere kadar İn
mliı. gazeteleri Rusl:ırla Almanların 
İranda müsterek bir hareketleri ihtimn
linden endişe ediyor ve İranı mukave
mette bulunmnjfo teşvik ediyorlardı. 

Anknro, 26 (A.A) - Suat Dnvazın ve- Je etmişlerdir. 
' r.. ~~~~~~..oe::::,...c;:::.,.<;:><:::>-">'ıı;;;::."Y 

Milli $el im;zle A m;ral Hor ti ara•ındtl 

Ayni ııazeteler şimdi müsterek İngiliz 
Rus hareketini alkı~lıvorlar. Londra 
radyosu ve İngiliz gaz!!teleri bu hareke
t:n manasını iz.ah icin mesai sarfediyor
lar. Bunların iddialnrı şu noktada top
larırrustır ; 
İranda Almanlar vardır. Almanların 

İrnndn bulunmaları ~erek İran ve JtC
rek kom!'rıılan icin bir tehlike teşkil 
eder. İngiltere ve Rusya yaJnız Alman
ların İrandan uzaklaştırılmaları ile aHi· 
kadardırlar. Bundan başka gayeleri 
}Oktur. 
Diğer İn"iliz nesriyntına göre ise İran 

1;olu Rusyava yardım yetistirmck icin 
en kısa yoldur. iranın işgnline sebep 
budur. 

İn~iliz askeri miitehassısları İranın 
işgEllinden sonra M·~rdan Suriye. Irak 
ve f rana kadar bir İnqiJiz cenhesi teşkıl 
cdilecefiini yaı.maktadır]ar. Bu cephcn=n 
ccrjsinde emin bir yol İnNiltcreyi yeni 
mUttefikine ba~hyacak, Hindistan cm· 
niyet altına alınacaktır ve Rusva ile 
fnıtiltcre nrnsında muvasale tCS:s edile
cektir. 

lngıLtere Rus va va 
culdi bir yardımda 
bulun'Ttı vor mu? , ______ _ 

Niyuz ronikl, tn~il
terenin çc!t yavaş 

hareltet etme~inden 
şikAyet ediyor .. 

Londra, 26 (A.A) - Niyuz Kro
nik] gazetesi İnt;ltercnin Rusyayn 
ciddi yardımda bulunmak icin henüz 
hic b!r şev ynnmamış olmasıQdnn 
sikayet ediyor. Gazete diyor ki : 
10 gün evvel Stalin üc dC'vlet mu

rnhhnslarmdan müteşekkil bir kon-

Kambera, 26 (A.A) - Bes saat süren 
kabine icümaındnn sonrn Menz.is kabi
nes7nin yerini işci partisine terkctmek 
üzere istüa etmiycceği bildirilmiştir. 

-----
lneiliz er Irana 
nereleıden 

~irdiler? 

BE'DERS~PURO Ki M'HVER 
GErnıLERI NE OLACAK? 
Simin, 26 (A.A) - İrmın karşı harc

Jdit Hanikin, Hurenmgah ve Abalnndan 

Ankara: 26 (A.A) - Macarların m iJJi Sente Etiyen bayramı münaieb~~ 
cümhurreisi 1sıne~ tnönünün tebrik telgrafına Mncar Kral Naibi Amiral ~r 
telgrafla te;ıekkür cevabı vermiştir. 
~ ~~.:><~::><:~:><::::~~~~.<:::>~-<::>~ ...... 

Akşehirdc 26 Aiustos 
Ak~hir, 26 (A.A) - Büyük taar-,eRhı ve taarruz plan1annın hll2lfl 

nızun haşlodJğı 26 Ağustos günü en iç- olduğu blediye dairesi önünde bit 
ten tezahüratla kutlanmış ve bu münn- r,it resmi yapılmıt ve büyük gUnün 
ııehetle Milli Şefin garp cephesi karar- msı anılmıştır. 
20C0"".r..rJ.r.,,..~.r...co.:-~-~_,.~~c~~~~~oo'°'•10Cıc:ciCCıooooCM:Jııco:xaııı:ııoıxx.-ıecııocıı..-

T k •. ..d a .. orır e Atatiirk srünü 
Tnşköprü, 26 (A.A) - Ebedl Şef Atatürkün Taşköprilye gelişlerinhı 18 

yıldönümü münasebetiyle burada b:r tören yapılmış ve Ebedi Şefin ha 
hürmetle anılmıştır. 

Jktısat Vekili 
ynnılmıştır. Ankara, 26 (Tclefon1a) - .İktısat ve- 17.15 tren!yle Zonguldağa mUt 

Bun1ardan <'n ehemmiyetlisi Hanikin- kili Sırrı Day yanında Etibank umum han hareket etmiştir. Vekil maden 

Zoneuldağa 

den yapılandır. Z~ra burada İngilizlerin müdiirü Mecit Gençer ve müdürlerden Janm tetkik ve 2.iyaret edecek, bu "1f' 
sabot:ıin karşı muhafa?.a etmek istedik- CemnJ Hidayet oJduğu halde bugün bati bir hafta kadar sürecektir. 
leri İran petrol kuyuları vardır. Hu- ~-,..;::>.c::y;:::~~~...c;:::.,o<::>~.;,;::..c..::::.~><;;::>.c;.;::~~...c;:::.,...c;:::.,...;;::,..c::::::.-c;::::..'>"~~;;::.-:-
remgfıh avni ismi taşıyan nehrin salıi· J ı ..l • d k • l/ f · ·ı · 
lindedir.Abodı:ındaiscdünyanınenmü- SRenaertve 2 ( m'l ar ge !1l tV.Or 
him pctro] tasfiyehanesi vardır. Bumda İstanbul, 26 (Yeni Asır) - isken- mııkam ve tacirlerle temasta bulun~ 
bir rok Fintli C'a)•'>tlla1<tadır. deriye ticaret ataşemiz Naci Aday ha- tur. Bu maUar Mersin yoliyle meınJC"'" 
MİHVER GEMİLEltİ bn lskenderiyedl'! bulunan Hindi!'ltan, timize ithal edilecektir, .~ 
İnW.lizforin asker cıkardık1arın Ben- Amerika ve ingiJiz menşei mnllann Ataşemiz Yarın Mısıra döne' 

ifrrc.ıanurda OC'mirli bulunan Alman ve memleketimize nakli etrafında alakadar tir. 
' ltalyan gl'milcri hakkında harekete geç- ~~.D:~J"J"~..r~~.lOCMx:~CCCIOOOQO!CIOl:llOIXXXXMXIOCI .... 

l mec.i i<:in İran hükümeti nezdinde miite- Jstonbu/da öldürü/~n kedi ve köoek/er 
Pddit defalar tesebbüs]cr yaoılmısb. __ Jı 
f 1.1niltcrc ?l'İ.İrcttebatının çıkanlarak bu İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Şehrimiz. de bir hafta içinde ·H3 eereeri k~ 
remilerin İran1ı rnu11afızlımn nezareti 11 7 eerseri kedi itlaf edilmiştir. 
~tına ~ınm~nı ~cm~!. i~ h~il- ~~~~~~~~~,~~~~~~<~~~~~~~~~...c;:::.,~~~~ 

meıi için bu taleplerin verine aetirilın~ Ceza kanununda yapılacak tadilat 
sini mecburi kılnn hukuku düvel hü- • ~ 
kiimlerinden bı:ıcıka Basranın emniyet Ankara, 26 (TclcfonJa) - Aadliye ve- pılınaktadır. Tadil kom!syonunun f" 
altında olmnsı 1ngilterenin siddetlc ala- kalcti sulh ceza kanununda yapılacak yeti bir $ene süı:eçektir. -·~ 

tadilatın esasları üzerindeki <;alı.şmaları- İtalya ceı.a kanunu ile beraber ~ 
ka gösterdilt: en wühim ihtiyaçlardan nn devam etmektedir. memleket ceza kanunları da tetkik ffl' 
birini teşkil ediyordu. Tetkikat bütün maddeler üzerinde ya- mektedir. 

Rp a-k-ü n;v_e_ 1Jiiiıla~hr[n·~B~eş.:::.<:l~ng~ili~Z ~ta~::::::.<:::rg:ı-<:::>'a rı::::>'esl~ 
en 

i d • t feransın Moskovada toplanması tek-r 8 D a vazı ve lifini hararetle kabul etmişti. Hal- • Bir lnailiz kor-
ve bu arada 23,HO He.likona h8cum et~ 

es:r al~Jllar ~erlın, 26 (A.A) - D. N. B. B 

• RASTA R A F1 1 tN('f SAHİFEDE • huki delegelerin isimler? henüz bii- ~ Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. ajansı-
dirilmemis. toplantı tarihi de tesbıt • • k • Al açlık ve sefalet vardır. vetı ve 1 1 nın bildirdiğine göre Alınan kıtalan 24 

Beş İngiliz bombardıman 1ayyar1 
den mürekkep bir teşekkül bugiln ~ 
leden sonra Alman koyunda bir.~ 
kafiles!ne ve Heligolanda neticesiz~ 
bir hücum teşebbUsünde buJunm , 
Bu teşe'kkUJdeki tayyarelerin hepsi 
şürUlmüştür. 

Şimdi trnnın petrol m:ntaknları ne ~ ~,e~~ - ağustos gilnü İlmen gölü ile Peipus gölil 
Meşhet civarında üç bin Hintli vardır. --------------- arasında bulwıan ve mühim bir sanayi 
Hindistandaki 1ran konsolosluklan de:r- Japon/ar cok Stnırf i m an VtlJl UrU merkezi olan Loga şehrini almışlardır .. 
hal emniyet tedbiri alınmasını bek1e- • GUnlerce devam eden muharebelerden 
mektcdir . RAç:T~•uFJ 1 f'1M ç:l\HfFmm. ''altı sonra Alman teşekkülleri Loga önünde-

Petrol mmtakası ve Kasrı knsabas• B. ÇÖR<'İl,E KIZDH..AR U ki tahJCmat silsiJesini yarnuşlardır. 
__ ......_, __ 

ciddi mukavemet görülmed~n isgal edil- Tokyo, 26 (A.A) - Jaoon ~!Ahiyctli Londra, 26 (A.A) - İngiliz Bahriye Muharebelerde 6600 torpil toplanmış 
mistir. H:ırekfltın sürati trımlılarm çok menbalan sin:rli bir halde Çörçilin it· Nezareti bu akşnm neşrettiği bir tebliğ- ve 1125 beton sığınak muharebe harici 
mikdarda kayıplar vermelerine sebep hamJarım reddetmekte ve Japonvanın d~ bir Korvetin battığını bildirmekte- cdiJmiştir. Bu sığınaklardan bir kısmı 
olmamıştır. hiç bir kirnsevi ve hic bir yeri teh<ljt et- dir. zırhlı kolonlarla sureti matısusada tak· 

AFRİKADA HARP 
Kahire, 26 (A.A) - Orta .şark tJ 

liı. orduları karargAfunın tebliği : 4fl 
Tobrukun cenup mıntakasmda 

manla bir kaç obüs teati edilmiştir. Tayyarelerle nakled:Jen askerler İn· mediğini bildirmektedirler. 1 Londra, 26 (A.A) - Bir kısmı avCJ viyc edilmiş bulunuyordu. 
giliz - İrnn petrol şirketinde çalısan ai- Cö~ilin Janon askeri zümreler.ne refakatinde uçan lngiliz bombardıman Luga yakınında yapılan muharcbeler- Ber1in, 26 (A;A) -Alınan teblii! ~ 

24 ağustosta ştukaJar Tobruka ~ 
ederek düşmana bilyilk zayiat vd" .. 
mislerdir. Buradaki liman tesisab ~ 
edilmiş ve İngiliz. dafi bataryaları ' 
turulmuştur. .~ 

lelerin emniyeti için icap eden tedbirleri vnptıl{ı telmihler hakkında Jaoon hare- tayyareleri bugün Fransız, Hollanda ve de şimdiye kadar 23 bin esir alınmıştır. 
almışlardır. ketlerinin umumun tasvin ettiği bir mil- Almanya sahillerinde iki Alman vapu- -----

* 1RANL1LAR MUKAVEMET 
EDiYOR 
Radyo gazetesinin İrandaki askeri ha

rek6t hakkında verdiğı haberlere göre 
tngilizler tranı Uç noktadan istiliya baş
lamışlardır: 

1 - Abadan limanınd;ın ... Bu liman 
petrol tı>c:isııtının mttkeı.idir. 

2 - Benderşapur limanından .. Bura
sı da şimalden cenuba u7anan :şimendu. 
fer hattmın müntehasıdır. 

3 - Irak yolundan Hanikinden ... 
tranlı1ann İngiliz ilPrleyisine mulrn

vemet etmekte oldukları haber veril
'llnldedir. 

Ruslar tranı Kalkasy::.ıdan istilaya baş
•amıc:lardır. 

Londra radyosunun harekAt haklundr 
verdH!i maHlmattan memleket tamamiv
!c işgal edilinceyı:ı kadar harek5tın de
vam etmeyece(ii ıstidlfıl ~dilmektcdir 
Yani cenuptan ilerleyen tnrYiliz1er sim~l· 
drn ilerleven Rusların bir!E'mtf'leri dit
c;üniilme~ekiedir D 0 niliyor ki: Gnve Al
manları atmnktır. Bu gaveve ericil'lik· 
ten c:onra mPmleketin i§galine Jüzuw 
<:YÖriilmev '<'ektir. 
ANLA~MA MüMKON 
İran S"firinin henüz J ..ondrada. tnui. 

llz - Rus c;rfirlC'rin:n dp Tah""tıdıı bulıın
duklrırı hPtırlatılrr.nktadır. Bu hal" ~Ör<' 
tnrıiJtere ılc 1ran ı:ıra'"tnda h"''l;iz bir an
lnc.nı.,va varılm<'c:ı mü'llki.indür. 

Türk umumi PfkPrında büviik tcC'ssii,. 
uvaıırl•ron m~"loııin İ"an komc:mnıızur 
istiklfıl vr> bitarnfH!ını temin ede<'ek su
rette hnll •dilmi'!l olması cok verinde olıır 
Bir az hiisnü niyetle bu tenim edilebilir. 

li politikaya istinat ettiği söylenmekte- runu batırmışlar diğer vaourları dn ha- FWpinden Rasya ya 
dir. . sara uğratmışlardır. tşgal altındaki Fr:ın- ihracat serbesL 

TEHDiT VE PROPAGANDA İMIS sada bir tayyare meydanınada taarruz 
Tokyo, 26 (A.A) - Cörç:lin radyoda edilm~tir. Tokyo, 26 (A.A) - Domei ajansı bll-

söylcdiP'i nutkun ilk tesirini yaz.an Ko· . . / • diriyor : Filipin yüksek komiserliği, 
Kahire, 26 (A.A) - Alman ta)'J"'it" 

kumin Simbun ~azetesi nutkun Japon- JngıJız f a)' V OTe err F;Jipinin Sovyetler birli~e um~i ih-
va ve Orta şarka dair olan kısımların- . k fn-:t:~ racatta bulunmasına yemden musaade 

]erinin İskenderiyeye yaptık]an bit 'I 
arruzda üç k!şi yaralanmıştır. Basa 
na1ar hafif hasara uğramışbr. d hah d k d. ki Kahıre, 26 (A.A) - Orta şar ~ tın;.,.; .. 

an se ere ıyor : h k t1 • k Ahının tebligw · . e ~ ..... · ------Bu nutuk tehditle dolu bir propagan- I apva uvve e:1 + arargu· :ı.... bo bardıı · 
..ı • k d B ı be be Lo dr azar gecesı ıng ız a5 u m -ua nut u ur. unun a ra r n a· ta 

1 
. Trab1 lirn taar 

dakiler uınnetmesinler ki Fransız ffn- man d YY~.enmikdar us ank -
di<;inisi, Siyam ve bahri muhitin diğer [11~ e ere ır yangın çı armış-
devletlcri bövle kaba vaJanJara kapıla- aDr .. ır.d b~ Afrik ta ı · Bar 

k] d C.. il 00· 1 '1·k1 J ·1 un e cenu J a yyare en -<'a ar ır. orc y e ı e . aoonya ı <' d' . d ki . d ı bo ba 
Siyamın ar~sıru acmağa ve gôva b:r Ja· 

1 
ıya tval~ ıaşe epo anna m -

l)()n - Amerika müzakeresi olduğunu id· arta ~1. bo ı.'. __ _, ta 1 · d'' 
d . d k .. _,.. k bo ~ ·-'·~ ngı ız muaruıman yyare en un 

m c ere u~u pa tı zma"a Ç~·- T hran d'ğ İr hirl · be n 
yor. a c1 ve ı 

1
eardr an Aşe . ~.r:n~ ;: -

CfNIJı.ım. MEMNUN nam e: a_tm~s ır. ym gun arp y-
Cunking, 26 (A.A) _ Hariciye nazı- yarel~.nmız ıJerlemekte olan kıtalanrnı

n Çördlin nutkunun Cinde doğurdu(tu za muzaherette bulun~uşlar ve kıtal~-
. · b'ld" ·sı· B t k J nmıza taatTUZ etmek uzere cenupta hır memnunn•Pti ı lMnl ır. U nu U • a- d'' . . d d k )kın k • f 

'lOnvnnın f nrrııtcrc ve Amerikanın mü~- u~:ıntınış me~ anın atntmauşl ad ıs ı-
k k tl · ı k 1 d ·ı yen uç ayyareyı ateşe u ar ır. 

t;re ._,uvv_e er~~~ ~rhsı asmtnt an .. ıtc- Ordu ile iş birliği ynpıl8l'ak nakl!ye 
rıvc gı{'emıveccı.11nı sarı sure e :aos c- . ff k t1 k 11 1 şt 

· J · 1 · f · t tavynresı muv:ı a ıye e u anı nu ır. 
rı.vor. aoon~a penı<e: eme sıvase mı a- D"r kil tehWd düsürüldüw .. bildirilen 
lqp ctmektC'dir. Bundan sonra varılacak d'~ 1 ta g e . d baguk hava 
ı. h ı · t ·ı· A "k d klfı. uşman yvaresm en ş nca • ·ıer a suretı nı~ı ·z • merı nn e • u- k 1 . . t t bh'' ·· de 

k . dd · · t'b k h uvvct erımıze nnrruz eşe usun 
"'llSVomınun «:e ız ma esme ın ı a a- b 1 b' · dalı d" ilr"l 
ı· ,.:ı l ı d u uııan ır tnyyarenın a uş u -J e ~ ma ı ,~daJ·i Amel!· a mus olduğu öğre~lmiştir. 
zabit' ri dönüvor!9 r.. lskenderrye ve hava 
Nevvork. 2G (A.A) - Nevvork He- hücun·u 

"ald Tribun ı:tazctesine ıtörc japon li~a
"lını ö;l-renınek i<'in Janonvava J?idcn 
ı\merikn kara ordusu vi deniz subny]a
~ı mernleketlcr:ne dönmek emrini alınıs
'ardır. Bunlar Tasumaru vapuru ile 
Kobedcn Sanghaya gidecelerdir. 

Kahire, 26 (A.A) - Mısır dahiliye 
ne?aretinin tebliği : 

İskenderiye Uzerine yapılan b!.r hava 
hilcumu esnasında ile kişi yar~anmış ve 
ban binalar hafif hasara uğramı§tır. 

- - - YUNAJOSTAJIDA Solyada çocuklar Ruzarsazlalc ve 
köttlrtbn olayor-
Budapeşte, 26 (A.A) - Peşter Loit idam Cez&SI.. ~ 

yazıyor : Sofyada Paralizi Anfantin (Ço- Roma, 26 (A.A) - Y~ ~ 
cuk kötürümlüğü) vak'alan kaydedil- sık ~ıkan ~~gm]ar mQnasebetiy1! ...r 
mistlr. Halka icap eden hıfzıso;:ıhha ted- bota1cılar olilm cezasına çarp~~ 
birlerini almalan tavsiye edilmiotir. )ardır. ~ 
.... ,.~-,..~~"!..,_,. .. ,._,,,. .. --- ... .,., .-....-~ .,.,..,._,~asaa:a~~ ~:sa~ 

lzmir Alman konsolosluğundan: 
Alman rnd11osanun rürJıce flabef'lett ne 
tının rıtrıııye yaz saatiyle iter gün 

49,,92) Metre üzerinden saat 7.4s te •• 
J'l.5,4 ) 

1339 •• ) 
2~"JJ) Metre üzerinden saat 20.4s te .. 

ı339 •• ) 
JJ.22) Metre üzerinden saat 22.- de .. 

1339 •• ) 
Yapıldığı Udn olunur .. 


