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an h'ıÜndere<'atmd:m mesuliyet kabul edilmez.. Cümnuriyetm "e Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siya.ri gazetedir 

------mıocı------~~~~~~~~~~~~ 
ıran a so azi~et 

Tebriz, Er 
dibilveDil 
manalı dı 
Iran şiddetle muka
v~met ediyor, lran· 

lran .Şahinşahı Ala Hazret Hümayunun Tahrandaki saraylan h 3ID • raJ Ö)dfi 

Akden · z . l-Ai~-~~;;~:-;i~:· r :=e::i~:!;:::,:e-
li e ·- -· -····-·-·-·-·-·- - •':• .. U.. a d llıi tanlı ve bir tayyare 

vzasın a Din veperde Mosko!~~:~!'A~dil~~ova rad-
Ö11·· it 'lhiizdefıi avlal'da 

• yosuna göre Sovyet kıtalan dün Tebriz 

k • • •• şehrini işgal etmişlerdir. 
• "bin büyüh bir 
ı•ddet peyda etmesi 

son opru Moskovn, 27 (A.A) - Moskova rad
yosu ıranda yapılan hnrekfitta Sovyet 

b 1 d 
kuvvetlerinin Tebrizin şarkında Erdibil 

a Ş 1 a 1 n 1 
ve gar~llnd~ ~il~nn ~as.abalarını da iş-

. gal ettıklerını bıldirmıştir. 
~ Moskova, 27 (A.A) - Mos'kova rad-

ııvveııe htemeldil' 
SEVKF.T ntı.r.iN 

lt 

Rusların · Din yeper 

garbına geçmek te
şebbüsü tardedtldi 

'rtık ~~ harbinin kı tan en·el tasfiyesi 
lıtıl'nen~ı.; bir suretle bahis mevzuu ola
lttırak t>Inda biitUn nskcri münekkitler 
t~rt, .~t.':11işlerdir. Yapılan tahminlere 
)etli b~numüzdeki kış oyları, ehemmi
~ııılo ır hazırlık devresi knydcdecek. 
fat1e r;u. harekiıtın ge\'. cme-.inden isti-
"eıt~ ~rck noksanlarım telafiye. kuv- -<>---
~ de Ilı Yeniden tanzime çalışacaktır.. Reval mmtakasında 
"'ltataide, harbin siklet merkezini ha- mevziler imha ve Cerni· 
~it i . aha elverişli cephelere naklet- k ~ b d. 
~ çın, bazı gayretler ~arfedilmesi Ox ombalan L. 
\a i~uhtenıeldir. Nitekim cenubi Afri- Be.~lin, .21. (A.A) - Dün ~1!1'an te-
lotı b !:'dı başvekili general Smuts. sekkullerı Fm hududundn rnühım Sov
"lı h a•ıarı ttikip eden günlerde, Akde- yet :tahasşüUcrinc ve rnotöri:ze kollan
ile ~ıa'\'lasının müthiş boğuşmalara sah· na muvaffakıyetle hücum etmiştir. 
llliYeti:~ı _söylemiştir. Akdeniz hfıki- Reval nuntakasında Sovyetlerin sahra 
~OJJnnn 4<'l\)jz. donanmasının .elinden mevzileri ve topçu meVZ:leri imha olun
~ L!k hıaksadMe Almanların Sü- muş ve tam isabetli darbelerle mühim
"'lttt -.cuınb ile Ccbelüttanğo karşı ha- mat depoları berhava c<lilmişUr.. $oy.. 
.ıtt n 2"e~eleri mllmkün görülmekte- yet teşekkülleri insanca ve malzemcco 
~· lıitıerin ırunımnu teşkil eden miihim zayiat vermiştir. 
s;;tıetiıı biiyük kısmı Rusyada mıh- 26 nğustos gecesi Çernikofüı nskeri he
~ ha bulunduklan bir sırada, Akde- defler bombalanını~ır . . Ağır çapta inf!
)et ed V?.asında böyle bir harekete kifa- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE • 
~lı'· ecek kuvvetler Abnan başkunuın-
Qe~~n elinde mevcut mudur? 

1ati olçı ~usya hnrekfıtına iştirnk ebne
llıtiyatan talynn ordu1an mihverin bir 
)"' ~ıvveti sayılabilir. Fakat İtal
l'ılt tnhı~ gal kuvveti olarnk, Almanla
~ da .. 1Ye ettikleri mmtakalara o kn· 
'°etteıı gıl~ış bulunuyorlar ki bu kuv
~illlt ~ern ölçüde istifadeler temin 

~. 

yosu !randaki harekat hakkında şu ha
beri vermektedir: 

ıranda Sovyl!t kıtalarının ileri hare
keti tcsbit edilen plfuı mucibince devam 
etmektedir. 

tRAN AMtRALt öLD'O 
Londra. 27 (A.A) - İran Amirali Ba

yundur İranın deniz kuvvetlerine karşı 
yapılan harPkl\t f'Snasında ölmüşti.ir. 

tn AN TFBLtC1 
Tahran ,27 (A.A) - Tahran radyosu 

askeri harekat hakkında aşağıdaki teb
lij!i nesretmiştir: 

25 Ağustos sabah saat dörtte şimcılde 
Sovyet ve CPnuota fnııiliz kttalan İran 
ara1isini frti15 ctmicılerdir. Düşman tay
yareleri Efdeibil. Rest ve Ahvay şehirle
rini ve baı::ka di~er. mahalleri bom'hardı
man e1mi~tir. Halk lle :sa1dn m;ılialfolP"r
de kiilliyctli Jınsar var.dır. Halktan bir 
rok kims"' varalanmış ve ölmüc:tür. As
ken herleflel"e icıe hemen hiç bir yerde 
ic:a'het olmamıştır. 

Tebrizde hava dfdi bataryaları bir dii '
ınan bombardıman tayyaresi düşürmüş
ti.ir. 

RTTS VF. tNGtLt?; HARRT<:ATI 
Motörlü Sovyct kıtalan Culfa ve Ma

- ~ONTJ 4 n11ı:cO ~A Hf'VFl)t<; -

lngiltere Orta Şarka 
11ek dikkat edi vor 

R~acla tahrip edilip yollarda 
kdlan tanklar 

L ~i~i~-~i~~~~~~-~~~~ I 
Odesa ve 
Tallinde 

harp çetin 
Alman orduları lenin

grad önlerinde du
raklamıı gibidir 

2 günde cephede 156, 
ayrıca Leningradda ıoı 
tayyare imha edildi.. 
Moskova, 27 (A.A) - Sovyet istihba

rat dairesin:n tebliği : 26 - 27 ağustos 
gecesi Sovyet kıtalnrı bUtUn cephe bo
yunca düşmanla muharebelere devam 
etmiş?.~rdir. 

Moskova, 27 (A.A) - Gece yansı 
neşredilen SQvyet tebliği : 26 ağust'Osta 
kıtaJanmız bUtUn cephe boyunca dUş
r11ıın:ı krtrşı nnudane çarpışmıştır. Halen 
elde edilmiş olan sarih malOmnta naza
ran 24 ağustosta evvelce bildi~ ol
duğu veçhile 46 Alımın tayyaresi dcğ:l, 
fakat 63 Alman Uıyyaresi düşilrülm~
tür, 25 ağustos günü 93 Alman tayyare
si düşürUlmüştür. 18 Sovyet tayyaresi 
kayıpbr. 

• SONU 4 "ÜNCt} SAfflt'EDE -

lt4acarlara ve Finlere 
göre harp vaziyeti 

lliğ <'sı heklenemcz. 
~for~r .. tnrnftan Iliiyiil~ Ilritanya impa
~e 1::1• kuvvetlerinin tevziindc, ~im
~" kn dnr görülmemiş nisbctte imknn-

A 

1 .frikada Ta ı·n e ri 2it-
lll'it \"ltşnıu tur. 

:tıı>. d ~:va adalan Almnn istilasına mai eı;iJdir 
'1~iJ· . 

~I ız senıalanndan ziyade, Alın~n 
~i buirı hava hiicumlannm tesirine lfı-
1rıgi:1nmaktadır. 

ve iden b·r u-.,,, 

mandanlık ih-
ti çe büy··yen 
alevler içinde 

das olundu yanıyor 

- -- -~ HER 'l'iJRK ÇOCUGU s - = 
~ KNATLANA İLİK ~ 
~ Milletin cömertliği gür bir pınar gibi HAVA E 
E Kummuna yardım etmekte devam ettikçe, ka- § e natlanmak istiycn hiç bir Türk cocuğu tatmin = 
~ edilmemiş kalnııyacaktır. · ~ 

~ § - -
511111111il1111111111111111il1111111111111111111111111111il1111111il1111111111 ~ 

YENİ ASm Matbansında basılmıştır .. 

Elçiler gerıeri de 

Berlinlra
nayardım 
vadetmecli 

Berii ndeki Iran sefi· 
ri Alman hariciyesi 

ile temasta 

Talırandald Alman sefl· 
Pinin Şahin$ala hazret· 

lerl ile görüştüğü 
teJızip olunda 

Moskova, 27 (A.A) - Sovyet aöz
cüsü Lozovski salı akpmı gazetecilere 
demiştir ki: 

- Sovyetlcr birliğiyle lran arasında
ki diplomatik münasebetler idame olun
maktadır. Sovyet büyük elçisi hala Tah
randa ve lran büyük elçisi hfılfi Mosko
vada bulunmaktadır. 

lRAN VE ALMANYA 
Budapeşte, 27 (A.A) - Ofi bildi

dyor: Macar ajansının Berlin muhabiri 
tarafından dün akşam verilen bazı ha
berlere göre banın Berlin elçisi pazar
tt'ai ve salı günleri Alman barlclye ne
zaretinde konuşmalanna devam etmi§
lir. Hali hazırda franın Alman hüküme
tiyle daha sıkı bir temnsı Alman harici
ye nezaretinde tabii addedilmektedir. 

YARDIM V AAD ETMEMtŞLER 
Tahrandaki Alman elclsinin Şahin

şahla oldukça uzun görüşerek Alman
yamn lrana yardımda bulunacağını va
at ettiği hakkındaki haberler Almanlar 
tarahndan tahrik maksadiyle uçunılan 
balon olarak tavsif edilmiştir. 

ALMANYA DtKKATU 
Diğer taraftan Kisuyaof gazetesinin 

Berlinden aldığı haberlere gör~ Alman 
hükümet merkezi aİynat mahfilleri han 
hlidisclcrlnJ bittabi büyük dikkatle ta
Jdp ediyorsa da resmen vaziyet almak
tan içtinap etmektedir. Maamnfih Al
man mahfilleri hadiseleri dikkatli ve 

• SONU 4 'ONC1} SAHiFEDE -

lran V cliahtı Rcfikalariyle beraber 

TahraPda zahiri bir 
sOkOnet var 

Askeri harekatı 
durduracak bir 
anlaşma ya
pılamadı 

Iran henüz en iyi as. 
kerlerini kullanmadı 

lngillzlel'in de, iranlda· 
rın da IJirfJiPlerile harp 
etmeJı istemedlfılm 

göl'iiliiyor .. 

~İf tı ~~r_e, karoda, denizde ve havada 
).'~ o,..Lalannı kuvvetlendirmistir. 

~le la .. olarak artık yalnız değildir. Bir
\ı;\'Ve~~1tnhurb,.etler ve Rusya gibi iki 

--o- Alman motörlii kuwetleri hareket holinde 

~{i 1 rtı'iittefılte maliktir. 

Almanlarm eline geçen yerlerden 
Dniepropetrovsk kasabası 

:ı.tuıa1~kheı hareklltı hep bu zaviyeden 
~eltı b: etınek lazımdır. FJ:"er. öuüınüz
icıı lı .. ffalar içinde, Akdeniz hakika
'1~~r6k harekata sahne olacaksa en SON D.f\K1KA )• tib boğu malann ya Garp çölünde. • • • • • • • • • • • • 
il~. trı ~~da CC!reyan edeceği şüphesiz-
~ ı:lızler, aylardan beri Orta şark- Iran muta\"aat 
\>~ tn VVetlerini takviye etmektedirler. . 

et11 ezse ••• tcltıu bVtiiminde, G arp (ölünün heT 
~"'1 arekatı imkansız kı1an boğucu 
~~t:tı ıan olur olmaz bugiinkü sü
o lanı en eser kalmıyacaktır. ihtimal ki 
\ir har nn iınparatorluk kuvvetleri, kat'i Ash~r i harekdt dur .. 
\>"°dl el<ete Jirismek hususunda, mih- k 
~n t~ tekaddilm edeceklerdir. Bu madan devam edece 
~~il Yarılan muhakkak surette Trab- · 
tit~ıe!' ~t;1'nğa (ahşaca~lardır. Zira- İn- Lonclra, 27 (A.~ _ Dcyli Ekspres 
~ lnn ı.;en sene cllerıne gecen fırsat- te . azıyor • İranın teklifi tam mu
~ ~d~a1 rn!yle istifade etmemiş olmaJa- gtaaze tsı ~de ohna7.Sa İngı'liz • Rus kı-
'llbl:... ı erıne ,_ d h 1 al 1 vea şe • 

ı;tıl\ .• ne HU ar na a ıya m o - tal İr n topraklarından çekilmiyecek-
~tıln u P.ıırmii ·Icrdir. Diğer taraftan Al- 1 ~~ Ma k t bütün .& --;anın rı>]mneti 
"- \. r da d.. 1 b b .. yük eru:r. a sa ~:r .,., 
ll rlJ(!ler u mnn arının azı .• u namına İranm yakın şark: memleketle-" 
llııdan l~Jrlad~klarını b~lıyorlar. rinde bir entrika me"rkez.i olmasına mA-

l'l nıutı ,~olayıdır kı Fran:;ayı, Ispan~·a- . 1 kt . 
"h~nı·a~ surette kazanmağa hayati bir nı ı:orı;:D;ANIN "ÜMİDİ 
l'ctı~ 'Y~t veriyorlar. Bu sistemli gay- Lo dr 27 (A A) _ Royterin 5ivas1 t netıcc " k .? n a, . . ., 
l\a hı>anynnm cr~c~ h mı· .. •t .. 1 d muhabiri bildiriyor : Iranın İngiltere ile 
•i~ e ttirrne"~o __ 1

8d at~.usd~ .. ~t~?1 .~r e muslihane bir anlaşma yolu aradığı hak
~;•di İngiltegı .""° e! ıı;ı. !1 unu urse, kındaki haberler teeyyüt etmem:şse de 
' l\'Vctıendi .~cn!n vanvetı hır kat daha Şahin.,cıahın İrana hareket eden kuvvet
,_1tı<l nt 1 ğı hır :ı;ırada, harp macera- 1 . metinden şüphe etmediği 7.an
Gl 111 11~ lllayı düsünmcsi aklın kolaylık- er~;. aza Meselenin muslihane halledi1-

t.'rı:ı~Yncaf:rı bir eydir. ne 
1
• 

1!0~anı bulunduğuna Şahinşahın 
~d:ınıın ayn gelince, Vis-ideki devlet 1!1esk~ ım t getirecei!i Londrada ümit 
~~d • rı tcrcdd"•tı . d k t 1 oa anmı b 
İl" ır. it u crın en ur u m~~·~- ed:lmektedir. İngilterenin Tahran bü-

•tt ik ~~~ların. nıuk~''e!lıe~ cttıgı~ı. •iik el isi bugiin yeniden Şahinşahı 2)
ı~ fılQ b!•tnhunyeHerın lngıltere de ~ t i •şt• 
llgiltc

11 
• ır ittifak halinde olduğuna, ynre e mı ır. 

C\t b•J k •hf0 11 • • ~~~~..c:'!ıo~~~~~~~~~ - ~O"' Yene ı mc ~ •m:ı ennın l'0'"...-7J:r~~~~..ıc:ıı::ıo-~ 
'""lJ 2 ™et SAIIIFEDE -

MAKSAT ORTA SARKA ÇOK FiN KO~ FEZINDE BATIRtLAN Alman hatları nerisine ~S~ov:::::..<::e><::>U<::><:er~J~ap~on~ua<:-..<:ga~ 
EHEMMiYET VERMEK.. RUS VASITALARI 

LÖndra, 2~ Simladan Budap~te, 27 (A.A) _Macar ajan- a tııan begannarneıer bir ihtarda bulundular 
Royter ajansına bildiriliyor: sı bildiriyor: 163 ncü Alınan tümeni 

Şarki Afrika için yeni bir kumandan- Fin yüksek kumandanlığının emri altm
J.k ihdas edilmiştir. Orta şark orduları dil harekata iıtirak ebnektediJ. 
kumandanlığının bütün dikkatini orta Fi Iand· k .. f • 1 ..ıı·n 
prlr.taki harekat sahalarına hasrec:lebil- rind n 1

1Y•b .. 0\ezıt j cR~ .f at 
meai için şarkt Afrika ayn bir kuman- lını" . teahn li~e en huyu laad~~' er .. t n. 
danlığa tabi tutulmaktadır. yeye azar uuannı goa enyoJ'. 

Şarki Afrlkanın ltalyanlardan alın- Yangının tiddeti her dakika artmakta
maaında parlak muvaffakıyetler göste- dırAuN 
ren general Kuningam orta şarkta b~ AN YERLER 
ka bir kumandanlığa tayin edilmiştir. Helslnki, 27 (A.A) - Son aiti gün 

General Plat ~arlr.f Afrika kumandanı !çinde kuvvetlerimiz 1940 aulhiyle 
olmuştur. • SONU f t)Nct} SAHİF'EDE • 
<:;'....- -<'~...::.....<:-ı.~.C::.......<"'.<~~~~:::,.<;;;::>"-

Fin askerlerinden bir grup 

' 

Teslim olmak 
istiyen Alman 
askerlerine yol 

!rÖsteriliyor 
Mücadeleye kat'i suret• 
te devam etmek a zmi 

de bildİl'Wyor .. 
Moskova, 27 (A.A) - Royter Ajansı 

bildiriyor: Rus tayyareleri cephede Al
man hatları ark8sma beyinıianieler at
maktadırlar. Bu beyannamelerde Rus 
halkının mücadelede kat'i surette devam 
azmi bildirilmekte ve Almanya ile işgal 
altındaki topr.ıltlarda olup bitenler kay
dedilmektedir. 

İtalyan İmparatorluğunun inhidamı, 
Ru2velt - Çörçil deklarasyonu da beyan
namede yer almıştır. Beyanname teslim 
olacak Alman askerlerinin tak.ip edecek
leri yolu gösteren parolnyı da ihtiva et
mektedir. 

B.Lozovski demiştir ki: 
- Esirlerin ifadelerine göre bu be

yannamelerden bir çoğu Alman askerle
ri tarafındnn okunmuştur. Ruslar eline 
düşen esirlerin ynrısındnn fa7Jası bu be
yannamelerin muhteviyatı hakkında ma
lfunattar olduklarını söylemişlerdir. 

Amerika ile ti
caretinin bo
zulmasını düş
manlık savacak 
Sovyetlerıe Çinliler 
arasında konferans 
yapıldıp yalan.. 

Moakova, 27 (A.A) - So-.yet hü
kümeti usak. ~rktaki So.,-et limanlan 
vasıtasiyle Amerika ile ticaretine engel 
olmak gayesine matuf her hangi bir te-ı 
tebbmü kend isine lwlı pyri dostane 
bir hareket teliklri edeceğini Japonya~ 
ya bildirmiıtir. 

Moakova, 27 (A.A) - Tas ajnnsı 
ağustosun 15 inde Çitada Sovyet v; 
milli Çin hükümetlerinin murahhaslan 
arasında bir konferans yapıldığı, 16 Çin 
murahhasının bu konferansta hazır bu
lunduğu ve Japonyayı nlukadar eden 
meselelerinin görüşüldüğü hakkında 
Asahi Şimbun tarafından verilen haberi 
yıılanlnmıştlr. 

1MPARA TORUN MüZAKERELERt 
Tokyo, 27 (A.A) - İmparator Başve

kil Prens Konoyeyi knbul etmiştir. Bun
dan sonra Hariciye Naz.ın Amiral Toyo
doyu da knbul etmiştir. 



Kooperatifler Birliği 
pavyonu rağbet görüyor 

Birlik piyasada nazımlıiı 
mükemmelen başarmqhr 

YENi ASIR 

lf ômiir • lika
rına mevdaıı 

bırakılı~_ıvacak 

Kömürlin mııJdeftipJer 
ellnde ıopıanınama.. 

için satqllll' ıneplıezi .,,,. 
antrepoda yapdamlı.. 
Alakadar makamlar ve bilhua fiat 

ADERLERİ 
lktısat Vekaletinin mühim bir kararı 

Kapot ve an~bal3j bez
leri yalnız Yerli Mallar 
pazarında satılacak 

Akdeniz 
Havzasınd 
Önümiizdefıi ayl.,,,, 
harbin !ıüyiilı JJJf' 
slddet peyda~ 
lfıuvveııe muhtertM• 

Birlife dahil ortaklar mahsullerini en 
,elıilde. en ivi f iotle -satıııvor 

enıin n;ürakab.;_ ~onıı .ociaa kömürü .Hl seaesi..,,eneDltll!lmanJflıtmmlıJı ~ 
men:uu üz.erinde ha.asiyetle durmak- ! ~--,--

On birinci fuarın 
~lıca hususiyetle
rinden biri de cid
den mükemmel ve 
ısanatklrane bir 
eser olan ve bu se
ne biraz daha te
kemmül etürilen 
• İzmir İncir ve 
Cz0m Tannı Satış 
Kooperatifleri Bir
liği- pavyonudur. 

$imdiye kadar 
200 bin :ziyaretc;i ta
rafından gezilerek 
büyük bir hnzia 

seyredilen bu pav
yon, heynelmile 1 
bir müessese olan 
fuarımızdan bütUn 
dünyaya karşı Tü.rk 
koopcrntifcisinin ol
gun ve pUrü-zsUz se
sini haykırmakta
dır. Bu ses, Türk 
mahsullerinin bü
)'iik başancısı ve 
ı.Memleketin efen
disi •olan Türk köy
lüsünün sesid:r. 

Asırlardan beri 
sayi ve istihsaltıb •:-: ..... ~···" 

tadarlar. Kömür fu.tlerinin dalıa timdi- CD'G Jıapof Ve amlJafa f lıezl DePIJ~fı.. 
~ 8-;~-~ı: ~.:;: ·6dtte ~~- Jl:tisat vekaleti kapot bezi ve amba- ımcmeııini iJ.dirmi§t:U:. 
~La • ar

1 
l lf. nn e. ~ - Ü ynpnmğa lvCTlşli lhcır nevi T-bez1erin Ktpot bcii 'IR amba\aj !bezi ıalmak Pti-

>J..railan ~ ~ ::s:~:ıftk~- '1ı_ıi1_ka ve esna'f~ te~ elBen tevzi_ ed~lme- yen tüccar.~ emaf ! 9~N. ıeenesind~ 
__ "-·"-" • --='---'tilm • 1 _ • ıı:nı muvafık gormUf :ve bu vazıfeyJ ko- enrel ımaııifaturacd:iJla ~al ettildcr.ı-

l muıu llAUCTlnln 7UA.JN:ı eınne ~ati- d" h t " L k s•• ~ • • --"-•---.il --""-- .• 11. _ de edil iyecek lz:mird or ınasyon l.'}'e ı ~aranna uyara u- ne aaır ıticaıd: oa~ltll ~cıus;a ııua-::1 ~da kö !!1 k1a v~ e roer.bmık yerli mallar par.arlan müesse- r.aklar ve lbıı v.esiblan ma'ha.lli idare 
tiril~ mur ıs1o n e ge- sesine ı·:rmiştir. Bunda~ böyle. resmi .i\mirıkrme ~dik eı;m~ l80Jlra Sü-

H ber !l\d - _ eh • _ n: hususı fabrı1ca1an3a unal ec!ılcn ka- rncr lbaılk ımueuesesıne ımmaı:aat ıederCk :::::::::::::::::~::::::;:-:.:...., 
. ~- rind~k~ 1!.ore, § nn mun~- P<'l bezleriyle ambalaj işlerinde kulla-

1
'knpot 'bezi ve amba1aj 'bezi alabllecek-

sıp uır ye e -.omur antreposu tcs:ıs 1 .___ • L_-2 __ ,,c,,____ L k ·• 1 d' 
d'. ·· .. l kt.ed. Muh l"f l d nı aı:ı .. Jel" :uevı ~ JUnK:r oan mues- er ır. 

.u;~ m~ .. k . :;dı ye; er en g~ ı<cseleri tarafından sıfblacaktır. 4:r.mir Sümer ibank Veril mnllar pazar-
~~ ti . "kmİ nn, ... en be -geçer Koordin~ ıh~n kararı ikti- l nr şubesi, bina ve memur kadrosunun 
, ıa:dnı!.~~- ~eilme~esı ıçbuın, du ıınt~plko- Pf -:ı.·.ek.aleti ıtarafmdan e'hrimiUle :bu cle.rLeı yüzünden hu teovziat •cbebiylc 
,.nr a uıı;uı;tırı mest ve ra an na a . •- - 1 d 1 b :ı__ ·ı bl•V ··..ıı . -ı ..._. ~ a- ''- . E k d l cı ·· _ ·n nevı oez ıma e en a ruuı nra te ıg ınıu:ı ... u uır auruma uııeceKtır. :.sa.sen 
toJ'.!.~anı~c ~era en 

1
e ksab ~:'9.,1 • u:un~ - edilmiş ve !fabrikalar ıtarafmdan yapıian !nÜesaeııe .basma 'V'C buna ornümasil mani-

meKtecıır. ou surete ış gunıerınoe ı - Nl!!dıtr d rdunilm ittı [ d b'l • dih ·· 
ıcnilen mikntrda ve mabıl fiatte kömür S h · ~ d k u hm h 

1 
. ~.tuda eşyask sa.~u1}ük~ 8 _ 1~ e, ,1_~ o.m yu-

teduilt etmek mümlrun ıoiabilecdttir. l .. e. rın;u 3e ~k~o1f b "k ve dam Ba aı zua1n en, _ço ,:Uçd . -'cı:?1eıue ~~ nod_r-
Ön.. .. d ki GÜ .• _ 1 ıezı ımıu eaen ı ·ı n rı a var ır. un- m (IC1'1Ut ıaıtın a ~ oremmncıde ır. 

umuz k l 1 funu ~~\,0P ~n- w ımmndathmnı Sümer ban\:a 'teslim 7nnıri ihtiyaçlan için basma vesair nl
lı~ını yap~~-a .. 0 an Jat ~ura. ııd ek' o- decek. Sümer bank 'la muayyen nispet- ma,ğa gelen halk ta ıbinanın darlığı yü
l~kyonu ~;;dr :;.evnı~ ukerın e d 1: lerdc hlllka ve esnafa teırzi edece'ktk zünden .çok ısttrap oekmekte ve ısoknk-
:t ~ İti .;r ~ k~. ere e ec • Vekikt, haf'P durumundan istifade hma bcHemcktedir. Ha1lk 5htiyacıaı 

ve ıkttmda c ~l'CM"~k c omf'u~ d1 optan ı..,e ~ Uti}·cnlerin fu.aiiyetlerini 'ön1e- barşılamak için şumullu vazife deruhde 
pera en e 0 ara satış ıatl C .tCSmt --'L :aJc-...1!-} d •~41 • • • 'iL d s·· \.._ k - i • \.. __ d e\. . 1Qt2; m "'"'"" e e ''., aencsının tı.;; e ea umer oan muesseses nın cııu ne-
l' cc tır. :a:vmdan °tlbıırcıı nuinifa.turacrlğa. ka- ri aat:l§lan. ıllalka ıkol~ olmlik mak-

- • pot bezi ve ambahıj bezi lticaretine bat- &adiyle, ıda'ha müsaıt lıit ibinada -yapma-
f:ınf ı0ıtt'ltP-r .. t: .. lfenlef' ~lllIUf 01.a.nlara bu nen !bezlerin Yeril- Si şayanı arzudur. 

Tekirdağ Mebusu B. Rahmi Apak Ba
Jıkesirdm. Manisa Mebusu a Osml'n 
'E~n M~isadan, Kayseri Defterdarı B. 
Rem7i Korukôl7lu Ka~erideı:ı şehrimi
ze gelmişler Mani"a M"'btısu B. Hiisnü 
Yaman tstanbula gi~. 

1 ürk • lngılız ticaretinae inltişaf iar 

Fuarı 195~1 
kişi ı!ezdi ____ ._ ___ _ 

F41nr hareketli ve eğlenceli 
dr:'\'&m ctmek't~ iz.mir ~çia 
den büyük bz.ançlar 'tem1n 
gibi ziyaretçiler ve halk için de 
kaynağı olmaktadır. Her gün 
erce :iiyaretçi fuan gezmekte 
ları ve ha,..:vmm1 b~ 
tedir. Halkevi ;tarafından v.e 
pavyoniyle Mman pavyonuaıa. 
canen göstmilen ıted:iiyevt 
halkın alakasını çekmektedir. 

nva ti_ya'trosu, gazinolar da 
nenle.r ve dans edenlerle do 

' <Jrr. 
Evvvelkigece faan H.342W 

mı_ştlr. 1Bu :suretle yeai ;gü~ 
TetP ra<ledi 195,3~9 ır.:u 'l-.ııııl!lmmı 
Bu :rakam, ıgeçen sene1erdeklnbt 
ıanaedir. 

jkincl ve Uçüncü 7 
eller tarafından is- Şfu:ayı ~le'i. deavi ii!!iresi reisi B. 

lngiliz ticaret birliği bu 
sene de mahsul nıü
ba yaatına başlıyor 

tismar edilen Türk Saffet Tuncav ve Sivasal hir..,i1er okıı1u 
müstahsilleri, itiraf prnfesörlfl'1"inden !brah1m Ali Erbm Ay-
eyle.me.k Hlzımdır ki KoopCTatifler Birliği tfktm<.>shtde ça1t§fm kırlar vahlrtan şehrimize l!el~ dün vi.lAy~tte 
l--oopenıtifler sayes:tıde bir istismar un-ı cak olurken kredi kooperatifler3ıi ya- vali B. Fuad Tuksa lı zivaret etml<:lerdir. 
suru olmaktan kurtulmuşlardır. ratma'k fikri üzerinde callSllmış ve Bul- . . . . _ -

Koo tifJ s · u-· k--~· rtakla . ta k t"f ·ı:;:.: te•1_, 1_ edihni Mıı;afirle!' vah ve beledıye reısıvle se-
pcra er Jr gı. t:J"ıuı o rı ı::arıs n oopcra ı ÇlUJ;• ~ ş- birde ve Fuard tefkiklP vapmıc:ll'l"d.ır 

olan müstahsffier nam ve hesabına ge- ti. Fakat bu kafi deı:ildi. Az!z. Milli Şe- 9 a J~ • · 

PROFEsöR DOK 
B. AKİF ŞAKİR 

uli ~ndüz.1ü bir mesai sarfederck <>nun fımiz Amerikadalci koollC'nltifc;:iliğin tet- J!Ctl.'ft'Hıt 11" ~j n~i 
ınalmı cihan piyasalarında de;ı?er fialle kikini işaret buyurarak eLarge Scale "İstanhu1 v~li ve belediye reisi Dr. Lüt- ' Yeni · IHrvtıaf kin bir Pf'OOPClnt fıazırtfandı.Ge• 
satarak ortaklaruıı faydalandırmakta- COO.,>eration• s:steminden mülhem .olun- Eu Kırdar d~ sn'bab v:apur~a _fst11nn11la 1ten SeneJıJ mülPa~aat 'UeJı8fta peJı bil•.llhtiL 
dır. masanı teının eylemiştir. Bu sistem. sim- harPket etmıs. nhtım& vnlttJ"tZ B . Fu- ~ ., .,, ı--

Kooper:tüler Birliği pavyonunwı üze- diki slmıir lncir ve üzüm Tarım Satış ad Tuksal belediye reisi Dr Behoet th 
r..nde Tiirk müstahsilini temsil eden koooeratifleri Birliği• teşkilatına müsa- ve bir çok dostları tarafından teşyi edil
~k laymetli bir Baröliyef yükselmekte- bihti ve bazı noktalarda bu teşkilittan miştir. 

tnF,i1iz harici 1icaret d airesi bültenin.- Türldy~ye sevkedilmiş bulunan daba 
de Türk - 1ngı1iz fica-reti ba'ldruıda aşa- taknôen 8SC ıOOO sterlin1ik Türk siparl$i 1S Mayıs n5 tsrilili atdnia 

dir. Bu barö1!yet modern aı- tekniğinin dahi daha ilerdevdi 
(uardald benzerleri arasında bir şahe- Yavas yavaş Zira? kredi kooperatif
:1eridir. Pavyon muayyen bir plana gö- fori. Tanm satış kooperntiflcrl birliği 
re hazırlanmış ve kooperatif ortakları- ailesine katılarak bugünkü ileri vasını 
ıun yetisürd:ği en nadide mahsuller vit- tcŞk:lat vilcut bulmu~r. 1937 - 1938 
rinlerinde yer almıstır. Hele nefis incir- senesi basında 3836 ortaktan ibaret 16 
feri.mi% ve onun yanı başında üzümleri- kooperntü varken :şimdi bunlann sayısı 
miı: her 2:ivaretçinin nazarını Uzerine 27 ye cıkmış ve ortak sayısı da 16758 re 
çekmektedir. PaV}'Otlda genç kızlar ta- yükse'lmicrtir. 
rafından satılan üzüm suvu. cok beye- GAYESi 
nilmekte -ve takd'r edilmektedir. Büyük bir banka işletmesinden {ark-

BizDE KOOPERATİF sız bir teskilat olan İzmir İncir ve üzüm 
Bizde Kooperatiflerin tarihi dirnhuri- Tanm Sa~ kooperat:fleri Birliği mücs

yetle baslar. Ebedi Şef Atatürkün da- sesesi calısmalarmda şu noktalar üzerin. 
hivane bir gôrü$ ve ~ Millt Şef de faalivetini teksif eylemiştir : 
İnönü yorulmak bilmez bir dy ile ta- 1 - Ortak kooperatiflerin. ürllıılerini 
hatdruk ettini:ği gün bu müessesenin piyasaya hazırlamak.. 
vilcut bulduğu görülmüstür. Filhakika 2 - İç ve dıstaki aracılara giden 'ka-
hasla~ bazı tereddütlü anlar j?e(i- zancı üre:tmenlere mal etmek. 
n,miştir. ltzüm ve incir müstahsilleri 3 - Piyasada düz.en verici bir yer 
taŞkm rekolteleri tüketmek için mUta- alarak fiatlerln zararlı cWgafanmalan
vassıt ve bazı tüccarlann elinde oyun- • SONU 3 CNCO SAHiFEDE -

Birlik i~etme hanında bir faaliyet dakikası 

28 A2-Lslos Perşembe akşamı 

Fuar Gazinosunda 
CAZ KRALI 

Karmen Padi gecesi büyük sürpriz 
Masaların bir gün evvel angaje 

edilmesi mercudur 

ctlMRtlK 
1'1.fnl"PS,.,... tzmirlf P. 
MemlE>ket da'hilinde gümrülder idare

lerlnl teftis sı>vahatine cılrnn ırtimrük 
miistesan B Mahmut Nedim şehrimize 
gelmi~tir. lzmirde bulunduau müdrldç~ 
gümrük idarelerinde t<.'tkiklerde bulu
nacak, aynı zamanda Fuan da gezecek
tir. 

- ------
BİR rASHiH 

Dünkü niishamızda 26 ağustos mal-0.1-
ler bayramından bahsedilirken bir yan
lışlık olmuştur. Ordu maluller birliği 
idare heyeti reist kıdemli yüzbaşı Ati 
Riza Akatürktür.. Merasimde giizel 
bir s.iir okuyan da mumaileyhin kızı 
Melda Akatürktür.. Keyfiyeti tashih 
ederiz. 

--------
KIZll.AY 
Mel!fnatine lıonser 
Sahilpnrk gaz.hıosu milstecirl B. Be-

şir öke, gazinonun bu akşamki hasılatı
nı Kızilaya terk etmiştir 

Haber aldığımıza göre; bu. akşam ga
zinoda numaralar fevka!ade cazip bir şe
lrildc lınzırlanmaktadır Aynı :umanda 
Hamiyet Yüceses te en son çıkan na
dide şarkı1an teganni edecektir. 

-------

" BAYA.Nl.ARA 
MVHiM FlRSAr 

• • a on ısı 
FEVKALJiOE LÜKS EŞYALAR 

SATILIKTIR 
Japonyadan sureti mahsusada cel· 

bcttiğ:miz en son moda kadın sabah
lıklan ve pijamalar erkek1er için rop 
dö şambrlar, ~uklar için pijama
lar. kahve fmcanlan. masa örtüleri .. 

(26 ağustosa ila 1 eylüle kadar) •. 
Gavet ehven fiatlerle satılıktır_ 
ADRES : Basmahane Gaziler cad-

desi İsmail Hakkı Urlu otelinde No. 
1 daireye müracaaL .., , 

ğıdnkl mn~umat vsrdır: mevcuttu::-. İngiliz ihracat~ılannm U. K . namesinin 19 ıneu maddesi 
U. K. C. C. (Birleşı"lt KTa1lık tic:ıret C. C. nin müzaheretiy1e faknt bu kor- hl!. memur v.e müsta1ıdem1ere 

korymrasyonu) geçen sene bu Slrafarda porasyonun hiç bir mrı ~c;tirnki olma'ksı- 1bufonauldar1 aire1e:in t-!'J't·--... ~ 
fng;liz hükümeti nam ve hesabına Tür- ~ın gönderdikleri ma1lar hunlara dahil ayyen mm'tn'bılar içinae ..... 
kiycde kuru rnc>yve rnüb~yaatına bas- değildir. o1nra'k muayyen tarlfe!i vnsıta'bld9 
lamışt1. U. K. C C. bu sene telm:ır bir 2 _ Türkiye Cümhurive'li ukümeti caklan yoku!uldarda na1kü tterf&I 
mübayaa proımımı ha7.lrlamaldadır. Gc- dairclt?rinin yapmış .oldukları Siparl!:ler lcce.ği haldrnı'®'lô 'knnon ~ 
çen sene mübayaa edil~ emtea tutan- meyanında 23,000 ton çelik. '230,000 deri, nla'kndnTlara 1bilfürı1miştir. Bu 
nın umumi yektınu 22 000 000 Türk li- 10 000 ton şekel" 25!000 iç ve dış l"'stik :göre, 29/5/1941 iarlh,i ve 40ll 
rası idi ve bu emtea meyanında ıırmut 100,000 sterling ~JDda kalay. 2001.)00 kanunun beşinci madae:sinin ~ 
kayısı, incir, üzüm, fas~lye tiftik. ke- tutnnnda levha teneke ve vasi ırnikdarda kalaırılmı~r. 
ten. kenevir, zevtin :ya~ ve konserve ba- pamuk ipliği ile kauçuk mevruttur. liijj;:;;;;jijjj;;;;;;;;;iiiiiPiiiiii;;;;i~ 
lığı da vardı. Teneke levhaliln ve kalay • 
İn{?iltereoen temin edildifü halde konser- 3 - Ağır sınat. fabnblar ve müna-
ve balığı :mübnyaati icin 250 000 lira sar- kaUit sisteminin 5iJ>ariŞleri meyanında 

da bir kısmı ar+ıK: Mısıra muvasalat ~ 'Memle1cet1miz.in :tanınmış 1fl 
rmdnn Molla zade B. Mehmet 
dün gece saat~ te vefat rtn'lilll-.:: 

fedilmişti. Kuru üzüm için '7.800.000 ve 
miş bulunan 750,000 sterlinlilc loK:ı»mo-

kunı kay!Sı icin de 100 {)00 lira sarf('dil- tif: maden ocalrlannda istimal edi1mek 
misti. 3.092 000 liralık zeytin yağ ve üzere mlldent fenerleri, kazma, kürek 
3,275.000 liralık tiftik müb:ıyaatında bu

Cenazesi bugün öğle n,..mdlll"' 

sonra Hatuniye camilnden b1 
caktır. Kcrerdide ailesine 'bal lunulmuştu. Türkiyede son zamanlarda, vesair: fabrikalar ic.in yedek aksam~ De

Orta şarktaki münakallt sıstemi için ni:eyollan için fol halat. halat "Ve boy:a, 
200 000 sterlinlik kereste sarfedilmic;tir. 500 tonluk çubuk ve levha balar: demir-

Bun!ara mukabil, u. K. c. c. Türkiye yollan için teker çem'bPrleri ve diğer ba

Itı dileriz.. 

için pek büyiik bir ehemnıiyeti haiz hu- zı yedek aksam mevcuttur. 
lunan, baslıca ihtiyaçlarmı temine yara- Kısaca, U . K . C C. TJ.irldyede n~r m
yan ve aynı:::: yine son derec-ede ihtiyacı nai ve münakalat sisteminlıı tamiratı 
bulunduğu bnzı mamul maddeleri, dün- için lüzumlu görülen yedek aksamın te-
yanm her tarafından mübayaa etrniş1ir. minini deruhte etmiştir. . . .. 
Türkiye için yapılan bu mübayaalar ko- SuriYJ~ 1ngitirlcrJn ellerine l!eçmed~n nesmm (A1tm ruyn, ~~~~ 
laylıkla üç kategoriye ayr•labilir: ont!e Mısır - 'Tü~ "lrii.inn1rn1n't yollan ~ ecz:ıc1 ~ Kfımil_ 

1 - Piyasa ihtiyaçları.; Sırf korporas- kapalı bulunması dolayısiyle İngiliz ıkinı ~ bir sannt han~ ... 
yonun müdahalesiyle, bugüne kadar Türk ticareti se~yc ğnı-.r.ıstı . 'Bo yüz- Kabilıyeti ?lm~~nn., i:şlet 
SS0,000 stc.rlinlik mal Türkiyeye varmış den, 25.0'lO tnn mah:em~. Türkiyeye mU- ~ fev~lik ~stt:~emveled_..._."ıl 
bulunmakt2dır ve kısmen yüklenmek teveccihen dii!er gemilere aktarma '<?dil- n tabiı ıse, 2eV1n yüksek 
il%ere, kısmen imal edilmekte, kısmen de mele üzere yakın §31"kt.a bckletı1mektedir. olanların lkokman da elbet Ielll 
<.:: """' ........... ~ ........... ......._~-.,..<.~ -...:-.,,....; ,;.:..._~- ....... - -....<...~ -....:;.~ ..<""' si e9el'leri yanında buyurd~ 

28,000 çuval kah- üziim, incir piyasası ==rz==1ııo 
ı riylc diğer re~rinlı ~·apı--

ve getirif d i 
iskenderiyeden tehrimize mühim bir 

parti knhve ~etirilmiştlr. 28 bin çuval 
olan bu kahvelerden dün bin çuvalı ls
tonbula gönderflmiştir. ,-
~ BUGVH l.ALE E 
~ 1-TARZAH ADA 1 

2a KISIM HEPSi BİRDEN 
Müthiş Macera ''c Dehsct Filml. 

2 - DENİZAl..rJ D.J 
TÜRKÇE 

V:azife,, blıramanlık ve heyecan fibni 

Cl Ç l ı l yor ile gönderildi. Saygılar az.iz 

Borsa idare heyeti bugün toplanarak HİLAL'""·~.,... 

inc:ir. ve ü~üm piyas~larının .açılı~ tarih- :ıııuıı llftlKUf ımıımınımıım·· ..... - 1• " 

1M'l"'11 tesbıt edecektır. : TA ~R LJ il.. 
Bize verilen malumaıa göre, piyasa- E ~Aft i -

run en kısa bir zamanda açılması mu- _ 80 l\ı osV 
, . .afık görülmüştür. Buna sebep te hir 
kuıım üzüm ve incir mıntakaiannd mü- :;: ALIRSANlZ ~• 
~ny.aatn hnşlanılmış olmns1dır. Piyıısa gpARANTZI TASARRUF ETJll"ll' 
uÇ1lmndan yapılan satışlar bazı tacirleri F AlZİNİ EE İN ALr.OŞ 
endişeye düşürmüştür. Piysanm önii- - 1\Iilli l\füdafoayıı hi7.me' 
müzdeki bir kaç gün içinde açılmasına :: etmi<; olu:rsunu7... 
İn• izar edilmeketedir. :"'Jlfllllllllllllllllllltl!lllllllltlllllllll 

Deniz Gazinosunda 
Fı•ar Zamanında 2 EYLUL SALI GtJHt1 A.K$AMI MEŞHUR 

AMERİKAN VİRTOVS 

Şehir Gazinosu açıktır 
lzmil'fn ernsaJsfz guPulnına seyretrnefı, rtefeli 
rniizilı, lezzetli ~emeıııı, latif 1aaoa, güzel llldn· 
zara ŞEB i R GazlnosandadlP .. ,. 

Mac allan Ve Prof. 
DARVA.Ş, KOMPOHfSr FRİTZ KER.'J'Eİf 

Orlıestrası Her alışanı saat seltizde
TELEFON: 4007 



'YıEffl ASIR 

11.1 YATISJZ F irli~i ~aklive • es e da Koo eratifler 
avyonu raibet 2örnyor 

F
!:ı'"'..r~~J"~~J"'~..r~..r~..r~~_,.....oo:s§ 

Resmi liselerle muadeleti .tnsdikli ~ 
§ rVRK M A.RiF CE İYETi İZ İR EGE lLİSE i erati e i"' i e .. : 

Yıeni talebe kaydına başlamıştır. Knyrt i~in bcr gün 9 dan 17 ye 'kadar . .. .. . . . • w• w • 

------~-.----------~ 
- BAŞTARAFI 2 tNcl SABİFIDE - maralar icin yÜ7. para. 9 numarada dört 
~ Önlemek ve mahsullerin müstehlik kuruş. 10 .numarada 6 kuruş ve on bir 
Pıyasaıarda en ivi fiatle satışını başar- numarada da 7 kuruş bir fiat farkı ver
tnak.. mişf:ir lti bunlar piyasa fiatinin üstünde 

S Karnntma Köprii m ,·kiindeki okula mijrncaat edilmesi.. 1 1 - lncJT ve uzum Tanın satı§ koopc-re.uflen bırliğıne bağlı kooperatifler-
S Y:ntdı Ücret Usc kısmı 240 Orta !kısım 220 liradır_ <fen Alsancak ve Bnsmnhaı:ıe ~t.asyo~nnn~.gelecek incir, ~züm hu~~t vesai-

y hsız :!crct Lise kısmı Si Orta kısım fiO liradl.I'- S relerle P . ~~~· .p~uk çekırdegı •vesaır bıl umum ma~s~~atın mekur ıstasyon-

~ - Blrllğe ıdabil k.ooperatifierin üre- olarak müstahsile tediye edilen b'.r ka· 
thn lht:Yaçlarma yarıyan her çeşit a1et zanc fazlasıdır. Evvclc"e mutavassıt ıve 
\'e tnalzemeyi t.emin ederek dağıtmak.. l.hracatçıya j!iden bu kar da simdi koo-
1\JARKETİNG FAAUYETt peıratif ortağına m&l cdilmic;tir. Pamuk 
Ortak mahsı..il taaddüt ve teSlimatı işinde müstahsilin eline kiloda üç bu

ter .~ne biraz daha vüsat peyda ecJerek ~uk kurus fa7la b=r nara ~eçmi.ştir. 

1\1 ••tek •t ki d ·· d 10 tcniilllt lı IS !ardan bırlıgımız ışletme hanlarına ve ck;ı;olanna nakli IŞ1 Alsancak ve Basma-
emur ve mu 31 ~ocu ann an yuz e ')'llpl r.. hane istasyonları .için ayn olarak açık A-ııittmeye c;ıkarı\mııtır. 

TELEFON m7 .. TEL. 'EGE LiSESi - IZl\ÖR...... 2 - Eksiltme 29/ 8/9-41 cwna günii saat 16.30 <la birliğimiz merkezinde 
t8 - 3R - l - '3 - 5 3492 (1872) vapılacaktır. 

~~..c:o.:r~_,_,.._,....cr~ı::ıı::ıcccoı:occoccıı::ı~cıe>:O"lcıcı~ 3 M -'-'-t t • Al k kl" t • • 1000 li B h • • - UY~ emınatı sanca na ıya ı ıçın ra ve asma ane 
DEVLE'!' O JSl.El'MESİ CORUff REJ"m nakliyatı için 'keza 1000 liradır. Şartnameleri görmek istiyenleT her gün saat 
A.~İRLİGİNİDEN : ~ 1 O dan ikiye kadar .birlik incir ve üzüm i§letme servisine müracaat edebilirler. 

1 - J< unlıkmeşe bölgesi emvalinden olup borçb deposunda mevcut 306 26, !6, 2 ( ~ 0835) 
~IDinkü müsbet Te mükemmel derece- PiYASADA NAZll\tLIK 

S'i ~r. Bugün kooperatif ortak- Birlik son bir sene :icinde piyasada 
~ tarahndan bu mnaunm müessese- namnlık ,.:ızifesini cidden mükemmel re 'her sene vasati olarak 21 milyon kilo bir surette ib ederek müstahsile olduğu 
incir. 16 milyon kilo üzüm ve 18 mil- kadar memlekete de nafi .olmuştur. Bil· 
~ kilo ıpamuk teslim ed:lerek en yük- hassa fırtınruı bir harp yıhncJ.a nereye 
~ tıatle satışa arzedı1me'ktedir. Selçuk ve ne vasıta ile ~önde:=~~ ıevveke 
d aYtndır ve Cumno~ı kooperatifleri mal Om olmıyan. maJlar ıcm 'Pl}~d~. r~a-
~ ~ müesseseye dahil olarak verimi- 'Zlmllk vazıfesı yapmanın musktıl~tı 

lli. bırliği.o diğer ortaktan ile birleştir- meydanda iken bunun ha.sarılması c1d
~ir. · ı!en büviik bir muvnffaklvettir. Orta~· 

'!'ürk köylüsü .şunu anlamıstır ki. ko- lann narnva ohm ihtivncı f!Üni.inde .te
oC>e.ratifler birliği. ortaklanrun malını min edilmesi her türlü 1ereddütlcri sıle
etı ıiiksek fiatle ve eıı müsait $Brllarlıı cek b:r kıvmef!e .olmu~ur 
::.tan bir müesscscd!r. Yakın senelerde KOOPERATW l\IEFıHUl\'IU . 

.. oıüesseseye iltihak eylememis tek BirJifün basında bulunan klymctlı ko-
rnUstahsil ve tek kooperatif kalmıyacak- operatifciler ve idnre elemanları koo
tır. Bu suretle 20 bin kooperatif ortağı neratif mefhumunu. kovlünün ihtiyac-
llYnJ çatı altında birleşmiş oltrVOr. fanm ~1nün~c 1emin surctivle kövlii 

. :Birlik şimdi büyük bir da~a ile dl$ nün knlhine duyurmuslardır. Rer türlii 
l>~n kntşısında, en büyük müs- incdai wadde ve netrol müstaklan haf! 
~ satıcı sıfrıtiylc yer a1mıştır. İncir ihtivaclan bol mikdaroa temin edi1di
t'ekoltesinin yansındnn faz.lası. pamuk ği gibi "imdi de Vll!ni srne ihtiyaçları te
t'ekoltesinin aşağı yukarı yansı. üzüm min edilın=s bulunmaktadır. 
~koltesmın de dörtte biri Tanm Sa~ Koooerntifcilik bir cıö. halinde .~em-
~tifleri birliğinin ellndedir. leke1imizde viirümcktedır. Bu muesse-

b incir teslimab son sene ic:;inde taah· ı;evi yasatanlan tebrik ederiz. 
tlt derecesini bulmuş, pamuk teslima

tı rekolte noksanı yüzünden taahhüt de- ~~-~.'-"~~ > "• ~...er~4 
·ne varamamısttr. 1 Penız Ged.ftliJı Erba.f !\ 

l>EPo MESELESİ § oftnlımn &melı ~ 
~ ~ ~ Erıbeylid;n sonra ~ordoğa~- .§ i5tr11eJtlere-- ~ 

. . bır kooperatif deposu msa edıl· R tzl\tin A~•rnRılK SUBESl BAŞ-!\ 
k ~ · Bozdoğandaki moclen depo ya- 8 · JA.. , ~ t.:, 
-ıaa ikmal edilin" bu] acaktJr Ay- ı KANU,.INOAN: t~ 
~ ~ S ış köy un Cobmrlsada Deniz Gediklik crbas okuluna talip ~ 
da denolar inşasıS:Y~. §olup ta ~lV~IS-:1 de. i~tihana gi~e- ~ 
k~liye ba;?b <;ıftlik ~ H~da S miyenJenn ırntih:ın ıçın okula j!on- ~ 

bi~ tesellüm deposu yapılmakbtclır. Te- fler!lmck üzere subeve müracaatleri ~ 
Pt>köy. Saruhantı. Dalama ve ~ 1m- ilan nlnnn.. § 
(Peratınerin:.O depolan da yakln ~- . *' . ~ 
ereıe inşa faalivetine dahil olacaktır .. § IZ!\111~ YARANCI Jlc;:KF.Rl.IK 8~ 
~aulli kooperatifi için münasip bir ar- § SURE~ RAc;:KA~T.t/;INTll\N : 
~ tlranrnaktadır. Kınık kooperatifi iı;3ı S S~ı~iz bu~d~ b~vle es~a.bı me
.. r Pamuk fabrikası satın alınmıştır. ~ sıtlıhın her turlu murn<.'aatını her~ 
0denıiste de bir bina inşa edilecektir- ~ ctin öl!lcc1en sonra ve yalnız cumnr- ~~ 
~s~ ~azırdır. § tesi viinleri öi!leden evvel kabul ede-
~eki is1etmc ham ihtiyaca cıevap § rek die:er %amanlarını 11\lhenin me-:;a

~·eı;n;rnektedir. Bu itibarhl fü:üm ,.e ~\,.ine haSTerlecei?inden sair. ~~inle~~ 
?Ci: işletmeleri aynlmıs ve dnha nizam- 8 ö(i'J('dcn evvel ıre cumartes~ ~u~lf>n S 
~ bır hal almıştır. Görülüyor ki birlik S (i~leden sonrn c"hnbı mcc;alih·n 1sle- ~ 

'

u!'nadan ~lışmakta ~ ortaldannın S: rine balcı1mıvac:llctır Buna göre ha- , ~ d ..... \\ • _..:ı•1 • "1 A 1 • le eylediği mahsufler ic;'İn depo ve iş- "rP"'f"t ~' me:ı 1 Rn o unur. . , 
lıne -. l • · h d b"" ··k ""'~~..c:c-...ec :.ı:.eı::cr~ b;.r fa Jt.:l" en temın ususun a uyu • ...-•••••••• , •• , •••• ~····'"'•••••••••••••• 
. ıırr!1!i sarfetmektedir. : r.ı~AnA 1tP. DYt').fU E 
·~~~T : ~ • 

b· ~lifler birli~ müessesesinin : R rl r. 0 K Ü P R O G R A M 
ır s nelik faaliyeti ihracat bakımından · ........ • ---- ••••••••• 

bıetnleket ticaretinde büyük bir klymet 7 30 ProJmllll ve memleket saat avan 
\eski '? 33 Müzik ol. 7.45 Aiıms haberleri R M 
11' il ~er. Son bir sene icf,nde birlık Müzik ıp}. S.30 _ S.45 Evin saati.. 12 M 
~~~.487 kilo üzüm ve 10.545.452 kılo Prop.ram ve memleket saat avan 12.~3 
ihı-l!' ihraç etmistir. Bir rekor olan bu Mti?ik : Fn"ıl ~rkıları 12.45 Aians hn
~ nen!. vaziyeti h4"r şeyden "'rel orta~- berleri ]3 oo Miizik : Fasıl sarlnlan pi. 
Uı ?1 ~utencffı ettiği için bi7.ce her seyın 13.15 _ 14.00 Müzik ol 18 00 Prof!l'am 

adede rnuadn 139 metrckijp J 81 desimetreküp !adin tomruğu açık arttmna 
• urctiyle sntışa konulmuştur. 

2-T:omro\.lar bbu'k-suz ve hacmi OTta kutur üzerinden besaplanm.ışttt. 
3 - Tomruklara ~it sabş şartnamesi Ankaracla orman umum müdürlüğün. 

d'" f stanbul Trabzon. Kan orman çevirge müdürlülderiyle Conılı devlet orman 
·~!etmesi Tevir amirliğinde ve Hopa böl~e şefliğinde gÖTÜ)ebilir. 

4 - Tomnık1ann muhammen bedeli 17 lira 49 kuruştur. 
5 - bteklilerin muvaklcat pey parrtFi1e 4 eylül 941 pcr embc günü ıSaat 

• ) te Hopa işletme bölge ~efliği binasında mütcşr-lddl bf komisyonuna mü-
racaatları. 23 25 28 30 3428 ( 1832) 

DF.V!.E~ on~~N İŞLE2'ME j 
,, AM! ı.td1i DEN : 

ORUHREVIR 

1 - Hatıla bölgesi emvıılinden <>1up borı;ka deposunda istifli 11985 ade
d" muadil 275 mc.tTcküp 494 desimetrcküp Jadin tahtası açık nrttırma sure
•ivle s11tı!'tl. konulmuştur. 

2 - K"lD"l"ra ait sahş şartnamesi Anknrnda orman umum müdürlüğünde 
İ ~tanbul. ~mln:on, Knrs orman çcv;rf?e müclürlüldcii Coruh devlet orlll4Ul 4-
le tmesi n'Tir amirliğinde ve Hopa bOlı:c sefliğind görülebilir. 

3 - Tahtfllann muhammen bedeli 37 lira 29 kuruştur. 
4 - isteklilerin muvakkat pey para'11e 4 eylül 941 günü saat 16 da hopa 

•sletmesi iböl<"c $eflivi binasında mütcoı;ekkil satış komis}·onuna müracaatlan. 
21 25 28 30 3426 (!834) 

l!JEV.u:!" f!R AN SLE'l' 
A .:im..i~if"iT&EN : 

f - Kanm1ıkmeşe l>ölgeai ~mvalin~en olup Hopa Jeposunda mevcut 733 
uiede muadil • Zl metreküp 576 desiml.'treküp ladin kalası açık arttırma su-
'f'tivle .tıııtlı:ıa "onuimuştur. · 

2 - Ki!\lıo lara ait sah~ şartnamesi Ankarada orman umum müdürliiğünde 
's.tanbu1, Trabzon, Kus onn'fln çcTiTl?I' müc~ihlülcleTi Conıh devlet orman it
,•tmcsi rı-v'ir amirllğ1nde ve Hopa bö1ı:e ııcfliğinde görulebilir. 

3 - Tahtn1ann muhammen bedeli '37 lira 54 kuruştur. 
4 - ls'te\tlilerlr mavekbt J>cy paTft•ile 4 eylül 941 günü saat ı 4 te 'hopa 

cdctmP-llİ böl""' gefllği binaStnr4a müteı~)..-kil ~Atıı komiwonuna mürncaatlan. 
23 25 18 30 3429 ('833) 

!?~!.~ on~ A • :t~LEr 
At:t:!~!.!~iNIDEH : 

1 - Hahin b<;lt?e!Ci emvalinden olup borcka deposunda istifli 1881 adede 
-nuadil 66 metttlcüp 900 dt'!'<im~truüp ince kalas -.e 2402 adede muadil açık 
••thrma ı:ı•retivle natı!la konulmustur. 

2 - Kere<:tl"ye ait 91\tı, sartnamesi Ankuada onnan müdürlüğünde Tn.b
lr_. fstanbul. Kanı ormıın çevirge miidürfükleTivle Çoruh devl""t orman Jıletme

.. i rPVir amirlimnrle ve Hooa ormlln bölve ~efliğindc görülebilir. 
3 - Ker,.,.telerin mul .. ımmen hcdr.J: 3~ füa lıfı kuruştur. 
4 - fı1tekli1Prin muvrıl<kat pev pına!ari:or1e 4 eylül 941 günü saat 16 aa Ho

.,ı i letme.cd höl~e şefliği bin,. .. •T\d111 müteıu•kkil satış komisyonuna mümcaat-
ları. 23 25 28 30 3425 (1843) 

l!!=V!.~~ O~~~ H İŞLE'l' 
Aı~t~~ri~1t!l~~ : 

REVİR 

1 - Hatıla böl,..t"si f"mvalinden olup bon;ka deposunda istifli 3 318 adede 
nuadil 36.; mrtTeküp 059 desimetreküp ladin kolası açılt t\Ttttrma suretiyle 
<ıt•"ıı konıılmmıtur. 

2 - Kıılftc!ara Ait satı-, şartnamesi Ankanıdıı orman umum müdürlüğünde 
l.,tanbul Trnbzon, Kors orman cevirae müdürlüklerly1e Çoruh devlet onruı.n 
sl""tmcs: rPvir amhlisrinde ve Hopa bölge Şt'flİi°?inde görülebilir. 

3 - Kıılaıılımn muhammt"n br-deli 27 lira 57 kuruştur. , 
4 - l11tek1ilPrin muvııkkat nev parasiylc -4 eylül 941 perşembe günü saat 

1 f) dn Hopa işletme bölge şefliği bi'"'llS1nda mliteşelckil sal~ komisvonuna mü-
•acnntlan. 23 2S 28 30 3427 (1830) ;İ\!de bir ehemmiyet taşımaktadır. ve memleket saat avan 18 03 Mfüik . 

ti[ ASA Radvo caz ve tnn~o orkec;trası 18 :\O 
l<ı'kl nlCtm olduğu üzere Koapenıtif or- Serbest ]0 J)ak:ka 18 40 Müzik : Piyasa •~L · 
~rı daima mallnnnı borsa muamele- sarkılan l!J.OO 'Knnusma (Dertlesme :-a- ll!Z .. J~ ':!'!' f?-!!~/! M l!tjJ ETMESi ÇO 
13 !n fevkindeki fintler1e satmışlardır. ati)_ 19.15 Müzik : Radvo caz ve tan- ~bm,j!;~NİDF!N: 
bi.~~~ manası şudur ki. kooperatifler ~o orkestrası 19.30 Memleket saat aya- 1 - Karnnlıkmeııe bölgecıi emvalinden olup borçka deposunda mevcut 
rn ligı piynsanın n1izunıdır. Koopera- n ve ajans hııberleri 19.45 Müzik : Yurt- 1R'6 edede muadil 313 metreküp 244 desi metreküp ladin kalası artbrma su
~m:; dahil olanlar bu mensubiyetin um sesler .. 20.15 Rad\"O t?nzetesi 20.45 "'f'tivle 511tı.-a konulmuştur. 
c· fabm görmektedirler. Mesela in- Müzik : Saz eserleri 21 00 Ziraat takvi- 2 - KAla""'"' ait sahs !!artnamesi Ankarada ormnn umum müdürlüğünde 
~r teslimatı için ortaklara evvelce p:ya- mi ve toprak mahsulleri borsası .. 21.10 •'ltanbul, Trebzon. Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh orman işletme
~?ın on para fevkinde bir avans veril- Miizik pl. 21.25 Komıc:ma <Sanatkarları· ıi revir amirliğinde ve Hopa bölt?C sefliV.inde !?Örülebilir. 
~~en bilahara kilo başında daha 63 mız konuşuyor . .) 22 30 'Memleket sant 3 - Ka1Mlıırın muhammen bedeli 30 lira 92 kuruştur. 
ll tim tediyesi muvafık görülmüs'tilr.. ayan, aians haberleri. borsalar fiatleri . 4 - İsteklilerin muvaklrnt pey par,,siyle 4 eylül 941 perşembe günü ant 
~u S\ıretle mutavassıtlarm elinde evvel- '>2 45 M"" 'k l 22 55 23 00 y ınk. 14 tc Hopa işletme bölge şefliği hinasında müt,.sekkU satış komisyonuna mü
~ı.k?lmıs olan bu kllr fazlası şimdi müs- P~gram~e:n~anı;:. - . ar ı ;actırıt1arı. 23 2'> 28 30 3430 (1831) 
\~ısıJe taks!m ve tevzi edilmekle. Türk ~-.-~!Bıiıii!i~~!!!!!!l~:::ZICl!lm~nm11BB~5ll!!!l!m•!!lllln•m••••••••••!l!!ll•••••••••~ 
~\·~US{} s!lvinin mOkAfatını kendi cebi-
~ 1l1dinnektedir. fstc kooperatiflerin 

l':ı-i budur. 
~~üm mahsulünde ise vaziyet daha 
~) enuneldir. 6 numara üzümde fiat 
......._ası olarak iki kuruş, 7 ve sek!z nu-

t~~l\-ttR StC1Lt T1CARET MEMUR-
·l.JNDAN: 

~ti.snu Bnkioğlu ticaret ünvaniy)e 
ll) İrde Keten solrnğında 4 numaralı 
t1 ar.atada dahili bilQmum emtia üzerin
ı: ti~retle isti!!al eden Hü.snü Baldov
tıutıhrı ic::bu ticaret Unvanı tiearM knnu
~ UkUmlerine göre sicilin 3092 numa
tıu Ul:ı kayıt ve te.c;t'il edildiği ilan olu-

?'. :l401 (1 R7~' .......____ _____ _ 
ZAYiMUHUR 

ln ~('t'Jrnmn Zir:mt B11nkn!'lnın 6/!/937 

11~1'1 ve 339 sayılı riizdanınıfo nıe\'7.11 
bıı-~. ~nhnn köyiindcn Vahide namlı 
) i~ IÜriimU ?.nvi ettim. Bndemn irin Va
t)··. Sahin namivle veni den hrık rttir-
'!?ıtn .... .. h .. ·· ı ı ·r d İ!i ... ıı ıınım e muamr. e ı a c ece-
~ı~den esi,,.; mm riimiin hiikmü olma-

l{ını ilan evlerim .. 
Re~a~a lın7.oçırun Zeytindağ na· 
hivesi a<:ağı Snlcrrın köyünde Sil· 
lcYnlnn ErdAl valide!ri • 

V AllİDE ŞAHİN ;:;:--__ 
~-.,..:: ~' 

!i't1J: iha astalJasısı 
411'cın1"yo:t.. ~ 

8 \ün İplik fabrikasının teknik me
j '1 _i~·etini denılıte ederek teknik iş-
ht'tıni idare edecek dirayetli bir usta 
<ısı n _nrıyonız .. 

hit tı ısc liyakati olanlann şeraiti tes
t(' .~tınek üzere hemen 1mıir Keres
ll <'ı er caddesi 54 numarada İzmir } 
ti ıısıtn~vi rrıiidiiri;'\•etine miirılra:ltle· } 

.. 1 - 3 (1878) ~ 

• 
:zmirin e kıymeti edlyesi -~ 

Ecz.acıbaşı 

A- a - draları 

AL1I'lN DA 
liff AR 

ILlEYL K 
FUL· 
BIEŞÇİÇ~K 

l.A~I DALY 
IEVDOR 

KREnt JORJE 
ASE. i 

~i OHÇIÇEGI 

~. FE~J'E Eczncıb:ışınm en yeni şaheseri.. 

(FU A.R 1 9 4 l!) kokusunu mulıaltkıık tercın 

EDİNİZ 

Depo S FA Eczanesi 

T. M. C. Talebe yıırdları ti~;:rı··flünden : 
m - Ku 'VC erkClc talebe yurtlanna talc'be b}"dına baş\anm 
2 - Mümcaat yeri: Alsancak vapur iskelesi ynnında .320 numaralı binada 

tAlebe yurtlan müdürlüğü telefon :2920 : 26 28 30 345 3 ( 185 7) 

lzmir 'J'icaıeeı Lise.si ,.,, .. ~ ·nden: 
1 - Y:~nl ta\ebe kaydı lS Ağustos pauı.rteai ıcüu°G bat}ayaoak 20 Eylüle 

l:adar devam edecektir. 
2 - lier cün 9 dan J 2 ye kadar yeni talebe kaydedilecek ve 14 ten 17 

Y'~ lc.ııdar eski talebelerin kaytları yenil~neccktir. 
3 - Orta l:ısma kaydedilecek ilk oktll mczun!nn ve lise bsmma knyde

düecdc orta okul mezunları beraberlerinde '\.-clileri c!duğu !halde gdirecekleri 
vesikalar şunlardır. 

A --Okul diploması 
B - Hüviyet cüzdaw 
C - Hükümet doktorundan alınmış &ağlık rapora ve şı kağıdı. 
D - 4X6 büyüklüğünde 6 adet fotoğraf. 28 .30 3415 ( 1675) 
-------~ - - -

HOROZ 
MARKA 

P A K E 'J' 
BOYALARI 

VtDAL 
RİNBO Al.ARI 

Vmunıi Satış 
Deposu: 

İsta""'°1 Cif-ek'pRZBn 
sokn'1 l\Uıpannak 

Un No. '3 - 4 

VIY ANA SERGiSi 
21 - 28 Evlül 1941 

'l1J1v ~stıJ K. A. MtllAJER VE SRRİKİ 
il\liner"ll Hım Galata - 1 st:mbul 'Tet •009 

., .....•............................................................................. • • 

i DeıJlet Demır Yollarzndan i 
• • .......... ~ ........................................................................ . 

JJALA~'X' A1 .. NACAK 
D. D. Y. 8 Ct ışı.JETME KOMtSYONUNDAN: 
Mora\ı - Söke kemeri :araS'lnda KLM: 1 1 3 de toplama veya ocaktan çıkararak 

1mmak 'Suretiyle ihzar edilecek 6000 M 3 balııst işi l0200 lira muhammen bc
d.:1 üzerinden kapalı zarf usoli ~le eksflt-:neyc konulm~r. :ihalesi 10/9/941 
'!Ünü sant 16 dn AlsanC'akta iletme binnsmda .komisyonumuzca yapılacaknr. 
i~teklilerln 76'5 liralık M. Teminat makbuziariyle teklif mckruplanm t1yni gün 
sıuıt 1 5 ~ lcad r komisyon reisliğine Yetmeleri lfınmdır. Şartnamesi i letrne 
kal•mlncle ı::öriilebilir. 24 16 31 4 3449 ( 1849) 

Muhtımmen bedeli 18000 lira olan 600.000 ade't rakamlı galvanize işaret 
o;ivisi 2619/941 cuma ~nü saat 15.30 on beş buçnkt. Ha da~şada Car bi
nesı d"hi1indr-\:i komisyon tnnııfmdan kapnlı zarf usuli ile eattn nlmace.ktır. Bu 
ise S?irmek istivenlerin 1350 liml1k muvAkkat teminat, kanunun tavin ° ettiği 
vMıikalRrla tekliflerini muhtevi zarflarını .nyni ırün saat 1'4,30 on dört buçuğa 
k..dar komisyon rei~li<i:ine Termdcri lanm..tır. Blı i ait şartTıameleT lmmiı;yon-
dıan puesn olarak dnğıtılm8ktadır. 28 31 3 6 3434 ( 1873) 

Muhammen bed 1i ( 175000) lira o1nn 22000 adedi Tulum '3000 adT"di -ca
ltet ve P nto1ondnn ibaret tıılnm olmak üzere ccmnn 25000 adet işci elbisesi 
5/9/941 cuma ~nü ~aat 15.30 da kapııh zarf usulti ile :Anknrada idare bina
şmrla hn lınRC ktu. 

Bu ~e mrmek istiycnlerin < 10000) liralık muvaklcnt teminat ile 'kanunun 
tnvin ettiği vesikalan ve teklifl rini ayni gün saa 14,30 a kadar komisyon re
i<ıllC.ine vermeleri lazımdır. 

Şnrtnnmeler (200) kuru!}a Anknra Hnvdnrpaşa v lzmir veznelerinde sa-
tılmaktadır. 21 23 25 28 3344 ( 1809) --Si 2'ltRK AHO· 

• "' . 
16 No:lu her kupon kin tem~ttü olarak d6rt llrA teVY-i edilmesi 11411941 

t'lrihli heyeti umumiye kararı lktiUE'lndan olduğu hi ednrlanmııra tebliğ t>lu
nın. 

BinaPnalcyh hisse hnmillerinin kupon bedelini tahsil etmek üzere lzmir Em
litk ve Eytam bankası g· derine müracaat l"tmPlcri lüzumu ilan olunur. 

SALrm t KAZASI MAL MODüR
L'f'l' ... •'flNJ)F,N: 

S~lihti kar.ısı hududu oahn;ndn Mar
mara gi'lü nanıivl,. man1f ı:rö -ın 11101!'!41 
farilıinı1en ~n ı~ l!)A? tarihi ... e k Prir>'I" olPn 
müd~et ::r:ırf1nrlıı b::ılık r.vl..,mn hakkı ile 
-vilz.d,., 12 saydiye resmi mUll~rime veri-
lcc-r>R:tir. • 

A - Avlana ıık bn1• l::ınn b eh erinin 
.. ,J..l .. ti 5nrı ,..r mrlan nı;ai{ı olm"IV7'eakhr. 

R - Muhammen kıvmeti 12100 lira
dır. 

C - S::ırtn::ıme hu ilflnın vapıtrl ı~ı mnl 
f1,,;rrsindnn br-d<>l<"tz. ol~r~ k verilir. 

D - Arttırın~ 10191941 tıırih'nt> te>c:<ı
d iif C:>T"ıımha Mlni\ !'ı>at 1 de S '.\ lhli 
mnl mUdtırli\Tri.inde müteşe\. ·n ~"he: ko
mi<-'V.onu htı'ltınmda ~c-r:ı PıillPcektir. 

E - Arttırıiıa açık şekilde :yapıla-

24 28 1 4 (l653) 

~,.....__,-....~~ 

tJ~· t .. ~ T 
~qne ılıcnlnrındn kfün Karabina 

ott-li n::ımiyle maruf 34 odalı ve al
tında dört ev bir gazino k<>nd=ndcn 
menba sulu bes banvoru ve her müs
tcmilatı hnVi bUyük Türkive oteli 
sahlıkttr .. Talip olanlar tafsilat al · 

",( mnk iir.rre İzmir ho.stnne etıôdrsi 57 
Ç numnradn tuhafiyeci Emin Cet iniitıe 
O mUrac::ıatlcri.. ı - 5 (1877) 
'-,..<....<:""'-"""'.<..~ ............. 

caktır. 
F - Muvakkat teminat mikdarı 907 

lira 50 kuru~tur. Talip olan yevmi m ez
klırdn Salihli mal müdiirlii~ünde mi.ite
s ekkil satı~ komlc;vonuna mti.rat'aatlan 
ilan olunuı:. 28, 3, 5. 8 3468 (1874) 
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ASKERi VAZİYE2' 

Almaıılar kış

tan evvel Le
nin~radı almak 

istiyorlar 
-----

leningraddan 120 
krlometre uzaat-aki 
Loga şehri at uıdı 

-----
Len· grad düşerse al· 
tdt aki Rus dona ması 

da ortadan kalkmış 
olacak .. 

Radyo gazetesinden: Rus - Alman 
harbi hakkında gelen haberler 1'lilhim irt
kLc;aflar knydetmiyor. Fc.vkalfıde Alman 
tebliği yalnız Dinyepcr Petrovsk <-chı·i
nin işgal edildiğini bildirmiştir. Diı;lyeper 
üzerinde Ruslann bir çok senelerce uğ
raşarak vücudc getirdikleri Avrupanın 
en büyük elektrik santrallanndan biri 
de bu şehirdedir. Ruslar bu elektrik is
tihsal fabrikasından büyük gururla bah
setmekte idiler. Bu fnbrikalann Alman
lar eline geçmesı Dinyeper havzasında
ki endüstrisini felce ugratacaktır. Fab
rıkanın terk edilmezden evvel tahrip 
edilip edilmedi~i bilinmemektedir. 

Yine son Alman tebliğine göre Al
manlar :tlmen, Peypus gölü arnsında 
mühim bir sanayi merkezi olan Loga 
şehrini z;ıotetrnişlerdir. Günlerce muha
rebe edildikten sonra Alman teşekküiil
lcri Loga öni.indcki tahkimat hattını yar
mıslardır. Burada 1125 beton sızmnk 
muharebe hari"i edilmiştir. Lo~a şehri 
Ruslar tarafından tahliye edildi~i bildi
rilen Novogradın 70 kilometre şimal ba
tısındadır. Leningradtan 120 kilometrı> 
mesafededir. Rus tahkimat hattında bu
lunan Loga ve Novogradın Almanlar eli
ne düşmesi Alman tazyikinin çok şid
detlendii!ini J?Östcrivor. Harekatın inki
şafına göre Almanlar kıştan evvel L<>
ningradı ele geçirmek istemPktedirler 
Bunun icin Leningradın isE'ali Moslı:ova
nın is~aJinden bile daha ehemmivetlidir 
Cünkü Leningrnd sukut ettiği takdird<> 
Sovyet cephesinin mühim bir kıo;mındıı 
aal"Sıntılar husule j?eleceği gibi Fin kör
fe7Jndeki Kızıl donanmanın faaliye
linecfo nihayet verilecektir: Aynı uıman
oa Almanlar Baltıkta ve Fin körfezin
<1e serbestçe faalivette bulunarak asıl 
ikmal Ossünden cok uzak1amıı'! bulunal" 
ve bu yüzden çok büyük sıkıntılara ma
nız olan Alman sima1 ordusunun j!eri 
ikmal işini kuvvetlendirmiş olacaklardır. 
Yine bu S3yede şimal ordusunun Moc:ko
va istikametinde ilerlemesi imkan dahi
line girecektir. Bu itıöarla Almanların 
kış gelmeden Leningradı düsürmek foin 
bi.itün enerjilerini sarfedecekleri muhak
kaktır. Cenup cephesinde Odesa limanı 
müstesna Dinyeperin bat.ıSinda hi~ bir 
Sovyet kıtasının kalmadığı bildirilmiş
tir. 

-------
lneiliz }- ava hii
cun~Jarı ~e

nişliyor 
----

Almanya ve i~gal altın• 
daki arazi, gemiler 

bombalandı. nır·Alman 
tayyaresi lrlandada 

yere indi •• 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz tebliği: 

Kolonyanın endüstri mnhalJeleri bomba
lanmıştır. Hanovr Bulogn liman tesisa
tına bir çok isabetler kaydedilmiştir. Şi
mali Fransada bir düşman avcısı tahrip 
edilmiştir. üç bombardıman tayyaremiz 
dönmemiştir. 

DEN1ZDEK1 HÜCUMLAR 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz hava teb

liği: Bombardıman tayyarelerimiz Al
manların Frize adaları açıklarında kuv
vetli himaye altında bulunan bir vapur 
kafilesine hücum etmişlerdir. Hollanda 
açıklarında da başka biı kafileye de hü
cum edilmiştir. Orta yolla gelmekte olan 
l5ir gemi hatırılmış, diğer bir çok gemi
ler yanar halde bırakılmı~ardır. Ayn
ca diğer•Jki gemi hasara uğratılmıştır. 

SENT OMER VE ŞERBURGDA 
Blenhelm tayyarelerimiz Sent Omer

de bir tayyare meydanını bombardıman 
ederek isabt>tler :kaydetmişlerdir. Avcı
larımız Şerburgda tayyare meydanına 
taarruzda yerde bir çok tayyareleri yak
mı~lardır. 

DtCER YERLERDE 
Belçikada bir tayyare meydanına Pa

dökalede düşnıanın devriye geinilerine 
taarruz edilmiştir. Bi.itün bu harelittan 
11 tayyaremiz dönmemi~tir. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Lonclra, 27 (A.A) - İngiliz hava teb

liği: Diin gece Hüyük Britanya üzerin
de az düşman faaliyeti olmuştur. Düş
man tavyareleri bombalarım biriMrin· 
den uzak yerlere atmışlardır. Mühim 
hasar voktur. Yalnız bir verde az nıik
dardn in.,:mca zayiat vardır. 

BiR ALMAN TAYYARESt 
YERE 1ND1 
Bir Ahmn tayyaresi Salı akşamı 1r-

1andnda York Kontluğ11nda Kinsav ci
varında ~·ere inmi~tir. Mürettebatı gö1 
hepsine <ıl:.nmıştır. 

YENi 4.SIR 
z 

28 AP.us•ns Peı-ıtembe ı~ 

Son sig~ si vaziget lngilizlere göre Sabık Mısır Başvekili 

Rusya - _Japonya Iranı~ mu.kave
münasebetleri tıLetı hafıf ve 

Mahir paşanın 
teslimi In~iliz
lerce Mısırdan 

Milli Şefimizin ziyaretleri 

J:;İttikı;e !{er- semb~lik ••• Havayolları tesisatını 
tetkik buyurdular ~inleşiyor 

----<>-
ız;s;ya iıe t• caret rı:ıese· 
1 inde A er· "'2 a 

aıeşı sert 
aveı l:Rı .. 

füıd, o gazctC'sinden: ~L>skova haber
lerinden Rusya - japonya münasebetle
rinin g·ttıkce ~erginlestiği anlası1ıyor. 
B. Molotof japonyanın Mo kova elcisini 
knbu1 ederek Rusyanın Almanya tara
fmdan yapılan h3ksız tecavüze karşı 
kendini müdafaa ettiğini, Amerikan yar
dımının normal yollardan Rusyaya gele
ceği, buhn mani <>lmak teşebbüsiiniin 
doc;tane bir hareket olam1yacağını bil
dirmiştir. 
Amerikanın da bu ınesele münascbe

tivle aynı sert tavrı aldığı anlaşılıyor 
Meselenin halli japonya ile Anglosakson 
alemi arasında geniş bir anlaşmaya var
mak için yapılan müzakerelerin nntice
;inC' bıti!l:dır. 

JAPONYAYI MlHVERDEN 
AYIRMAK 
Ruzvelt - Çörçil mülakatında verilen 

kararlardan birinin de japonyayı Mih
verden avınnak olduğu anlasıhyor. Bu 
karar üzerinedir ki görüşmeler başla
mıştır. Londraya J?Öre müzakereler ia
panya tarafından ileriye sürülen teklif
ler üzerine yapılmaktadır. Ve japonya 
Uzak şarktaki emellerindt"Il vazgecme
dikce bir :-nlaşmaya vanlması mümldin 
değildir. Her halde mi.izakerelcrin de
va metmekte o1dui!u bütün alakadarlar 
taraf mdar. gizlenmiyor. 

----
Tahranda zahiri bir 

sühunet ı·ar 

Londra hafta bitmeden 
İran meselesin8n halle· istenildi 

er eceği ümi«i!Bnde.. --o- ____________ ,__ ____________ __ 
a ad fı haı-e it ve hillmme inin eı 

en§z m• B ? e . anıca yasaya Ankara, 27 (AA) - Milli Şef İsmet yollnrı hakkında umum müdürden-~ 
•• İnönü bugün öğleden evvel Devlet Hrt- hat almıs ve direktifler vermiştir. !IJl'. 

Londra, 27 (A.A) - İran kıtaları İn g e~ e vn yollan umum müdürlüğünü ve An- f;e! avdetlerinde gelişlerinde olduğU 
giliz ilerlcyiş:ne karşı hafif ve semboıık er· e ~evap.. kara tayyare meydanını z!yaret ctm:ş, bi hava yolları memurları tarafu1 
bir muka.vemet yapı~~rlar. Bu keyfiyet 1 Kahire,27 (A.A) - ;Eski MJSır başvekili hava yolları tesiE..<tnlı gezmiş ve hava seJUmlruul'ıış ve alkışlanmışlardır. _,,. 
İran ~ahın ahın.ı~ ~uzakerele:-Oe bu- Ali Muhk pa!>a hakkında alınan tçdbir- ~.1.T.r~~-.. ~J:r ... -t--;,-:;:? ... -:>:t0:r=a-..r~~..r.G~..r.t.T-r..-~ .. ~~/;-
l~ndugun~n dclılıdır. ~u takd~rde. ~afta ler münasebeHy!e vuku bulan bir istih- Milli Sel lngilız sel irini kabul ettiler[ 
bıtmed~n Iran me elcsı. ~alledifobılır. zaha cevaben Başvekil Mebusan Mccli- ·~ 
Deylı Herald gazetes: Iranın bu tanı sinde aşnğıdaki beyanatta bulunmuş- Haric ıye Vekili de kabulde hazır bulundtı 

hareketinin ya siyasi bir mane\Ta hazır- tur: 
Jamnkla meşgul olduğu .':'e!.a b~. knrar « - 1np,iliz.ler Ali Mahir pasanın kep
tılmadan e.~~el Alman huh:uınetı .ılc.~~e: dilerine teslimini istemişlerdir. Mısır 
maşa. geçtı~ı. manasına da gclebıldıgını hüki.imeti böyle bir hareketin ana yasa-
tebarüz eltirıv~r. ya uygun olmadığını söylemistir. Bunun 

A.LINAN YERLER . ·~ .. Uzerinc tngilizler memle-ketlerinin . ana 
~ımla, 27 ( ı;..A~ - B:r t~b1ıge gor~ yasasına uygun olmadığı halde Yugos

~ı·ı~anya ve Hı?t)ı kuvvetlcı:ın İraJ?dı:ıki lavların Stoyadinoviçi kentlilerine tes
ılerı hareketlerı Iranın garbınde ve ce- lim ettiğini söylemislerdir.> 
nubu garbisinde rı1fın mucibince devam "' 
etmektedir. Kıtalarımız Abadanda pct- -
rol kuyuları civarında bulunan İran Almanlara göre 
kuvvetlerini tcmizlemislerdir. S50 esir • BASTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE • 
alınmış, dört top, 3 zırhlı araba iğtinam 15k bombalnn büyuk hasarlar yaratır
edilmişl!r. Abadanın 60 kilometre ıo:ima- ken atılan binlerce yangın bombası da 
linde Maris zaptcdilmiştir. şiddetli yanmnlar cık\lrmıştır. 

Bendersapurda sükunet vardır .. Hani- Dt~ı-vEPER BOYUNCA 
kinde hafif mukavemetten sonra Inglliz DÖVÜŞI\mijER 
kuvvetleri ileri hareketlerine devam Budapcşte, 27 (A.A) - Macar ajansı 
ederek Gilnnı zaptctmislerdir. bildiriyor : Ukraynada harekette bulu-

Gilan huduttan 30 kilometre içeride- nan müttefik kuvvetlerin şark grubuna 
dir.. mensup Macar seri kıtalan Dinyeper 

Hanikin - Kf'rmanşah yolunda müh!m boyunca son düşman köprü başlarının 
bir gecitteki İran mevzileri bombardı- mukavemetini kırmak için faaliyet gös
man cdilıniştir. Bir İran tavYaresi dü- termektc ve müstakbel hareket için ha
şürülmüştür. Bir diğeri tahrip edilmiş- zırlanmaktadır. Macar hava kuvvetleri 
tir.. köprü başlarını imha etmek ve Dinye-

Bir hangarda yangın çıkarılmıştır.. perin ötesinde dUşman kıtaat teceınmü-

~--~-----------~--~------------------
Aııkara, 27 (A.A) - Reisicümhur İsmet İnönü snat 19 da Çankaya le~ 

klinde İn~iliz biiyük elçisi Sir IIugnaçpol Hugcscni kabul etmiştir. Harici~·c \'f° 
kili Şiikrü Saracoğlu kabulde hazır bulunmuştur. .. _ _, 
:.c:-..r...c:ctJl"'~~~...o--..r...r;;.r..r;..c=r..r.r-ecco~~~~...o=r..;-...ccl'"~ 

Ordu beden terbi yıesi talimatnamesi 

Mekteplerde ve kulüp
lerde tatbik edilecek 

' 

' Ankara, 27 (Yeni Asır) - Ordu geçemiyeceklerdir. Her talebenin J 
beden terbiyesi talimatnamesinin sivil geçmesi için laakal orta derecede bir 1 

liselere ve orta rnekeplere teşmil edil- Jet olması lazım gelecektir. 
meııi kararlaştırılmışbr, Ayni talimatnamenin gençlik kuJllf 

Bu talimatnamenin özünü atletizm lerine de teşmil edileceği anlaşılm~~ 
faaliyeti teşkil etmektedir. dır. Böylelikle zinde dimağlı ve gür~ 

T alirnatname sivil mekteplerde tat- vücutlu bir nesil yetiştirilmesi gaye8"~. 
bile edilmeğe başlanılınca, beden terbi- tahakkukuna doğru mühim bir adi 
yesi dersinde ·muvaffak olamıyan talebe atılmış olacakbr. _-Al 
~~~~~~~.~~~~.P""" 

F.sfehan, Sira, Hemedan şehirleri üze- !erini kırmak gayesiyle yapılan nıuha
r:nde dolasan tayyarelerimiz yeniden rebelere faıil bir şekilde iştirak etmek
beyannamelcr atmışlardır. Bu harekftta tedir. 

• RASTARAFI 1 iNf'l SAHiFEDE • iştirak eden tayyarelerimiz salimen üs- SON KÖPRÜBAŞI DA ALINDI 
TAHRANDAKİ 1NG1LtZLER lf'.rine dönmüslerdir. Berlin, 27 (A.A) _ D. N. B. Ajansı 

lzmir elektrik şirketi 
satın alınıyor SA(; SALtM Siınla, 27 (A.A) - İranın deniz kuv- bildiriyor:Aym 24 ve 25 inde Alınan tay-

Londra, 27 (A.A) - Londranın saH\- vetleri iki .şalupa kavbetmişlerdir. Bri- yareleri ve Macar bataryaları Sovyetle-
hiyetli mahfillerine gekn mah1mata gö- tanya ham gemileri dört topçeker, b!r rin en son tuttukları köprü başını tah
re Tahrandaki tnqiliz büyük elçisine ve iaşe gemisi, iki romorkör ve altı bin rip etmişlerdir. Düşmanın piyadelerini 
tngiliz tebaasına hic bir şey olmamıştır. tonluk bir vapur istiap eden bir sahih kullanarak yaptığı bütün teşebbüsler 
Hensi sağ ve salimdir. havuzu zaptetmic;lerdir. Mukabil taar- topçumuzun ateşi karşısında kırılmıştır. 

MOSKOVANIN GöROŞü ruzu idare eden İranlı amir.al Bayundur Ayın 24 U ile 25 i arasında Dinyepe-
Moskova, 27 (A.A) - Royterin hu- ölmüstür. İnJ?iliz zaviatı yoktur. rin garp sahiline varmak istiyen Sovyet 

susi muhabiri bildiriyor: YAKALANAN MİHVER GEMİLERİ böliikleri jmha edilmiştir. 
İrandaki mUşterek İngiliz - Sovyet BPnderşapur limanında bulunan sc- Şafak sökerken Dinyeperin sark sahi-

hareketi İngiliz siyasetinin gittilcce ar- kiz İtalyan ve Alman gemisinden birisi H geniş bir harabeye çevrilmiş bu
tan kuvvetinin bir işareti olarak Mosko- batırılmış, yedisi ele geçirilmiştir .. Bu lunuyordu. Tcrkedilmiş fabrikalardan 
vada bilhassa ivi karc:ıhınmaktadır. yedi gemiden ikisi hiç hasara u~ama- muazzam duman bulutlan yükselmekte 

StYASt MUNA!;EBETLER mıstır. Beşinin tamiri kabildir .. Alman idi. 
DEVAM EDtYOR ve İtalynn mürettebat bahsedilen beş Bolşevikler nehrin garp sahilindeki 
Rrndyo gazetC'slnden: 1randaki 1n~i- gemiyi kullanılmaz bir hale koymak köprü başlarını tamamen bırakrnışlar-

liz - Rus harek:ltı devam ederken bu icin mufassal planlar hazırlamı$lar ve dır. 
devletlerin Tahranla siyasi mi.inasebet- biraz tahribat yapmı~larsa da daha ge- AL1\IAN HAVA HÖCUMLARI 
leri de devam ediyor. Bu vaziyete göre niş tahribata muvaffak olaınamıslardır.. Alman Havacıları bir çok şimendifer 
trnnla İngiltere ve Rw;ya arasında bir AUNAN YFJU,ER VE ESİRLER hatlnnnı ve bilhassa Petersburga giden 
harbin mevcut olduğu iddia edilemrz. tn. hatları bir çok yerde bombalıyarak tah-
giliz kaynaklarına göre Majeste Sahin- Siınla, 27 (A.A) - Haber almdıf,rma rip ctmişle:-. münakalôtı kesmişlerdir. 
şah Pehlevi İngiliz - -Sovyet elr.ileriy]e göre Benderşapurda İngilizler eline dü- Merkezde Zitemir - Logtef hattı tahrip 
uzun uzadıva ırörüsmüştiir Fakat bu c:cn esirler arasında bir cok Alman ve edilmiştir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - İzmir elektrik şirketinin satın alınması için 1' 
kında müzakerelere başlanacaktır. ~ 
coaocıo-,,....-~~ ...... ~~ 

Kocatepede tören yapıldı 
Afyon, 27 (A.A) - Büyük taarruzun başladığı noktada Kocatepede dUn lıi' 

tören yapılmıştır. Akşam Halkevinin tertip ettiği bu törene civar nahiye köl'Jt 
leri iştiııık e~t?rdir. 
aaaaacıaacaocaacacıcıaaacıcıaaacıaaaDc~ccaocıaaccıccıcıccıacaccıccıcoccıaaoO' 

Hatayda bir haydutluk oldu 
Adana, 27 (Telefonla) - İskenderun mışlar ve yolcular arasında bulunan 'oı1 

ve Antakya yolunda Baylan civarında polisi öldürmüşlerdir. Firar eden b'1' 
Derinderede 15 kişilik bir haydut gru- dutların takibi için Hatay polis ve ~ 
bu dUn Uç yolcu otomobil!ni soymuş, darması faaliyete geçmiştir. Haydu 
15 bin lira kadar para ile kı:ıdınlann al- rm takibi devam etmektedir. .t
tınlannı silah tehdidi altında almıştır.. Yakında yakalanmaları beklcnıt>V 

~~~cc:ıaccıcıcıQCCCCOCCICCICICIClcıeooJ 
lstanbulda bir kazan patladı 

~öri.işmelerde askeri harekatı durdur- İtnlvan da vardır. Bendersapur ve Hür
mak icin aıilaşmaya varılamadığı görül- re~ahta bir çok İran bahriyelisi es!r 
mektedir. alınmıştır. 

NE KADAR ALMAN VAR ? Bendersapur, HUrremşah, SüleymanL 

İstanbul, 27 fYeni Asır) - Topkapıd aki cezalı pamuk fabrikasının yıkarı>' 
Sov ve· ı ere göre brikanın çatısı çökmüştür. Ameleden kazanı patlamış, bu kaza nettcesind~ 

neye kaldırılmıştır. İsmail ağır surette yaralanmış ve h~ 

tranla İngiltere ve Rusya arasında ih- ye ve Kasrışah kasahalan tamamen iş
tilafm meV7.llu olan Alman tebaalarının .a;al edilmiştir. Şattularnp boyunca Aba
mikdarı hakkında biribirinden cok uzak <lann kadar olan mıntaka İngilizler elin
raknm1ar ortaya si.iri.ilmektedir. İran dedir. 
resmi kayıtlara göre memlekette ancak Karun nehrinin sahilinde sab:h bir 
690 Alman bulunduğunu büdiriyor. · havuz işgal edilmiştir. Abadan adası 

• RA~TARAFI ı tNct SAHfFEnE • ~ccccccıcccıcıcıcıcıcıac:ıcıcıacıcıcıcıcıcıcıccccıcıcıcıcıcıco~ 

Lcningrad civarını müdafaa eden Sov- Örfi idare mın taka$ında er kekler nülus
yet tnyyarecilcri son iki gün içinde ha-

va muharebelerinde ve tayyare mey- larını beraberlerinde tas. ı yacaklar 
danlarmda 101 Faşist tayyaresi tahrip 
etm:slerdir. İstanbul, 27 (Telefonla) _ Örfi idare re komutanlığı tarafındnn bugün bu tı 

Halbuki İngilizler iiç bin hattfı beş bin İranlılardan temizlenmiştir. 
Moskova, 27 (A.A) - Öğle üzeri neş- komutanlğıı dahil:ndeki şehir, kasaba susa dair gazetelere tebligat yapılını1 

redilen tebliğ: Bir Sovyet denizaltısı Hüviyetini ispat edemiyenler, karnlc.Jr 
düşmanın iki nakliye gemisini batırrinş- ve sair mahallerde 5 eylülden itibaren götürlilecekler, yanlış malümat vcr:f 
tır. Bir di~er denizaltımız düşmanın mü- her erkek ntifus cüzdanını yanında bu- ]er de örfi idare kanunuyle cczalnnd 
him bir limanına girerek beş bin tonluk lundurmağa mecbur olacaktır. Örfi ida- lacaklardır. 

Almanın İranda bulunduğunu iddia et
mektedirkr. :tnrilizlerin verdikleri bu 
,.akamlarda israr etmelPri tranda hsvret
le karşılanmış ve hatta bu memleketin 
iyi niyetleri hakkında şüpheler uyandır
mıstır. 
Harekıihn devamına raITTııen İngiliz

lerin de İranlıların da biribiriyle harp 
etmek istemedikl~i görülmektedir. fra
nın iyi tcchiz edilmiş askeri kuvvetini 
lıcnUz kullanmadığı ve tnf(i]terenin an
laşma arzusunda olduğu da Londradan 
bildirilmiştir. Bu anlasma arzusu İran
lılarda da vardır. Fakat İranlılar istik
lfllJerine bUyük kıymet veren şerefli bir 
millettirler. Sulhu lc;tiklS11eri pahasına 
satın almak istemivorlar. 

Y ARDJM İSTENMEDt 
tran hUkUmetJ simdiye kadar yardım 

talebinde bulunmak icin hiç bir devlete 
müracaatta bulunmamıstır. Almanlarla 
;c:lıirliüi hakkmda çıkanJan sayia1ar fran
da tngiliz . Rus taarruzunu hakh ~öster
meğe matuf bir manevra sayılmaktadır. 

-------
Elciler ver/er;ncJe 

• 
• flASTA ltA F1 1 iNCi SA ttlFf,OE • 

:ılakab ,ahit olarak takip ediyorlar. lran 
ltlidiaelerinin cenup memleketlerinde 
~oğurduğu akisler de bu mahfillerin 
~üvük dikkatini cdp etmt-ktedir. 

JAPONLAR NE DiYORLAR ? 
Toky, 27 (A.A) - D. N. B. bildi

riyor: Domci ajansı ecnebi islerine tam 
l>İr vukufu bulunan bir müşahidin lrana 
karşı yapılan lnrıiliz - Sovyet tecavüzü
ne tahsis ettiği bir mı-kalesini neşret
•r.t"ktedir. Bu makale de şövle yazıyor: 

lnrriltere ve Sovyetler birliği beynel
rnilel itimadın ne olduğunu kntiyen bil
m~dikle1inin ve beynelmilel kanunları 
mutat tanımamazl•klannın yeni hir de
lilini göstermi~lerdir. lranın kendi top-
--aklannı Sovvetler birliğine karşı bir 
'\lmnn askeri üssü haline konulmasını 
'·nbul etmiş oldu~ hakkındaki Sovyct 
efdinlan tamamen tahrif eden b:r ya

landan ibarettir, 

-------
B. Aitler yakında 
nutuk sö}liyecek 

Budapeşte, 27 (A.A) - Macar Ossak 
gazetesinin Bcrlin muhabiri bildiriyor : 
Berlinin umumiyetle iyi haber alan 
mahfilJerine göre B. H!tlerin pek ya
kında bir nutuk söylemesi muhtemeldir. 
Almanlar bu haberi ne tekzip, ne de 
teyit etmişlerdir. Maamafih bu gibi ha
berlerin büyUk kaydı ihtiyatla karşı-
landığını bild!rmektedirler. · 

.... 

ArJantlndeki maral 
Mazi Brezilyaya kacnuş 

Londra, 27 (A.A) - Alman Gestapo 
sunun Arjantindeki en büyük ajanı, Ar
iantin hAkiminin huzuruna çıkmadan 
bir kaç dakika evvel tayyare ile Brezil
yaya kacmıştır. Brezilya hariciye nazın 
bu firardan telefonla haberdar edilmiş
tir. 

bir naklive ~emi~ni batı~ıstır. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~!:~ ft1~aı.:!terin husu- Mahkumlar şose inşaatıııda 
s! muhabiri bildiriyor: Alman yarım ~alıştırılma_na başlandı 
kavsinin :vavaş yavaş Leningrada yak- '° ~ 
1aştıjb ha,kmda emareler mevcut değil- ı;bD' 
dir. Fnkat Leningrad bütün şiddetle Ankara 27 (Telefonla) - Nafıa ve- dır. Vücudu zinde 250 mnhklım Gc CI 
müdafaa edilecektir.. k!leti iki 

1 

seneden fazla mahkfuniyeü luda şqse inşaatına başlamışlardır. g1. 
TALLİN VE ODESADA bulunan mahkllinlarm ŞS>Se inşaatında ldeenliklmal<ın;.~~ göre lmdahe kfunlardan !ijJ 
T 11. · d ld v 'b" Od • e ça~. ame e n daha fa1°;, 

a ın cıvarm a ~ ugu gı 1 esa cı- çahştırılmalan hakkındaki hazırlıkJan- randıman alınmaktadır. Gcliboluya "' 
varında da şiddetli muharebeler devam tatb•L kün. ko bu1urunakta ha ıso ahk.11.- ·· d ·1 ktir 
etmekte ve burada Sovyet kıtalan Al- nı IA mev e ymu,ş - m wıı gon en ece • 

manlara.ve Rwn~nlere muazzam kayıp- Sol yadaki Ruatar Erz.urumdan geçtı/ef 
lar verdirmektedir. Eruum, 27 (AA) - Sovyet Rusya nın Sofya elçiliği erkAn ve memurifli~ 

den Uçn kadın ve Uçü çocuk olmak Uz.ere 21 kişilik bir kafile dün trenle burst 

Jranda aon vazivet ~:~~l§~~ec:~~!;00n:,~;::!;.~~n:,~~~~c:ı:oa"!I:~ı:~~ • BASTARAF'I 1 tNrt SAHİFEDE· 
kova kadar gelmişlerdir. Dalaman çiftliğinde Ceza eui vaaılı yor tı1 

Motörlii İngiliz Jutalan dört noktadan Dalam A;ı.1: d b ktir B b. i)ullY"' 
ayni Kanikin, Kn.-sah, Nefthane ve MuAJa, 27 (~.A) - an ~....;ğln-ırin e itece . u ınanın ak ~ .. ır 

--:ı de çalıştırılan mahkOmlar için yapılacak müteakip burada çahştırılac ~ 
Abadan civarında, İngiliz filosu da ceza evinin inşaatına başlanmıştır. Kırk kf1mlann ~ dört yüzden bine ÇV" 

Basra körfezinde taarruz! hareketlerde bin liraya mal olan ceza evi birinciteş- rılacaktır. 
bu lıınmuslardır . 

aı l F stDDETL"l MUKAVEMET 
Jrl acar ara Oe İn• Milteaddit noktalarda birden bire ya- lzmir Alman konsolosluğundan: 

' 

pılan tecaviizUn baskınına uğrayan tran 
ere göre kıtalan ı::iddetle mukavemet etmişl~dir 

• RAc;;:TARAFI 1 tNrt c;;:AAIF'"'nF. • Müteadd;t noktalarda İran kıtalan düş
Sovyetlere terk.eclilen Ladoga gölünün man ileri hareltetini durdurmai!'a mu
~imali garbi şe şimalindeki araziyi iıt- vaffak olmuş ve iki düşman tankı mu
ıiıaat etmişl'erdir. 163 ncü Alman tü- hnrehe harici edilmic:tir. 
ll"e"li bu harekôta istirak etmiştir. MÜDAFAA AZMt 

BATIRILAN RUS VASITALARI Memlel<C'tin h~ tarafında halk vatanı 
l-lelsinki, 27 (AA) - Finlandiya mi.idafaava kat'! ~urctte azmetmiş bu

körfczinde Fin donanması ile ııahil top- lunmakta V!! her tarafta askerlik şube
c:usunun Rmı donanmasına verdiği za- }erine gönüllü miiracaat eylemektedir. 
y;nt hakkındn aşağıdaki planço ne§re- -----
diJMİs~r: ıu .a .ııı. ıaa ıvette 

Bir destroyer, üç balıkçı g~misi. iki- t' yan~r -.ea~ 
si petrol sr.emisi olmak üzere altı vapur f,.4V yaii'mHrD ya~VOr
tnhrip edilmiştir. Bir ticaret gemisiyle Roma, 2 7 (AA) - Strombali ya
bir balıkçı gemisi hasara uğratılmıştrr. nRr dağı bir kac gÜndür yeniden faali
Viderlak adaları civannda beş bin ton- vete geçmiştir. A~ır uğultularla lav yağ
lıık bir nakliye gemisi batırılmıştır. Ve muru yağıyor O.:ı;;larda ,•nnm ... lıır çık 
bir ı;ok romorkör müsadere edilmiştir. mııtn. 

Alman PC1dyosanan İ'itP~ 1taJJeıtler ne 
tının 'J'ü•lılye yaz saatiyle iter gön 

4g.92) Met•e üzerinden saat 7.4s te •. 
J2J.4 ) 

JJJ9.• ) 
2ı;.31 ) Met•e üzerinden sc:at 20.4$ te .. 

JJJ9.• ) 
J!.22) Met•e üzerinden saat 22.·· de •• 

1JJ9.· ) 
Yapddlğı ııan olunur-


