
Fransada 
l>egoJistı;;;;a,.eJıete 
lerıtıis görünü~orlar .. -----.ıe ~n.'ill, bir znmanlar herşcyin fcvkin- • 

'Yd Ytnet ,.erdiği hürriyetini, on dört "i an beri, tamamen kaybetmiştir. Mad
tihı~e rnanevi ıstırnplnnnınn sebepleri 
IU en güne artmıştır. Bununlabcraber 
>etr.n ddürt ay içinde, Fransa da, ehemmi
ili~ enecck ne bir hfıdisc, ne bir ak
lıa e~ haşgöstcrmiştir. Hayatı b~tcn bl\ b~~iik ihtilallerle dolu olan seriül
~a hır milletin bu derece sakin, mii
"'" ekkil bulunması diinynnm hayretini 
• ';dırnıı bir keyfiyet ~!muştur: 

lranmuka-
• 

vemetenı-

hayetverdi 
Yeni kabine kuruldu: 

Rus . lngiliz ileri 
hareketi berdevam 

•ti ~~nsız mil1eti ne kndar yılgınlığa 
taıes~~ş olmalıdır ki tchammül edilme
e.1:__1 1Ycnp ed<'n scylcre de fchaınmiil 
-.uyor. 

~akat. son 7.aınanlardn Fraıısada hal- Radyo gazetesinden : Londra radyosu-
1-iir derın infialini aksettiren bazı teza- nıın İran rı.dyosundan naklen verdiği 
ı..ı attan hnhscdiJmiştir. Vişi bunlan der- habere göre İran hükümeü İngiliz-Rus 
1-\>s~alnnlamış ise de muharrikler diye hareketine karşı mukavemete nihayet 
~ka ~ttiği gayri memnunlar hnkkında verilmesini emretmiştir. Başvekil istifa· 
'isq lade bazı tedbirler a1mıştır. Konıii- sını vermiş ve istifa Şahinşah tarahndan 
~~. ale~·hindeki cezalar şiddetlendi- kabul edilmiştir. 
tiy ışt1!· Dahiliye nazırı Plişo Parisi son Yeni başvekil Furugi Han mukave
"' aretınde Fransız p-0lislcrine hitap metin dur~urulması için 18~ gelen 
~ tı~tkunda, Fransanın komiinizmden emri vemuş ve btı sebeple lnıgun lran
\iitU buyük düşmanı mevcut o)ınndığını da harp hali filen nihayet bulmuştur. 
li ~ ırayretJerin komünizm aleyhinde- Furugi htın mebusan meclisi huzuru
•ir:~cadeleye tevcih edilmesi lazmıgcl- na çıkmış ve meclis yeni hiikümete itti-

r 1 söylemiştir. fakla itimadını bildirmistir. Bu vaziyete 
iae .odrada çıkan •Frans Libr11 gazetesi göre hiikümetin mukavemetten nz geç
l1iı:;eş:nı1 ve gayrimcşgul Fransada halk me siyaseti meclis tarafından da tasvip 
•iy eı:ınin Vi l tarafından takip edilen edilmiş bulunuyor. 
'1ıJa 'setı şiddetle takbih ettiklerini, Fran- Muhasamatı durdurmak karannın ln
•ltın~n ilk fırsatta yine iht!lfıl bayrağı giJizler ve Ruslarla bir anlaşmadan son-

}' a toplanacaklarını yazmıştır. ra mı verildiği, yoksa mukavemetin 
lbev l'ansada hakikaten bir reaksİ~'on durdurulmasından sonra mı müzakere-

.\ ctıt nıudur? ye girişileceği bilinmiyor. İngiliz gazete-
tıııt!;anJarJa iş birliğine hararetle ta- )erine göre mukavemetin durdurulmıısi
~l 0 lan Grcnguvarın neşriyatına ba- le ineiliz • Rus harekatı duracak değil
~ trs;. huna inonmak lazımdır. Bu ga- dir .. İngilizler bu harekat başl~ken Al-

"\'' '!or ki : . SONU 4 ÜNCÜ SAIDFEDE • 
~ hiikümetinin 7.aarı ) iiı.lindcn 

..;:,.~1eke imparatorluğunda :'.\·er ka- Mı 11 ı Şef ı mı z d un 
~dır. Bu cereyanın önüne geç- · 

~ 
' 

f 'Aımanlar~ 
.. ·- ..• 

göre 1 ·-·-·- -·- ..... -·-· ··- . - :. 

22nciRus 
ordusu im
ha olundu 

Dinyeper mansabın
da. Kiyef te Ruslar 
kı•men mağlup edildt 

Berlin, 28 (A.A) - Alınan tebliği: 

Rusyııda Almanlar aallarla bir nehri gcçmeğe çaZl§tyorla,. 

BHdirildiği gibi general Fon Klaysın 
lrana Jimal ve garptan giriş utikamet- ı.ırhlı tetekkülleri Dinyeper - petrovsk 

Zerini gösterir harita köprü başını ve ıchrlni zaptetmiıılerdir. 

Bazı ,~ ekiller bekleniyor 

Syerdeanu
dane çarpış
. ı:na olu yor 
Rivayete göre Baltık 

sahili ve Estonva 
•' 

tahliye edilecek 

Dinycper manııabın<la ve Kiyefin cenu
bunda düşman teııekkülleri kısmen mağ
lup edilmişlerdir. 

Velikiyeliııin •ııarkında 22 nci Sovyet 
ordusu ihata ve imha edilmiııtir. 30 bin
den fazla esir alınmış, 400 top elimize 
geçmiştir. Düşman 40500 den fazla ölü 
vermiştir. 

Umen gölü ile Finlandiya körfezi 

Fuar, her gün artan bir 
aliika ile geziliyor 

arasında ve Reval önünde ve ayni za- Anıerllıa, "'""' ve Çin elçtlePI IJa aJısam aell .. ,o .... 
manda da Finlandiya cephesinde hare- önUmüzdeki haha içinde bazı vekil-
kit muvaffakıyetle devam etmektedir. lerin ve bu arada iktisat vekili B. Sırn 

Hava kuvvetlerimiz Kujefin . şarkında 
düşman kıtatı tecemmü1crini bombardı- Dayın Fuarı ziyaret için İzmire gelıne
man ve Moskovanın garbındald ve Le- sine intizar edilmektedir. MaamaF.h bu 
ningrad mıntakasındaki demiryolu fe- hususta henüz vi!Ayete ma1dmat gelıne
br-kelı:rini muvaffakıyetle tahrip etmiş- mlştir. 
!erdir. Finlandiya körfezinde bombar- Fuanmız bUyUk bir muvaffakıyet 
dıman teşekküllerimiz dört Sovyet nak- içinde devam etmektedir. Ziyaretçi ye-
liye gemisi batırmııılardır. kUn1eri her gi.in artmaktadır. 27 Ağus-* tos gecesi dahil olmak Uzere bir hafta 
• Berlin, 28 (A.A) - Alman Başku- içinde Fuarı 212,765 kişi ziyaret eyle
mandanlığının tebliği: Bütün Şark cep- miştir. Açılış günU davetli olarak Fuara 
hesi boyunca harekAt dün de plan mu- ~renler ve ziyafette bulunanlar bu ye
cibince devam etmiştir. Fin cephesinde küniin harfcinde kalmaktadır. 
Savlanın şarkında kuvvetlerimiz çetin ~i~~tçi1er sergi sarayının iki par. 
muharebelerden sonra iki tümenden selını ı.şgal ed.en .de~let pavyonları ile 

-...~-0• cereyan bütün Frrınsad:ı "·e ~·-"',,,. • • •• 

,..~inin hedefini kafiyetle ta- Alnıan sefirini ka-
~ ihtiyaç vardır.111 S 

!İli1et llıı11t bir reaksiyon i~1timalind':1 bul buyul'dular 
\._ lesledala )'ilkselmege b:ışladıg1 
-.a~da, Parfste, Lava1 a1eyhlnde bir --·-
~Yapıldığı öğrenibniştir. ı..aval Mülakatta Hariciye 
.. ~teslimiyetinde en mühim ro- ~ vekilimiz de balanda 
~n a~amdır. Mü~a~~edcn sonra ~ Anknra, 28 (A.A) _ Reisicümhur 
~ ,;: mihverle iş bırlıgı yapl?,a~, §İsmet İnöni( bugiin saat 11.30 da 
iti ~n nsanın d?nanmasını ve ~sfor!- § Çnnkayadn Almanya büyük elçisi 
&._ ~e yay~ teslim ~erek harlun hır 1 B. Fon Papeni kabul buyurmuşlar· 
..... iste 1 ne~ce1enm-;ıı~c yardım etme- dır. l\tülakatta hariciye vekili Şük
~lı ınlştır. ~u miUnt ~iman tarar- \1 riiSaracoğlu da hazır bulunmuştur. 
~h:nun iktıdar mcvkiınden uwk- ~ı:ıı:ı~ 

Moskova, 28 (A.A) - Sovyet tebliği: müteşekkil düşman kuvvetlerini kat'i orta kısımdakı Tilr~ye ~caret o~ala? 

1
27 ağustoı,ia kıtalanıruz Kingsep, Smo- mağlO.biyl'te uğratmışlardır. Bu kuvvet- pavyonunu, !zmir vıl~yeti v~ tmur ti: 
lensk, Gomel, Dinyeper, Petrovsk ve ]erin <imhcıdan lrurtulan küçük kısımları caret oOB.!l pavyonunu, tzmır Halkevı 
Odesa istikametlerinde düşmanla anu- hemen hemen bOtün teçhlzatlannı hıra- pavyonunu, yardım -.v!"11er cem1yeti 
dane muharebelerde bulunmuştur. Yir- karak kaçabi1mişlerdir. Alman hava te- .!rtandını çok ~eyenmekt~ır1er. İra~ pa~
mi allı ağustosta hava muharebeleri es- şekkülleri dün 109, Macar avcıları 10, yonu da ilç günden ben daha büyük hır 
nasında 17 düşman tayyaresi düşürül- ttalyan avcıları 8 Sovyet tayyaresi dil- rağbetle karşılaşmıştır: .ttalya. devl~t 
mUştilr. Bizim zayiatımız 8 tayyaredir. şUrmüş1erdir pavyonu muvaffakıyet ıçmde zıyaretçı-* TA yy A RE HOCUMLARI leri cezp etmektedir. 

BALTIK I.iMANLARINTN VE Berlin 28 (AA) _ Dinyeper _ Pet- Cidden mükemmel bir surette hazır-
ESTONYANJN TAHl.İYESİ ruskun Şarkındaki sahada Sovyet te~ek- ~anan '!ür~iye ticaret odalan pavy~?u 

El'GA'.NtST ANDAld 
ALMANLAR 

~f asına sebep olnıuşiur. La\·ali is- _ 

Stokholm, 28 (A.A) - Teyit edilmi- küllerinin takibi ve bombalanması Çar- ıle tzmır tıcaret odası P?vyonu ~er ~-
1 yen malOmata göre Tallin radyosu Bal- ~amba gUnU durmadan devam etmiştir. 1~ mahsul ve mahsullerimizin bırer vıt· M t •• AJ 
tık ~manl~n.~ı.n. ~o~et~e~ taraf~dan B.ombalar ve ta~a~: silahlariyle to?lu rinl ~~~=·2 tNct SAAIFF.OE _ eVCll yuz • 
tahlıye edıldıgını bıldırmıştır. Aynı rad- bır halde bulunan duşman lruvvetlerme W!!leıaaaaı:ıcı:ıı:u:ıı:ıı:ıı:ıaaı:ıı:ıı:ıaaaanı:ıaaaaı Af • ~lili ~en. amiral Darlan Almanlarla i · lraııda m:~tare• ~1 . fikrinde selefinden geri kalmış Mı. 

ts 1r.:=· Fransız ordusunun mnğli'ıbiye-
~ 1 ettiği ~nden beri Fransız mil- k • •ık ~artı 
·~~ep Nasyonal Sosyalizmin ve eDJD 1 '1: 
~ lb kerametlerinden hohsedil- • ) _.. 
~ Fransanın ihtililcı ruhunu tam ısaa 11_ ı t" 
t~ ek için hiç bir ,,_yrct esir· ~ Otiiiı 
~ tn!ştir.. Fakat görüliiyor ki 
"aı • Yetın en mukaddes hazine olduğu
"-tt':-an jnsanlar, Fran...ada hiım mev
~;· hu suikast milli bir infialin ifa. 

iş en başka bir şey değildir. 
~il~ albnd:ı bulunan bir memlekette 
\.; .,_ tılan bu kanlı hadise Fransada 

Stt• ş kaldırmanın ilk işareti midir? 
tb.ir, tkns.dı hazırlıyanlar, Fran51z mille
~\ !arıhi dost1uklariyle irtibatını kes· 
~it~tetnediğini anlatmak mı istemi~-
~~ Bunu zaman gösterecektir._ 

' 4.tı.ı llnutmnmak lazımdır ki Frat\Sa 
S~Ya arasında münferit sulh mU
~ ı. ... :':ıiftin fizliden gizliye devanı et
~ t~dakj rivayetler bu memleket-

IU .. ın istikbalini karartan bir yo
~~ tiiklenmekte olduğu şüphesini 
• .._. hi llbı~tır. Degolistler böyle bir sol
~ ~ hır kıymeti 9Jnuyacağıııı, Fran
S,,-~ Demokrasilerin galebesiyle 
~1-t. er ~ır sulha kavuşacağmı söyli
~' llutün bunlar bugüne kadar 
'lıa ~ h~icinde vuku bulan mücadcle
-.,~dı F:rnsanm i(ine intikal ettiğini 
~ktedir. 
~ • EVKET BiLGiN 

Taymi!:e göre in2iHzler 
müsbet teminat 

nstiyoriar .. 
Londra, 28 (A.A) - 'faymis gazetesi 1 

başınak::ılcsinde · .§Unlan yazıyor : Bita
raf menbadan gelen haberlere göre İran 
Şahinşahı dostane bir anla~aya var
mak i~in mlizakercJere girmek arzusun
d:ulır. l\lüzakerelere haşlainak i~in ilk 
şart bir knç İran nıüfrezesinin sözde 
mukavemetini durdurmak ve mihver 
ajanlannı iyi muhafaza altına almaktır. 
iran petrolünün müdafaası ve Basra 
kör(ezinden şimale giden yol bakımın
dan İngiltere ve Sovyetlerin İranda ha
yati menfaatleri vardır. İranm bu iki 
memlekete müsbet teminat vermesi 
esash bir zarurettir. 

ALMANLARA GÖRE İLK ŞART 
Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor : İngiltere ve Sovyet Rusya mütare
kenin ilk şartı olarak İrandan, memle
ketin tamamen İngiliz ve Sovyet askeri 
kontrolü altına alınmasını istem!şlerdir. 

• SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE • 

- SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE - • SONU .. ONCO SARIF'1'3JE. 30 Av t b man nanıs-
~----...,...~~~~ .....,, .... 2us os ay- r.. 

ramı pro~raı;nı tandan (ıktı mı? 
hazırlandı 

Yarın Dumlapmarcla ve 
ıehriınlzde yapılacak 

merasim.. 
30 Ağustos Zafer bayramının 19 uncu 

yıldönümünün bu yıl da parlak bir tö
renle kutlanması için yurdumuzun her 
tarafında şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Bu hususta vilAyet, kaza, nahi
ye ve köylerde hazırlıklar bitmek üze
redir. Dumlupınarda Meçhul Asker fıbi
desinde yapılacak törenin programı da 
tesbit edilmiştir. 

Simla, 28 (A.A) - 1ran harekatı Al
ganistanda büyük bir tees.silr uyandır
mıştır. Bu memlekette yüz Alman Ajanı
vardır. Fakat bunlar lranda olduğu gi
bi Afganistanın mühim mevkilerini iş
gal etmiyorlar. Afganistandaki Alman 
nüfusu lrandaki kadar değildir. Alman
lann Afganistandan aynldıklanna dair 
hiç bir işaret yoktur. 

Elganlstanda mı işgal 
edilecek?-

Radyo gazetesiJ}e göre Bertin nıtlyosu 
lrandan sonra Efganistamn da müşterek 
İngiliz • Rus işgali altına aJmaeaimı 
bildirmiştir. 

Elan Ruslann elinde bulunan Odeaanın ih,.aç ialcelelerinden biri 
Başkumandanlık muharebesinin 19 

uncu yıldönümU, meydan muharebesinin 
cereyan ettiği yerde, Meçhul Asker Abi
desinde büyük tezahüratla kutlanacak
tır. 

Ayni radyoya ıöre Efgan başvekili, 
Efganistanm .lstikW ve toprak bütünlti
iünU var kuvvetiyle mtidafaaya karar 
verdiğini söylemiştir. 

Jran harelui:tı 

Ineilizler ve 
Ruslar ne ka
dar ilerlediler? 
RuslCll' nrellf'fzn in 88 
JıllornetPe cenubunda, 

İngfllzlere JOJ Jıllometı'e 
llePledl .. 

Londra, 28 (A.A) - Salahiyetli mah
fillere göre İranın cenubunda ilerliyen 
kuvvetler memleket dnhilidne 105 kilo
metre içeriye varmışlardır. Irak budu· 
dundan giren kuvvetler de buna benzer 
bir ilerleme kaydetmişlerdir. Baqra kör
fezi sahil!ni takip eden petrol boruları 
İngilizle,rio elindedir. 

RUS 11..ERİ HAREKETİ 
Moskova, 28 (A.A) - Moskova rad· 

yosunun bildirdiğine göre Sovyet kıta· 
lan İranda 80 kilometre daha ilerlemiş
ler ve Tebrizin 88 kilometre cenubu şar· 
kis!nde TUrkmenşahiye varmışlardır. 

ileri hareketi devam etmektedir. 
• SONU' UNCU SAJdFEDB • 

• 

Rusva harbı 
PROGRAKI 
Bu hususta hazırlanan program şu-

dur: 

Bu haber başka kaynaktan teyit edil
memiştir .. lnırilizler nikbin 

ve ati için 
1 - Merasim, Dumlupınarda 30 p:ıor:ııooooıxıc:.oc•100ooıxıc:.oc•10000! 

İİmitvar ••• 

Ağustw günii saat 11.30 da yapılacak
tır. Merasim Amiri birinci Kor Komuta
nıdır. 

2 - O gün, merasim başlamadan ev
vel, Meçhul asker Abidesine; Büyük Mil-
let Meclisi, Ba~vekfılet, Vekiller, Ordu 

AlmanlGP Dfnyepep ve Cümhuriyet Halk Partisi, Beden Ter-
neJarlni 11~fep rnf' biyesi.Genel Direktörlilğü,.Kızılay. Türk ,.-!t'•• •" Hava Kurumu, Çoçuk Esirgeme Kuru-

G~IJepse cenupta vazı. mu, Ordu Harp Mal~lleri, Şehitilkleri 
yet nazffılefet:efı imar cen:ıiyeti ve Türk Basın Birliği ad

larına bırer çelenk konacaktır. 
Lo~dra, 28 (A.A) - Sovyet cephesin

den gelen haberler son üç gUnde vazi
yette geçen haftadakine nazara daha az 
değişiklik bulunduğunu gösteriyor. 

Ruslar Dinyeper Petrovsk şehrinin 
Almanlar elinde olduğunu teyit etme
mişlerdir. Almanların Dinyeperi geçtik
lerine dair bir haber yoktur. Budyeni 
kuvvetlerinin harekAtı çete muharebesi 
evsafından çok geniştir. Leningrat-Mos
kova demiryolu tehdit ed!lmektedir. Bü
lUn Leningrad şehri müdafaaya hazır
dır. Alman ileri hareketi önünde dikil
ıniş başlıca ınAnl şehrin kuvvetli istih
klmlaı:ma istinat eden yenilmez Voroşi-

• 80.NlJ ' ONCQ SABİFEDE • 

Her makam, çelengini, kendine tem· 
silen göndereceği bir memuru ile abide
ye koyduracaktır. 

3 - Adlan yazılı 28 vilayeti merasim
de biri Parti ve Halkevleri, diğer vila
yet umumi meclisleri adına seçilmiş iki 
zat temsil edecektir. 

Bu mümessil heyetler de, vilayetleri 
adına biter çelenk koyacaklardır. Çe
lenk tedariki zorluğunda kalan vilayet 
heyetleri çam dalından veya başaktan 
birer çelenk yapıp, üzerine rozetlerini 
bağlıyarak koyabilirler. 

4 - Merasime iştirak edecek kıtalar: 
a) Askeri kıtalar: 
- IONlJ Z İNCİ SABl:nDB-

B. Lavale sui
kast yapıldı -·-

Bir k11r$1111 kalbinin 
altına saplanıp kaldı 

Paris, 28 (A.A) - D. N. B. Bilcıl-
riyor : GeCeleyin neşredilen bir teb
liğde Piyer Lavalin suikast esnasın
da iki kursunla yaralandığı bildiril
mektedir. Birincisi sağ kolunu yara
ladıktan başka sağ elinde de küçük 
bir yara yapmıştır. İkinci kurşun 
Lavali göğsUnden yaralamı.ş, kalb!
nin altına saplanmış ve orada kal
mıştır. 

Marsel Dcniyc de sağdan gelen bir 
kurşun isabet etmiştir. Kurşun göğ
sünün sol kısmının albna girmiş ve 
orada kalmıştır. 
Bu sabah iki yaralının vaziyetinde 
değişiklik yoktu. Vaziyetleri c!ddi 
olmakla beraber şimdilik endi.şeyi 
mucip de.lildir. 

' 
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-136-
söz.iı de durmuştu 

Penbeye Padqahın istedi i bei müE:;;o~ dıdıa al· 
tınını gön ermişti... 

Bunun sonu nereye varacak bilmem caksınu! .. 
lci7.. Fakat Pembe yerinden k.ımıldanmadı. 

Bu sefer HünkAr yine bizden acaba BütUn benliğine yayılan şaşkınlık, beş 
ne kadar altın istiyor?.. yüz kilo sikletindc nğır bir yük gibi çin-

Bayatl: gene kansının ilzerine çulbnmıştı. Pem-
- Beş milyon duka altını, diye cevap be o şaşkın vaziyetinde ye.tinden kımı1-

verdi. danmağa değil, p:ırmarını oynntmağn 
Pembe tekrarlayarak: bile muktedir olamıyordu.. 
- Beş mi1yon duka altını.. diye ko- Demirci Me!llo Bayatinin gelmesi 

lay •.. Fakat bu kadnr para elde bulun- Uzerine knnsının yanından ayrılarak bi
sa da sadP. iş bunun tadadına kalsa bile tişik od;ıyn geçmisti. Odada kanının 
beş milyon duka altının sayılması hafta- anahtar delir,inc kulağını koyarak Pem
larca, aylarca sürer... be ile Bayati arasında konuşulan sözle-

Böyle külliyetli bir para bir gün Pa- ri baştan başa dinlemi.~ti .... 
dişah hazinelerinde bile bulunmaz. Şlın- Knnsının odasında birden bire hfisı1 
di aklıma durgunluk gelecek... 1 olan sessizlikten kuşkulamı.n mütecessis 

Ey, söyle bakalL""l?.. Böyle ağır bir 1 çingene artık tnhammnt edcmedt Kapı
yUkün altından biz kendimizi nasıl kur- nın tokma&rına el attı. Hemen içeriye 
taracağız'> .. Firuz bey buna da bir çare girdi: 
dUslindün mil?.. - Bu efendi yalan söylemez Pembe .. 

Bayati ciddi bir ifade ile cevap ver- Kalk hazırlan... Hemen gidip paraları 
di: teslim alalım. 

- Bundan yana sen hiç merak etme.. Ve para hır!:iyle gözleri dumanlan:ın 
Padişahın senden istedi~ bir milyon haris herifin yardımiy]e ayağa kalkan 
duka altınını tesviye eden Firuz bey Pembe oradan ayrıldı. Hep aynı sahne .. 
§imdi bu beş milyonu tedarik etmek ça- Bir milyon duka altınını ~etirmiş olan 
resini de buldu... aynı gemi yine Sam<ıtyn iskelesine ya-

Bu para tamamen ha7.ırdır. nD!:mış bu1urumıkta idi... 
Pembenin gözlerinde Bayatinin sözü- Gemici kıyafetine giren Dağ dcvirenle 

ne inanmadığını g8.steren sarih bir şilp- Bal;'ı yanık evv.e.lce olduğu gibi şimdi 
he panllısı belirmişti. Bunu fark eden de hizmete mUheyya blr vaziyette gemi
Bayatl sözUne devam ederek dedi ki: de hazır duruyorlardı ... 

- Sizi şimdiye kadar efendim hi~ al- Pembe Ue Memo ve Bayati tekrar r.e-
dattı mı? Blr kaç ay evvel bir milyon minin ambarına indiler_, 
duka altınını gemiye koyup gönderen o Yine nynı manzara ... İşte muntazam 
deı?tJ midir?.. bir surette istü edilerek blribirinin üs-

Neden bu sözlerimin doğruluğundan tüne yıi!ilım altın dolu torbalar bir kaç 
,Uohe ediyor aunuz?.. ay evvel o1dujhı J?ibi simdi de ambann 

HaydJ kalkın gidelim. Bu beş milyon bir köşesinde adeta bir da~ gibi mehip 
altını da size teslim edeyim.. bUyilk bir küme vücuda getirmlş bıJu-
ŞlmdJ gözlerinizle görerek sizi aldat- nuyordu. 1 

madığıma tamamiyle kanaat getirmiş ola. - 8 1 T M E O f -
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Şehrimizdeki makama fabrikaları, un 
bulnm:ıdıklım için bir kaç zamandan be
ri faaliyet gösterememektedirler.. Bu 
fabrikalara un verilmesi hakkında ala
kndnrlılra emir gelm1ş oldul,rundan fab
rikalar l•alunda mak.urna imnline başlı- · 
yacaklardır. 

Evlc.dn ihtiyaçlarını karşılamak üze
re ıdük'kfuı '!Ve ba1duillnra dn. un veril
mesi muvnflk görl.ilmü~r. Hnlka pera
kende un ~tılmnsı için İzmirde esnafa 
günde sekiz çuval un vcrllecektir. 

Üzüm, incir ve saire yet!stirmckle iş
tigal edildiği için hububat istihsal cdile
miyen 'bazı mintı:ıknlarm buğdny iihtiyaç
ları merkezden temin cdilccch..-tir. 

İht!yaç nisbetleri iase müdürlüğU tcş
ktilah tarafından teshil olunacak ve 
bwılar toprak mah.c;ulleri ofisi tanzim 
satısından temin edilecektir. 

VilUyct dahilindeki kazalarla beledi
ye teşkilatı olan nahiyelere toprak mah
suTieri ofis! tarafından verilmekte olan 
buğdaylara ilı1vetcn belediye teşkilAtı 
olmıyan küçük kn.sakı ve köylerin ihti
yaclnn için de gecen rene olduğu glbi 
buğday vc.rilcccl.'tir. 

Viliıyct Ticaret vekfiletine müracaat 
ederek buna dnir mllı;.'U\de istemiştir. 

TOHUl\U .. UK iRTİYACI 
TESBİT EDİLDİ ... 
Vilftyct, knuılnrdnki mlistahsillerin to-

humluk ihtiyaçlarını tesbit etmiştir. 
thtiyaçlar toprak mı:ılısulleri ofisinin 

tanzim sntışiyle temin olunacaktır.. Bu 
hususta v!layet, ziraat ve ticaret vek~
letlerine müracaat ederek mUsaade iste
miştir. Tohumluklar her ınıntakanın 
muhitine intibak edecek nevilerden ve
rilecektir. 

-------
Herkes bakkallardan 

gaz alacak 
--0--

90 A İaşe mtidUrlUğü, kaza ve köylerdeki 
-"> .austos .Bayramı bakkallnrıa tzmirdeki bakkallar vas,ıa-

_.... siyle hnlkın gaz ihtiyacını temin etmeğı 

Pronra mı H azırlaııdı uygun görmUştilr. Bu maksatla gerek 
:;. şehirdeki muhtelif semt bakkallnnna, 

------------- gerek köylere petrol tevziatına başlan-
• BASl'ARAFI 1 İNCi SARİJt""EDE • 

DUMLUPlNARDAKf MERASiM 
{Milll MUdafaa VekAleti.nin tayin ede

ceği mikdarda.) 
b) Afyon. Konya. lnnir izcileriyle. İs

tanbul ve Ankara Yüksek okullarını 
temsil edecek kısım talebe, (mikdarlan 
Maarif Vekaletince tesbit ve tertip edi
lccektl r.) 

c) Beden Terbiyesi f,!ençlik kulUpleri 
adına bir mükellef kıtası. 

çl Kütahya ve Afyon vil~vetlerl köy 
ve kac;aba1arı halknın istikH\l harbine 
1 tlrnk etmtı:ı mllcahitfo .. in-len tl'!:kit edi
lecek halk kıtalnrı. (Bunlan Afvon ve 
Ki.ltnhvn viHiyeti Parti reio:leri milştere
ken tertto ve teskil edı>ceklerdir.) 

5 - Bu kıtaların hepsi merasim ye
rinde. merasim fımirinin emrine J!İrecr'k. 
bunların gerek merasim yerindeki du
ruslannı. rcrek geçid resmindeki smı ve 
tPrtlplerini komutanlık. tanzim edecek
tir. 

6 - Aynı gtinde yerlerine dönebilecek 
kadar yakın olan köy ve knsab::ılann bu 
merasime bUyük ölçüde iştiraki temin 
edilecekti?'. 

7 - Merasime 30 At:.rustos günü saat 
11.30 da top endahtı ile h<ı~lanncnk, Sl· 

rasivle: Ordu, Cümhuriıet Halk Parti
si Halkcvi, tst.ınbul ve Ankara YUkı:ek 
oku llnn ve Beden Terbivesi umum mli
dilrlUğU. gençlik kulüpl;ri adına olmak 
Uzeorc birer nutuk söylenecek.~. 

RADYODA VE, 
HALKEVLERtNDE 

8 - 30 Ağustos günU aksamı radyoda 
P;ırtice bir konfrans verilPcektir. 

9 - O gece bütün Halkevlerinde vl' 
Halkodalannda Halke,·i ve odası olmı
yan yerlerde. Parti mPTke1ll'rinde. ton
lantılnr yapılacak, istiklal harhmde mil
letce r!ÖSterdi<1imtz kahramanlık ve fe
dakArlık ve 30 Al1ustos mevdan mtıha
rcbr>ı;inin ehemmiyet ve kıymeti hak
kında komıcmnlnr ve konferanslar ter
tip Pdiler,, ktir. 

10 - Bu büvük ve milli hndic:e haıt
kındıki meracıime mnt?ııa\ımız ~O ve 31 
Artustos gilnleTi yaoacaklan kıymetli 
nc!:rivnt1n lstinık etmiş olncaktır. 

Dl™LTTJ>INARA GtDtS 
VE GErtŞ . 

11 - Hallomnın bu merasime kolay 
ve ucuz istiraklerini temin irin 30 Ağus
tos S!finil Afyon ve trmirden, merasim 
yeti istaoıyonu olan Sil~isaP3ya ucuz ta
rifeli ~!diş ve dönilş trenleri tertip edi
lecektir. 

12 - A) Silkisaray Masyonu ile, me
~im yl'Ti arıt!:ındaki münakalB.t ve me
rnsim yerindeki tertib;;t ve hazırlıklar 
Kor Komutnnlırınca temin edileeektir. 

B) Gerek bu münaknlAt ve ~erek me
rasim heyeti umumiye!:•nde K-Otahva ve 
Afyon vilf1yetleri ve Parti teşkilMları 
Kora her türlil yardımın azAmisini yapa. 
ca'klardır. 

13 - 30 Ağustos günü akşamı Afyon 
vilayeti C. H. P. reisi Ordu. merasime 
iştirak eden heyetler ve halk milmes.cıil
leri serefine Afvonda bir yemek ziyafeti 

verecektir. 1 mışbr. * İlk o~. ~ahnn~eki bakknllara 
M · ıo+ı k ed k ·ı~ tl..,. gaz tcvzı edılmiştir. Gilzelyalı, Kıırşıya-
CTaSıme ~~ra ece vıuıye .,... \k d'- bn tl-.ı ki b ·ı d 1 rd a ve ıger zı sem o:r-ue ayı er c 

şu~~~ Sivas Erzurum Diyarbaklr ynkındn petrol alarak halka satacaklar
Malatyn, Hatay 'seyha~ t~l, Kavseri: dır. Ellerinde mevcut old~~ hnlde ~al
Niğd Ko a Antalya Isparta Burdur ka petrol satmadıklan gorulen bayıle
Deni:İı, A~ın. İzmir,' Mani~'. KUtah~ irin halk ~fındar: hükümet te.şkilat.uıa 
ya Eskişehir. Balıkesir Bursa, Bilecik, haber venlmcSI ltızım~ır. Bu glbıler 
İstanbul, Edirne, Kocaeli, Afyon, Kırşe- hakkında derhal kanunı muamele ynpı-
hlr lacaktır. 

· Go.z satışlannı ka7.alarda iaşe heyet-
lZM tR HEYm BUGON leri, köylerde muhtarlar kontrol ede· 
G1D1YOR ccklerd!.r. Bundan sonra vesika usuliy]e 
Dumlur;.ınnrda Mehmetçik Abtdesl gaz alm~k istiycnlerin mi.iracaatlerl kn-

öni.inde yapılacak olan 30 Ağustos Zn- bul edilmiycccktir. • 
fer bnyra;nını kutlama merasiminde ha-1 Bazı bakkallann memurlarn cSize 
zır bulunmak üzere vilnyet, C. H P, iaşe mildilrlil~il tarafından verilecek ... • 
belediye ve halkevi namına bir heyet diye gaz vermedikleri öğrenilmiştir. 
bugünkü trenle Dumlupınara hareket Bize verilen rnalQrnata göre, memur-
edecektir. lara ayrıca gaz ver:lmediğlnden bunlar 

Birinci. tkincl liseler sanat ve tecim da ihtivaçlarını baklmllardan temin ede-
liscleri izcileri de başlannda grup timiri ceklerdir. -
M öz olduğu halde aynı trenle gidecek- • -

ıerdir. Celıfrıtıelerle nriicrulele 
ŞEHRtMtZDE YAPILACAK 
MERAStM 

30 Ağustos Zafer bayramı mUnasebe
tlyle yarın, blit.Un Türkiyede olduğu gi
bi, şehrimizde de büyük merasim ve as
keri geçid resmi yapılacaktır. 

Atatürk heykeli önünde hazırlanan 
ŞC'ref tribünü önünde yapılacak olan ge
çid resmine bütün halk davetlidir. 

Merasime saat 9.30 da başlanacaktır. 
MUstahkem Mevki Komutanı Tüm Ge
neral Hakkı AkoğUz ·saat 8 le 8.30 ara
ıımdn evvela garnizon zabitanın tebrik
lerini kışlada knbul edceektir. Bundan 
sonrn !zmir valisi malveti erkaniyle kış
Jndn Komut:ı.na tebriklerini bildirecek
tir. Vali, gelis ve gidis!nde kışla kapısı 
öniinde mevki alan bir müfreze askeT 
tarafından sel5.mlanacaktır Mütenkibcn 
Komutan C H. P. belediye ve cemiyet
lerin tehrildeTini kabu1 edecektir. 

Saat 9,30 dn Ciimhuriyet meydanında 

VilAyet rlraat müdürü B Refet Diker 
dün Menemene gitmiştir. Emiralem ve 
Menemen mıntakalarmda evvelce zuhur 
eden çekirgeler imha edi1miş bulunu
yorsa da bunların yumurta bırakıp bı
rakmadıklarını tetkik edecek ve netice
ye göre icap eden tedbirleri mahallinde 
alacaktır. 

Mısııeın ticaretimiz 
lskenderiyc ticaret '4teşeliğimiz, M1-

sırda bulunan ve memleketimize veüril
mesi icap eden ithalat e~sının nakU 
ve Mısır tarikiyle yapılacak Jhrac:at 
mevzulnn üzerinde tetkiklerde bulun
maktadır. Şimdi Suriye, Filistin yoliyle 
Mısırla karadan ticaret kolaylaşmış bu
lunmaktadır. ___ , ___ _ 

Pa ıanno ~~ırlılılOPı 

'"'""'"1ft'"""-d'-·· 
yer aJnn birlikleri, yanında vali. beledi- 30 Ağustos Zafer ba~ıramı günil saat 
ye reisi C. H. P. vilayet idare heyeti re- 17 de Fuarda çeki1ecek Milli Piyango 
isleTi oldui:!u halde te~iş edecek ve bu- hmmlıklan tamamlanmıştır. 
nu mUteııktp merasime başlnnacak1ır. Bu ke~i<lc münasebetiyle piyan,.,o 

Komut:ın. vali C. H P . ve belrdiye umum müdürü ve bazı şefler bugün şeh
reis1eri Seref tribününde yer aldıktan rimizc geleceklerdir. 
c.onra askeri bando hrtikla1 marsını ça- ----
lacnk1ır. Marst:ın sonra en genç subay :SJ 
ıo Acustos Zafer bnyMımının manasını Mııınmele v..,~tt~i !enz. 
tebarllz ettirecek ve Ba .. kumandanlık p,,·ıen ma eler .. 
mevdll]l muharebl!Sinin taribcesini yapa- VekilJe!' Hey~ti. muamele vergisi ka-
caktır. Komutanın nutkundan sonra as- nuıau hilkümlerine göre iptidai madde
keı1 gcçiJ başlııvaca1c. bu arada müle-1

1 
ter te.nzllAt Jistcsine şunları da ilave ct

ndclit tayyare _filol.at;mız ucuşla: ~at>a- miştk: 
rak1archr Gecı<ie ı~ırak ~den bırlı~ler, zamk, mürekkep, ispirto vernik bunla
Vasıf Cmnr Bu1varını takıben garnızon~ rın sırnsiyle tenzilat nisbetleri viizJe 
laMnıı dal{ılacııl<lardır. 50, 69 40 49 ve 41 olarak kabul olun-

Öğleyin snat 12 d~ bşladan 21 pare muştu~. ' 
top atıla~nktır. 

Aham garnizonlarda Erler için eğlen
celer ve ıtecclcyin de f~ner alaylan ter
•ip edilecektir. 

Bu mutlu J:?lln münası>b<>tiyle !11ehrlmiz 
bııoıtnn bnc:::ı bayraklarh donanncak, mc
rac::im mevdnnlanna ve vapurlııra mera
sim h:ıyrnkları çekilecek, bütün nnkil 
vasıtalan sUslenecektir 

Vzüm ve lf!Ciı' ph; 

rı ne """"""" "''""'"'(\•1 ... 
Borsa idare heyeti dün B. Cevdet 

Alnnyalının reisliğinde toplanmıs. üzilm 
ve incir piyasalannın Pçılış tarihlerini 
Eylüllin ilk haftası olarak tesblt etmiş
tir. 

Pa'\'yonları ·Tetkik 

Turyağ pavyonu büyük 
bir rağbetle karşılaştı 
Zeytinyağından imal 

nebati tereyağları 
edilen 
çok 

",.ru ro li v,, 
beğenildi 

TuT yağ pm;ıvonundan intiba?ar 
Her sene lzmir fuarında kendi hu- 050 mnrgarin yağı için de ayni veyi 

•usi pavyonunda çok cazip ve miikem-1 söylemek kabildir. 
mel teşhirler yapan Turyağ (Turan Hazmı kolay olan bu mutfolı: yailan 
vağ) müessesesi. bu şene de nazarı dik- her yemek için mükemmel surette kul
lcnh celp eder. güzel yenilikleT yapmtş- !anıldığı gibi çok ta idarelidir. Bundan 
tır Muasır dekorasyon sanatında hir b~§ka atC§te tebclıbür edecek hiç bir 
~tandın muvaffak olma11 için. her §ey- mnddeyl muhtevi dcğildlr. Turyağ. T u
den cvvf"l çekici olması, zlyatetçinin nll- roliv ve Oso en iyi tereya"iarında bulu
z-ırına ilk plnnda çarpması icap• eyledi- n,ı:n muv.addi evsafı haizdir. 
~ine $!Öre bu pavyon, bu ml'lzhariyete Memlekette bugün bir teteyağt dııva-
'Cfi~i.şrir. sı vardır. Nebati tereyaV.1ar snvesinde 

Turyağ pavvonunu ziyaret edenler hu davn, bir mesele olmaktan çıkmıştır. 
bı:radn aydınlık bir mana ve teşhir ba- F"nkat bunların hııkikisini temin ylemek 
krmmdan bü,1 ük biT muvnffokıyct1e kar- tc başlıca bir şarttır. 

Bazı Vekiller belı" 
leni yor 

BA$TARAF.I 1 iNCİ SAfffF606 

Reassilı-nns pavyonu da alAkn ile,. 
zilmektedir. Fuarda spor hnreke 
devam etmekte ve paraşüt kulecill 
atlaynn1nr nrtnıaktadır. 

Fuar futbol milsabakulnrına 4 ku~ 
ll muhtelit iştirak· edeceği için tt.1' 
muhteliti hazırlanmaktadır. 

Haber nldığımıza*'görc, Fuarı g8fll' 
üzere Amerika Birlesik devfotleri. 
sır ve CL"' elçileri bu akşam şchri::ll" 
geleceklerdir. 

Hem Fuarı görmek, hem 30 A~ 
ve 9 Eylt'.ll merasiminde bulunmnk ır:; 
sndiyle hnriçte~ gelenler çoğalma, 
Afyon, Karakuyu ve Bandırma trt°' 
fevkalade dolu olarak gelmektedir. 

-------
l\lütekait, dul ve }' 

tinıl~rirı nıaaşı 
Milteknit, yetim ve dulların Uç ~ 

maaşlarının tevziinc eylülün ildJld 
')il başlruıncaktır. 

-------
9 eyRiil bayramı l~ 
trenler e teıızHat .. 

9 Eylt11 İzmir Kurtuluş bayrarıı' 
'1ulunmak fs1eyenlere bir koloy}.ı): 
'llBk üzere Devlet demir yolları !~: 
3 EylOI gününden itibaren fevP" 
•enzilutlı ı;1diş ve geliş tarifesi h~ 
mı§tı.r. Keyfiyet bütün istasyonlnfl 
dirilml,,c;tir. 

-------
GeEe. ıw, 6iden!el' 

Kastnmonu Mebusu B. Rauf 
Aydın Mebusu B. Nazmi Topçuoı'11 

hıanbul Mebusu B. Ahmet Hamdi 
lµrmen !lstanbuldan şehrimize yel 
Sivas Mebusu Bn. Mergube G!i 
Ankaraya, Bursa Mebusu Dr. GallP 
ram.an lstanbula gitm~lerdir. 

FVAR Pll!.LARJ 
SATIŞA CIKARILDI 
P. T. T. 1dııreSi tarnhnd:ı.n 1!41..Jll 

mir Enternasyonal Fuan mUnasebf"'. 
11 seri olarak Devlet matba~~ld 
ettirllen Fuar puTian satışa çııcar" 
tır. 

AN l,,AB'N 
co~u ~Arııtoı 

ı.ılnşıyorfor. Bir hafta gibi kı@a bir za- FABRiKADA Çeşme, Alaçatı, Urla ve KJlr8 
man idndc bu pavyonu 200.000 ld!!i- Biz bu yazıyı nazırlarken Turya" fab. mıntakalarmda istilısnl edilen 
nin zirar(']t eylPmis olmasının manası eh "iknsım da gezdik. Burada göııterilen ti- mahsulünün mübayaaın devam c 
iştı- bu çekiciliğidir. tizlik, yaitların hazırlanma111ndakl mü- dir. ~koltenlıı mühim bir kısn:ıı 

Mcmlf'kctimizde :rafine edilmiş zey- kemmel sıhhi şartlar çok dikkate .şayan- mıştır. 
tir, :ynitc•lık. bu müessesenin çal111mala- •lır. Bu yıığlann hep•i de sıhhat vek&le
rivlc bı .. ılıımış ve kısa seneler için ibüyÜk t.ntn tallmatına yüzde yüz uygundur. 
tPkômü1J,.r göstermi th, Cnlı ması ve En tanınmış kimyagerler bu fabrika-
7.ihniyetiyle tamamen Türk ohn bu mü- da, bildiğimiz ve y:lkından kullanarak 
r~. Kf"ndi fabr.l\.ıw mamullerini mil- tamdığımı'7': bu yağlıln ve diğer mamul
li man••tlerimi~ ıol•ında Avruonnın ve leri f.'lz:•".lavorlar. 
Asvan•rı en uzak ülkplerine scv1: f'tmek- BtR RAPOR 
ledir. Rııstün büt1in diinvada Tii>·k zev- İzmir belediyesi kimynhancsi Turyıı.i! 
tin ynvl nnııt ... öğtlimiizH gunırla dol- Nebati ynaarını tetkik ederek eu rapo
c!uran hir ~öhrcti varc?·r. Bu l!Öhrct bil- m vermiştir: 
ha"sa rnfitıe 7"'Vlİnyıı.p1 ..... m•?dan ileri «1:r.mirclc Turan mevklincle ldlin (Tur
~elmebedir. Billını>•a Mısırda, ccnubt vağ) Türkiye yağ ve mamullatı ~nayii 
Am~riknda ve ll"crilterede rafine z~vtin :imited ~irketi fobrikoları tarafından 
vaP.lnrımız her türlü rekabt-tten r~kin- memld:ctimizde ille olarak imaline mu
miyect-k lr'ldnr rrı11"teııem bir mevki tut- vl!fEak olunan ve ~önderilen nümuncsi 
Tr1uc;t11r. Mt>'leln Mısır ~iimrük kimyahn- tRmnndan tahlil edilen (Turya~) nam 
nı-si Turvağ rafine uvtln v~~lan ıcın :ırbııti va~ın kimyevi ve fiziki lubomtu
verdim bir raporda bu vai:lann bütün •1ar tetkikotı neticesine nazaran tama
bcnzerlerinde~ daha mük--mmeL tama- men snf bir nebati yağın idro1ene edile
m""' saf olduğunu bildirmiştir. •c.-k sertleştirilmesiyle elde edilmiş tor-

Ticari 71h'liyet1 .. rin ttımamen uzağın- tusuz. kendisine mahsus koku ve lez.z:et
dl\. mutlak bir milli mÜCSSC!e olıof"k te. ha%mı kolay ve sade yoğ J?ibi yemek
Zf'vtin yaöl,.nmızı harirte tanıtan Tur- Hk yağ olnrnk her hususta kullanılabi
vağ "fahriknlan harp iktisadivatımızdıo 'ir bir vasıfta bulunduğu ve başka }'ağ
da başlı b~ ... na bir krymf'ttir. Son sene- larla karışık olmadığı anlayılmq oldu
lcr folnd .. Tutyağ rn"'muJt,.~foe iç piyn- 'fon" d ir nıoordur.:t 
snlenmızda artan alaka o kadar J?rnio:ı- MOESSEC:~NtN KURULUŞU 
~e!"'lştir ki arhk harice gitm~i ve ihrnr Turyağ. Türkiy yaV, ve mıımul&tı li-
ı-rli1nıcsi müskü11""'1ni~tir. Çünkü k is- •nited ıdrlc .. ti (OIL ANI) BYPRODTJC
tlM"ktı- bütün ıJehM""irniz yalnız Tur- 1 S tNDUSTRtES OF TURKF.Y LTD) 
ya~ kull~nıyorlar. Fabrika ıı:~·li giin- Mı.miyle maruf 1 ,326,000 Türk fün"ı 
düzlü rPh'l1o1a,.ına nı~en ,:imdi ancak •rmayeli bir müessesedir. 1934 yılı 19 
iç i"til.lôkte kullanılan yağlan hazırla- "ııtZiranında (Eastem and Oveneaa 
mr!lrt .. dır. Pıo<l ucts Ltd} 1'h-ketinin tıısfiye ve dev-

PtYA.C::AnAl't YAeLAR ,.~tmeai üzerine kurulmuş, tesisfttım mo-
Haro bnşlayalıdanberi piyasalanmız- dcmize etmiş ve randımanını iki miıili

d~ ki bühi'1 zevtin ya~ll"n ve tereyaö-1,. .. 'le ~kanruşbt. 
r,.r;vrtini kavbet"Tn°tıtir. Run1arın en bü- Bu müsscsenin maksadı tşek:külü ver
>·ük k-•mının mahlut olduğu görülmül'- ı; mahsulattan istihsal olunan yağlan 
tür. Fill.ıı'kika bm,J,.r ara"1nda tamami- Mitlerden ve sair muzır maddelerden 

Veldlter Heyeti tarafandan knbU! t 
tt'n bir knr.>mamc ile lsviçrE'de ~ 
"nkiki ve h...ı'kmü şahısların Tilr il 
tel her nevi ticari alacnklarivlc oı~ 
kwmetJerinin istimal \'e nakli. ?ı 
vckületinin mU!:nrdesine ülbi tııtıl~ 
tur. Bu husustalci karamnme. seh 
deki alrıkadarbra tebliğ edilmişti! 

ZAIUTADA 

deyafl 
Pınarbaııı karal:oluna bağlı .}~ 

\:öyijnde Ahmet oğlu Mustafa r
Vf" ait iki katlı ah~ap evden yanP' 
mış, ev ve içindeki eşya tıımnme11 

rnı~ttr. 

iki orman yan~ 
ödeml§ knzaeının Kiraz nah~~ 

'Vsn kaya mevkiinde ve Bozdag 
'lİİn Elmacık mevkiinde yangın 
her iki yangın da köylülerin 
~öndürülmüştür. Jıl". 

Yangına sebebiyet verdikleri .'1. 
~dil•n çoban Ahmet oğlu l 6 ~ ~ 
Mustnfa Ye Ahmet oi,?lu 1 .3 yafd' 
mail Ô\•acık tutulmuşlardır. 

ir kız morılmJ$-' 
lzmirin Oevcü köyünde çobarı ~ 

'in oğlu Met.met Çelikin Mehf1'1e f 
21 yaşında Hatice KatakuvtJY'İ 
i:açırd.ğı sikAyet edi1mi$. Hüse~ 
t.:larak adliyeye Yerilmiştir. 

ı~ saf olanlıımu h,.Jki de hulmsk müm- •emi71iyerek ve tasfiye ederek bunlan 
kündüt. Ancok fstanbulda ba7ı yn~ dahili ve harici piyasalaTa aevk ve ihro~ 
tüccarl11nT11n kP:rAnç ~aveııivle ('c:ki ha- "lmektir. Bu mÜe!JSCCC cidd,...n nefis olan 
J,.p ve urfn ya:Yltmnı mahlut bir hııle .,,,.. -namuliibm (Made Of Turkeyl mnn e
tirdild~ri. 7eytin va~ına d" pamıık y11~· ti altmdıı dış piyasalara sevkederken dir. 
ve hattil sanRyidP kııllırn•l"n mide bo- °l)undan duvulan ~rur hi~ini hepimi- TIJRY AC. MAMULATI 
znc•ı vıığhr k"tt•klıın ıı:öri;1mii!ıtür. un av:ni derecede paylnşmamız müm- Tutyağ müessesesinin teı;kilat1t. 

Büınn bu icılP.r kArı,tanda tamamiylr l.:i.indür, ,dyede mevcut sanayi müessesele~lf t 
saf old11t.u muhr.klr-.k olı:ın Turyıığ mü- Fennin son ternkkiyetına göre ynp1l- de en gcni"'idir. Elde ettiği ve d~. 
csoesesirıirı m"mullNine kanı esasen !!l!lkta olan T uryağ mamulatı Avrupa- 1'1ci piyasalara sev'lc ve ihmç ettıt:• 
mevrnt "lan Tt\n.bet bir ka<; mi•li ArtnııtJ- nın ve diinyanın her yerinde tanınmı"'· deler ~unlardır: 
tır Simdi mutf~~ındn saf yn~ kullan- r.-ğbet görmüş. beğeni1miş ve benim- ı - Yemek yağlan. 
rnak i"tiyenl .. r Turvai? mnmullerini k .. 1. •M\mi!ltir. Hariçteki rağbet, d hili İ!tih- A) Rafine zeytinyağı. Susatıı 
t nmak m .. cburivetinde kalnrorlar. Bı• l~ld bnzan geçecek bir ydciina baliğ ot- pı:m~ yağı ..• 
hMn menfuntle-i ve hem de mhbatleri mu"'tur. 2 - Sade yağları. 
icl'l-.ıdır. Avnıpamn balıca :şehirlerinde. ih'ly- B) Turvağ, Marı::arin yağı. 

Rucıi.in yüzde yüz hakilc:; vağı kullan- vnnat için çok nıtfı bir gıda olen Tur- 3 - Bezir ya~lan. •1J$ • 
mnk ioıtiyonıunuz. Tereddüt ehnccJ,.r- v <? kü'?d .... i büyük milcvasta ihraç olun- C) tnclliz kaynamış aç.ık. lngl 
Turynihn Tnfine zeytin yağını tercih f'de- -ııılkt1'<f•r. Bu senevi !küsoe ihracatı 7 namı'} kovu, Türk çift kaynamlf-;.. 
cPk!iniz. ~u miiı-"llescnin avnca kupe hin 500 tonu gCt"miş bulunmaktnd•r. 4 - Turan çamaşır sııbunl• .çl 
7.evtin yeğlan, nfi.,e pamı•k ve ausıım 6.vnea 600 tona baliğ olan msfıve edil- D) S:ıkatya sabunu, Tu~n .,-
v11:;hn d,. vardır. Bunlar da vüzd~ yüz tniı halis TiiTk uvtin ya';;1ım r.:elmekte- eabunu, MaraUya sabunu, Hıı1e1 ı,tı4i 
raftır]ar. Bilumum Tafine yağla.r asitsiz- -lir ki bu rakam ihraç edilen kısm1 ifa- Arap sabunu diğer cinsleriy1e ~ 
dir. de eder. Tursil çaml'lŞll' tozu. Doku~ f• ~! 

1\n:'BA.TI TEREYA~ Fabrika floCnevt 25000 ton TRddesinde n irin cubuk ve mavi sabu a~cıt 
Bıı..,.:in Avruna ve Ametikada h,. .. "aıullir laıbilivetine maliktir. Su"am ye- E) Turan banyo nbunu. i,ıl 

ml'tfakta nPhati tereya';far tercih edil- ~ pl\muk yııi; her türlü mevaddan ta- Fatma, Verda sabunu, ilnçlı ıelJ 
melctedir. Nebati tercva~lann e"'I mü- ~miyle tasfiye edilmi1' oluı> yeme1cl•r- GJi•,.rin sabunlan. fi" 
k~mmeli ise memlf'keti~iule Turyağ- de tereyağı yerine kullamlmaktıı. ı .. z. F) Tra, sabunu, tTaJ bcmL~ 
m~"••!'u1r~inde lmııl edilir. 7.et. nefaset ve bilhassa ha%.nn kohıvlığı 7,11, peTlodent di~ macuna. Tu 

Mesel& TuTVağ adivl .. aatılan sertle.c:- "lOktaStndan tP.Teyağına müreccch bu- mi,.11"1T1" tozu. ,J,11 
tirilmioı pnrnnk vııi!ı mükemmel bir ve- •-mm:tlttadrr. Tamamivle halis ve cnof c' Baronya kremleri .. (!BU 
jetalindir. YHufe vüz zevtin ''l'li'hndn'"' -..ııddclerden mür~'kkcp olan n.IR- nf'vidir.) .., _w 
"""mul cTUROLlV> va~lıın Türk mut- YAö sabunlan cildi yumUfıtk tutmaat H) Turyag pmpuT&nı, l1J°P"'"' 
ft\.iınuı buaün en hüyiik ihtiyacıdıt. ve beslemesi itibariyle şıtyanı tavsiye- Turyağ saç filc.aatifi . 



~Q Ai:USTOS C UMA JC>41 
&a:::::: _.ıe ::e 

llllı 111111111111 
1111111 apolyoı 'ardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
..-.._.. _________________ ..,_,._.._._._..._. .... _.. ......... ------------...- •) 
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N.aPol~onım dojjru~an doğruya is!ıenderh·e~ 
9ıtnıesini daha IJasiretııarane tel "id:H ede je 
lf aıtaya taarruz edildiğini hayi'etle göpodüier -- ı, ·-· 

'1~kikat, Napolyon böyle yapacaktı:.. 
ınb· hayal. MıStrda tahakkuk eder 

~ oldu, çUnkü Memluk (Hakiki ma-
~Yle_ köle) eliyle vatan müdafaa edi
hak~ı.di. Fakat bundan sonra'>!. hayalin 
CinU:aUe çarpışması olmu~. Napolyonun 
.t\kk e Türkler çıkmış ve Napolyon 
bir Q kalesi önünde mağlup olmuş ve 

N daha dönmemek üzere ricat etmiştir. 
lendaPolyon bunu menfasında, Sent He

ede: 
gij•Eıle.r AWyı zaptedcbilseyd!m, bu
ir n şark imparatoru olacaktım!• diye 

1l'af Ctnıişfu. 

* le NaPOlyonun Mısır sefer heyeti yüz-
(ij ~g7miden mürekkep büyük bir ka
~ Ünde Tulondan 6 ıncı cümhuriyet 
ain• sinin FlorcaJ ayırun 30 - 1798 sene
~ ıra ~yıs nyının 19 uncu günü hare
b!ş ~ Bugünün akşamında ~ıkan müt
l'ak na amiral Ne1sonun gemilerinin 
~ ın sahillere iltic.asını icap ettirmiş ve 
•Yrı SUretlc sefer heyeti daha Tulondan 
~rken neticesi çok tehfıkeli bir çar
Ptşın adan kurtulmuştu. Böyle bir çar
ale h~nın neticesi her halde Nnpolyon 

Y~ ıne olacaktı. 
~e 'Zararlı btr karşıl~adan kur
llin b· • NaPOlyonun tedbir ve bas:reu
btıi 1ır eseri olmakla beraber, esas iti-

Y e bilyük bir tali eseridir. 
)e~ÜYiilt. kücük dört yüz elli - beş yüz 
be; enUden ibaret bu muazzam sefer 
lsti'ktt., 'l\ılondan cenubu şarki. Malta 
ll 8 llletini tuttu.. 

de yun gibi birbirlerine yanaşmış hal 
seyrediyorlnr: gtindilz de hepsi birb 
rinden ay:rılarnk denizlere açılıyorlard 

ı-

ı. 

Malto önüne geldikleri vakit, Napo 
yonun durmadan İskenderiye yolund 
devam etmesini ihtiyata daha muvaf 
görenlerin zanlarının aksine olarak N 
polyon karnya 3000 asker çıkardı v 
Lavalct limnn ve kasabasını muhasa 
ettirdi; harp scfincleri l!mnnın istihkfü 
!arını limansız. bir şekilde topa tutf ula 
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M.nlta. kanuni Sultan Süleymanın Ra 
dosu zaptı tarihinden beri Sen Jan Ş 
valyclcdn elinde idi. Haclı ordunun b 
kayasından ve kalıramanlıklan mtitev 
tir olan şövalyeler Napolyona karşı m 
kavemet göstermek ve bir huruç har 
keti yapmak isted:lcr. fakat bu tali tc 
rübesi uınduldan neticeyi ynpmadı v 
Fransızlara pek çok esir bırakarak tek 

a-
a-
u-
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c-
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-

rar istihkamların içine knçmağa mecbur 
kaldılar. Ve nihayet Malta tarikntin 
Graıunetri olan Fcrdinand De Hompccb 
kayıtsız ve şartsız olnrak adayı Napoly 
nun generaline teslim etti. Bu suret 
Fransızların Uç renkli inkılap b::ıy•·ag 
:şövalyelerin haçlı bayrağı yerine çek 
di, ve- Napolyon bu suretle Mısır sefer 
nin hem ilk muvaHakıvetini kaz.anm 
oldu. hem de Fransa - Mısır deniz yo 
üstünde bir istinat mcrkez.i tem1n etti. 

ın 

o-
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: ANKARA R~D SU 
: B u GÜN K Ot' R o <.H:. A M . .......... ------ ........ . 

. . . . .. . . 
llÇtJt U~k Ve büyükçe olan gemilerde en 
bet . Coı ve \17.a~ gören tayfalardan nö n u~ler, hiç durmadan engin denizlerin 7.30 Program ve metnleket saat aya 
~ l:uı.nı gözetlediler: fakat gün!C?rce 7 33 milzik (Pl.) 7.45 Ajıms haberlen 
ltar·ın ~~ yolculukta bu muazza.m gemi ROO m üzik (Pl.) 8.30 '8.45 evin saa 
geı:u esının gözcüleri ufukta şüpheli bır 12.30 program ve memleket saat aya 

ti 
rı 

~ oJsun görmed:ler. 12.33 mUzik şarkı ve türküler 12.4 
8 t>oly ld düf edil b•taraf Ajans haberlerj 13.00 müzik şarkı v 

gelltil · on yo 8 tcsa en ı türkUlcr 13.15/14.00 milzik (Pl.) 18 O 

5 
e 
o _ ertn kaptanlnnna : 

S İngı·liz ·ı · · ··ro- nz ··., program ve memleket saat nyarı 18.0 Uali . genu erını go un mu ... 
İn ~ı. &oruyordu. müzik fn.sıl heyeti 18.30 serbest 10 da 

3 
-

't.\'etgi\~ harp gemilerini gören yoktu!. kika 18 41) milz.ik rndyo swing kuarte 
tnası' .lllgiJ:z amiralı Nelson ve donan- 19 00 konuşma (iktisat saati) 19 15 mu 
Bçıfd/1ttınadan sonra tekrar denize zik radyo swing kuartt>U 19.30 memle
liye gı 7:81nan Fransız donanma ve nak- ket saat eynn ve Ajans h aberleri 19 4 

4te l?enıiıerinln izini kaybetmlsti.. müzik kl!isik tOrk mUziğt"korosu 20.1 

ti 
-

5 
5 
r ~es· · bu harikulade tesadüf ve tali sa- radyo gazetesi 20.45 müzik solo şarktla 

'<> lZlde.ıs - 2i) günlük bir yolculuk1:m 21.00 z.iraat takvimi ve toprak mahsu 
~~ 21 Preriyal (9 haziran) tarih:nde , leri borsası 21.10 temsil 22.00 mUzi 
.l_~l~ sefer heyeti .Malta önüne var- radyo salon orkestrası 22 30 memleke 

l-
k 
t 

'U ar. · f 1 ş·· saat ayarı Ajans haberleri borsa iat e ri 

lllad~P~e yoktur ki bu yolculuk rnüte- 22.45 müzik radyo salon orltestras 
~. G bır. helecan ve telaş içinde gecmış- 22.55/ 23.00 yannki program ve kapa 
~ler gece muazzam bir sürü ko- nış. 

1 

-

])· 
Calt ış ve diş etlerinm muhafu.,aı;ı an-
~ sabah ve gece yatarken RtDA diş 
ltıaklailka fırcalaınak ve gargarasını yap
::---__: bildir, 

~ 
4 

cı abrilıa ustabaşısı 
f'GfllWp .. 

lan . l"k 
8111• IJl ı fabrikasının teknik me-
le~Y~~ini dcnıhte ederek teknik iş
bıı nı ıdnrc edecek dirayetli bir usta 
Fl sı ıınyonı:z.. 

bit'' ise livaknti olnnlann şeraiti tes
ter;~hnek iizere hemen İzmir Kt>rcc:
lııı er caddesi 54 numnrnda hmir 
ti.. Slll\cvj müdüriyetine miiracaatle-
~~ 1-3 (1878) 

---...:::..::: ~~"">-<..~ ' 

('}~~tR 1KtNCt lCRA MEMURLU-
~',OAN· 

l!:llllak · olup ve Eytam bankasına ipotekli 

::. 1111il11 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111".1111111111111ııı1111il1ilil11 

§ lha-
ı - Tahta kurularını i7.nle eder. . 

_ 2 - Her kumııc:lan ~lkmay::ın le- -§ keyi giderir. 
- 3 - Ma3ı>nt esyayı parlatır. -
: Bu üç vazifeyi tamamen ifa ('d~n ; 
: 1 B A nın az müddet ıcinde satıc;a 

; çıkarılan bu harikı..15de mavi He 
§ müşterilerin denf'melt-ri ncticC'si 
: gösterdikleri rnğuele binaen bu ker
E re Fuara işUrak etmiş \:>ulunmakta

-· 
-

: yız: 

-: Pavyonu:nuz IS RA7'1KASl pav
g yonu vanında 1 R A ~· avyonuıfor. 
: Perakende satılmaktadır Savın 
§ müstPril •rimizin bu fırsat. kaı.-ır~ .. ,
§ maları llan olunur. Vc".:fı1Ptçe TrsC'il 
: Numı:ır;ıc:ı Mr-2 dır. 1-7 (1<.!??\ 
- 11111~ l ı 111111111111111il111111111111111111111111111111 iti 

~
~"""" ................... ~~~,-... 

MV i IR F!J ~A 'l' 
Çeşme ılıcalarındn kflin Karabına 

oteli mımiyle maruf 34 odalı ve al
'./ tındn dört ev bir ga?.ino kend'ndcn 

~
l': men ha sulu beş banyosu ve her müş
temilatı havi büyük Türkiye oteli 

'./ satılıktır .. Talip olanlar tafsilôt al
t mak Uzere İzmir hastane c-addesi 57 
~ numarada tuhafiyeci Emin Cetinüne 

-

. 
il 

ö 
ı l 
ıl 

' ' 

}. 
~ 

} müracaatleri.. 1 - 5 (1877) 
'y...,~..,..... .... ,y;.,~~-,,......,,....~ 

ç 

YENi ASIR 

/zmirden gidecek kıymetli hediyemiz 

A taşın ezacı ... e Lal • 
Kolonya ve Esansları 

Altın ru va Dal ya 

Bahar çiçeği 
Yasemin 
Gönül 
eyliık 

Amb€r 
Fulya 

Limon çiçeği 
~on hai.tra 

ful ya· enekse .. 
941 f(olon yası 

olacaktır 

Depo: ilal Eczanesi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
• • • . . 
• Devlet L1emır Y o'llarından -. • 
" ı91•1111111••11sea•111aaııc11111111we111e111aee1•1•1•1•111111111111111aa1111ee111a1a• 

DEVLET DEMtR \'Ol.LARINDAN : 

1 
l 
l 

1 /9 / 94 ı t&nh1ndcn ıtibaren 30/ 1 l /941 tarihine k.ndıı.r Söke, Tire ve 
ödemiş şubeler.i dahil olduğu halde Sarayköy - lzmir arasındaki istasyon
ardan 1zmııe D. D/242 n"mcıralı tenzılli tarifeye tevfikan nalcledilecek incir• 
er için ko!.hylık olmak i12ere fevkalade şerait tatbik olunacaktır. istasyon
ardan daha fuzln izahat tılınması ricct olunur. 29 30 35 2 7 ( 1686) 

I~atbwıt Vmum mitdürlilğünden : 

i 

i 

Radyodifüsyon hizmetleri için t O Eylül tarihinde, Ankarada yapılacak 
mtihanla ve AŞUğıda şaıt1cırla erke!: spiketler alınacaktır. • 

( - En az lısc tanaUini ikmal v~ askerliğini ifa etmi§ olmak. Türkçeyi 
yi bilmek. düzgiın konuşma ve .->lcumak, 

p 

2 - Bue...z ve göı:üs bdsta!ık.la.ından biriyle malOl olmamak, tabip ra
oriyle aynca tesvik edilmek lazımdır. 

e 

3 - Sesi mikrofona uygun olmdlc. 
Not: Yab11ncı dile vakıf bulunanıJlı: ve yüksek mektep mezunlan tercih 

dilir. 
Bu şeraiti haiz bulunan u.liplerin 9 Eylül 941 akn,.cıamına kadar memurin 

anununun 5 cı madd~inde yazılı v.'.!Baik ile matbuat umum müdürlüğüne k 
müracaat etmeleri rica olunur. 29 3 3525 ( 1890) 

d 

BORNOVA ZEY'J'İNCİLİK İS'l'ASYOHV MV· 
DİİRl.tl~iJHDEN : 
- Ze)'tincilik istasyonunun aruaıi çevresinde 1920 metre uzunluğun

a tefcir hendeği aı;ı:ması k1:ıırarlaştınlmıştır. 
2 - $en.itı anlamak ıatiyenler her gün istasyon müdürlüğüne müracaat 

e dehilirler. 
.3 - Bedeli keşif 1 1 16 liradır. t:.ksiltmeye iştirak edecek talipler % 7,5 

emin at akçalannı lz-nir mal sandığına yatırıp makbuzlan ile birlikte 1 5 /9 / 
4 1 pazartesi günü saat ! 4 te istasttcnda toplanacak komisyona gelmeleri 
an olunur. 29 2 6 t 1 3506 ( 1884) 

t 
9 
il 

lzmir GümrülderB a$mUdUPıtUIMnden : 

t" 

Silivri limruıına bağlı Mehmet Dı:fine kapUı.nın idaresindeki Aydın mo
öründe deıdC!t edilip muhakeme n:ticeaindc iadesine karar verilen motori

n bunca taharriyata raii-:ıen sahibi bulunamadığından ve eşyanın daha faz
a sııkl:ı.nması mııhzurlu bulunduğundan l 5 /9 ' 941 gününe kadar müracaatla 
alım almı..d1ğı taktirde rr.fü:aycdc ile satıJacağı ilan olunur. 3S 45 ( 168 7) 

ni 
l 
m 

eın 

SE AM ırz 
- llkokulu bitirip Furnsı.zca b:lmiyen 

ıfına k"bul olunurlar. 

~ULVHD N: 
talebeler okulumuzun 1HZAR1 

2 - ikmal ımıilumlnrı e)'lülün birınci günü başlıyncaktn. 
3 - Dersl~re 14 evlüi cumartesi başlanacaktır. Alsı:ıncnk Sen Jozef 

Fr ansız koleji, Tel. 4237. 29 31 2 ( 1894) 

Ta~fi"e haU «Se l!! a 
Eltdi i imar ve iirl.ia Tü 
'!Jle emu?!uqımFJ.an : 

Rn izwf'r .se rl ve ha· 
Jı Anonim şirlıeti tasfi· 

' 
ni 

iç 
_,e 

Tasfiyesıne karar verilen İzmir şehri ve havalisi imar ve lnp Türk ano
m .ıtirkcbnin l 1 ağustos 941 pazarte8i günkü içtimaında ekserıyet hasıl ol

madığından şirket umumi heyeti ru7.namede yazılı husW1atın müzakeresi 
in 11 eylül 941 perşembe günü ııa.tt 11 de lzmirde Fevı.ı p:ışa bulvannda 

ski Sclanık b.ınknsı binıu.ndaki daiı·ei mahsl1Sa8ında içtima edecek.tir. 
RUZNAME 
1 - Tasfiye hesaoatın;n rüyet ve tesvibi. 
2 - T asfiy~ muamelatına nihayet verılmcsl. 355-2 ( 1891) 

. 
A.I on E(m'ah?.scmr Bel P~!we ı;easHfj!n~en : 

1 
2 

Aşağıda cins ve mikh ·lım yazı1ı sıhhi malzemeye talip cıkıımadığından 
8 18 / 941 tarihinden itibaren 1 O ~ün müddetle temdit edilmiştir. ihalesi 
9 /8/ 941 cuma günü sıtat • 5 te bel~dıye encümeni huzurunda icra edilecektir 
artlarını ve anır hu~usatım öğrenm.:?k istıyenler her gün beledıyeye mürn
atla öğnmebihrler. Taliplerin ihale giinü kendileri bizzat bulunabilecekler 
tirnk edc:bilirler. T3liplerın belli gi.in ve saatte encümeni belediyeye mü

ş 

c 
iş 

ra cant etmeleri füın olunur. 
Adet Cinsi 

2 

' 2 
2 

Forscpis Tasmiye 
B Aziyntrip 
Emmet iğnesi 
Reverden iğnesi 
Adi sütür iğnesi 
Poste diğnille 

Adet Ciruıl 

Buyijavar 
T eröosifonlu lavabo 
Doğum karyolası 
Kordon kroıiesi 
Büyük: emay küvet 
Büyiik emnv Süporu 

.. 

SAHJIJE J 

İZ Mi DEF'J'E DARUtil DAN : 
Satı~ No. 

Muhammen Be. 

192 Oc;üncü Karataş Ciridi Burhaniye So. 669 adn 4 parsel 
90 M2. 3 7 tajlı hane 

793 ikinci Süleymnniye Aras so. 596 adn 4 parsel 250 M2 
15, l 7 tajlı arsa · 

794 ikinci Süleymaniye Tok Aydın So. 592 ada 14 parsel 1 OZ 
Mi. 9 kapı numaralı arsa 

Lira Kr. 

180 00 

75 00 

31 00 

795 Krantlna Mısırlı caddesi 787 ada 18 parsel 66 M2. 343 kapı 360 00 
225 tajlı hane 

796 Karantina Sami efendi sokağı 785 ada 2 parsel 116 M2 .3 
kapı 3 tajh hane . 

797 ikinci Korantino Sami efendi So. 1747 ada 9 parsel 2) 5 
M2. 9 tajlı ev ' 

798 ikinci Karantina Sakızlı ve Sehit Nazım sok.ak 1731 ada 9 
parsel 261, 75 M2. bila N~.lu ersa 
Köprü Mısırlı caddesi 1737 adli 46 parsel 74 M2. 445/1 
kapı numaralı arB.88 

1799 

800 Köprü Mısırlı caddesi 1737 ada 47 parsel 37,50 M2. 445/1 
kapı numaralı arsa 

f.'O 1 Kanmtina Mmrlı caddesi 625 t1.dn 3 parsel 405 M2. 406 
kapı numaralı arsa 

f'02 Gnztepe Yc?il İzmir sokak 652 ada 3 parsel 256 M2. 17 
tajlı arsa 

603 Göztepe Yeııil fzmir sokak 652 ndn 3 pal'M'l 241 M2. 14 
kapı numaralı arsa 

200 00 

150 00 

65 2S 

18 50 

9 25 

101 25 

100 00 

86 40 

804 
1 
1605 

K unıcnv mahall~si 1 5 5 3 Emin bey eokak 1361 ada 9 parad 12 5 00 
76.50 M2. 6 tnjlı hane 

ll06 

Ahmet n~a mahallesi Keten çarıısı 876 sokak 248 ada 35 
parsel 28 M2. 2'3 tajlı arsa 
Ahmet aP-ıt mahall~si Keten çarşısı 876 soblı:: 248 ada 34 
parsel 26 M2. 25 tajlı orsa 

607 p.,. .. 1'1'1 hncn mnhall,.sl Cuha bed~,stanı,.337 ada 120 panel 
15.25 M2. 124 tailı Tunus dükkan 

808 fstiklnl mAhnl!esi Gün~üz aokak 385 ada 14 pnreel 95 M2 . 
hanenin 192 hissede 46 hiss~ırl 

809 Bomnva Ergene mahallesi yüz başı lbrahim Hakkı sokak 
676 M2. 66 tııjlı nrsn ve ahır 

75 00 

70 00 

300 00 

432 00 

f 35 00 

Yukıında yazılt emvalin mülkiyetleri peşin para ile 28/6/941 tarihinden iti
bt1r~n 16 gÜn müdd-tle müzııyedeve konulmuştur. 

lhal~leri 15/9/941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 tedir. Taliple
rin muh mmt-n bedelleri üzerinden % 7.5 depozito akçesi yahrarak yevmi 
mezk\irde Mim Emlak müdürlüğünde müteşekkil aatıı komlııvonuna müraca-
atlan Han olunur. ~ 352 J ( 1882) 

OM H.IAt~'f'A ~ATf(l;f; P~M.~t"-~l.ER OKULU• 
NA.A ~BAZ iZAHAT 

Ve oııuıa f2ayıı ue. fıabul şartları 
1 - Ordumuza hasta bukı~ı ve hemşire yetistlr'1te\- (i7eıe Ankarada M. 

M V. tarafından 19'39 sen"slnrff" ac;,lmı1l olan hasta bakıcı Te h«"mşlr"ler o1tu
luna bu sene de 50 talebe alınttcı.ktır. Okula girmek anu ~enlf"'I'. bulundult
lan mrıh1111fn nf!liPin.!, kavmakamlıvma veya as.kertik tubele~ dilel:çe ile 
müracut '"d~eklerdir . 

2 - 3433 aaYtb lcanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memar 
oluo telc.,iidiye alacııldımiır 

3 - Me7un olanlar alh senelik mttburi hizmetlerini ordu hastahan"lerin
de yapacaklar. ondan sonra arzu edetfene memlekettek• bütün tıhht teşekkül
ler kendiferine acık olacakhr. 

4 - Tahsil müddeti 3 ıw"ne olup, bu müddet içinde ,.,kurlara ı.yda hee Ura 
hardık verilet:t"k. 111~ ve ilha•)an tamamen okula alt ol&~althr. 

5 - Okuldan me:zun olanlar. barem 'kanununa gö~ 20 tin asff maa,tan 
b11ııl11mak Üzere maee alacaklar ve bn miktar srittlkec ~oğalacakhr: ha zaman 
dahi in"'e dydirme ve hımnma otcfova alt olac~khr, 

6 - Okul li EvlüJ 1941 de tedrl•Rta ba.~hvacakhr. 
7 - Okula kavıt ve k"bul tıartlan sunlardırt 
a - l'iirkiye cümhuriveti t~baasından olmak ve Türk ırkındl\r. bulunma~ 
b - Sıhheh yerinde olmak v• dt.-n•mu her iklimde vazife gC:rmev«" mÜ•!llt 

bulunmak (bunu har hnngi bir hnstnhane sıhhi heyeti raporu ile tesbit cttiıı
mek ve evraka bıığlamalc ta~mdır). 

e - Olcurun Y•., on 11ltıdan ft'lağ: ve yirmi ikiden r·lran C'llmıy11caktır. 
. d - Kendial. ana ve b:shası iffet •lılinden olmak (bu vaziyet polisce te,.. 

sık ettiriferek evraka ba~lanftcakhr ~ 
" - En az orta okul ttıhsilini !>ithmiş olmalc (eleme l:ntih2.nlannd11 mu

vaffak olmak şarthr) veva bu dnececfe tahsil cördiiV,ü lsbat etmek (tasdik· 
name veva bunun tasdıJ..li bir 1tıreti muameleli evrakına eklenecektir ) 

f - · Evli veya ni~anlı 1::-ulunmamıık (evvelce evlenip bo9'manlar1a koca• 
ölmüs olan kabul edilir) buna ait m~eni hali bildirir müsbit evnık keza ele• 
lenecektlr. 

g - Okur eıhht sebepler dı,...11da 'lkulu kendiliiiindf'n terk etti~. evlenme 
eurt'ti ile veya diğer ln7ibati e'!~epler)f' okuldıın cıkl!nHığı, altı eenf'tik m,.o
buri hlzmC""tinl vapmndığı veva tamıtT""ılnmadığı. ve vahut sthh~ seb~pl"r dı
$ınde okudım çıkanldığı tokdi!d~ te~akkuk ettirile,.ek melttep mnsr11flımni 
tı1mamen ödeyece(Hne ve gÖStt>rC.:i~l vesikalann tamamen doVnı olduğuna 
dair noterliktt:n tasdikli ve kefilli bir taahhütname Vf'recektir -

8 - Yukarıdnki şeraiti haiz olen okur, okula imtihansız olarak kabul edl
lecf"ktlr. 

9 - Yukendaki rr.addeler murıbınce evrekmın muamele9lnf bittrenle'l'
den. vilayet, veya kaza, m,.rk•rll'rlnrle oturanlar bu rnakamlnr Vf'ya aııker
lik ,ubeferi VB!ıtası İl evraklannı n••vrudan d<JSi-ruva .\nkara merkez haata
banf"!!f baıı tabibi ve oku) müdürlü~iııf' gönderileceklerdir. 

1 O - Mürlluatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi l&
tımdır. 

1 1 - Okur)arm kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri ayni 
makıtmlar tarbhnden kf"ndilerlne bll-:.f!rilecektir. 

12 - Kabul edileeeklerin :ılculun bulunduğu Anlramya keclar gf'lmelc ve 
okıılda tekrar ynpılaclik sıhhi muavcnc neticesi haııtalıklan tebeyvün eden
lerin memleketlerine gitmek için m1U<1af edecekleri yol paralaı-. kendilerine 
aft olcaktır. 

Ankara Merkez Hasblhane!i 889 Tabibi ~ okul müdürü albay 
Dr Saban Barutçu 

f7 20 23 26 29 /Msyıs. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 261Hezlran 
ve 1 4 '1 1 O 1 3 1 6 1 Q 22 2 5 2 8 /Tem uz ve 1 4 7 1 O 13 16 f 9 

22 2'i 28 30 1A<Yu tos/IQ4t ıso• 1ll1l 
~~~Aer~~~~..ceer~~...O'..ArJJ'"~ 

ııan~~tılmasına karar verilen tzmlr Al
?i0 l rnah :.ılles! İkinci kordon 18~ 1ai 
l>ar-s~ ve ıapunun kaydına trnre ada 1214 
~Utrılu ~2 numarada kayıtlı vesair lU
\>e " •1znhatı dosyac:ındaki tamı kavdı 
ltı"'ll ~Yet raporunda yazılı SOM lira 
'c•k etı ınuhammeneli evin miükiveti 
~:tıl~krttırına suretivle ve 844 numaralı 
bil\ "'" evtam bankası kanunu muci-

ZA Yf 
.57 nci tümen bandosundan almış ol 

duğum 28/ 4 1939 tarihli terhis teskcrPm 
zayi ettim. Yenisini alncaöımdan esk 
sinin hükmü olmadığı ilfirı olunur. 

12 
1 
8 
2 
2 
2 
2 

Göbek pensi cKoher:t 
Göbek mnk.ası 

1 
t 
2 
2 
8 
8 
2 Camlı alat dolabı ı 

SİZİ JS'l'IRAP'J' AH 
ce b· d 8l'tt'l'tn ır "'fava ITll'hsus olm11k Uzerr 

15 rl" i a~ı 9~0 19~1 ;P.e~embe l!tinü c:ant 
~ bi c-ra d'.lırPrnız ıcınde vaoılmak iln•
fıMt r nv tniidd 0 tle !'ıahlılfa konuldu. Bu 
0J,1 ~l'tntı neticesinde satıs bedeli her n" 
ih:ıı~ 0l~un en cok arttınmm i17'eriT'1<> 
cı}lıt> ı ~al"l ıb,.akhr Sa•ts OP~in "arn ;1,. 

~"t> tnuc;tprirlon valnız vUzdP 2.!l .-ia1H\
lılal'll'lınc::ıf1 alınır 1notı>k "ahibi 111::ıC':ık
k1 sa~t'ü-"1: ala,..aklıların ve irtifak hPk
J..ı hıı~1"1e"ınin ıtavri menkııl Ü'1P'T'in'le
d~ıt 

1 
ııı~nı hmmc:ivJe m:ıc:raf ve f,,;.,e 

itıh 11~ an ii!di"hnnı ic:bu ilP.n tar)'hinrtPT' 
ll'?'i"l E'Jı 1 !l eün İ<'inde evrakı m{ic.'hite
ttı"} l' hlrlikte memuriyetimize bildir-

" t>r· • 
bı.ı 111,.~1~cap eder. Aksi hPlne haklP.n fa-
?ııll hı ınee mııHlm .olmıırM~"a pavl::ı~ma
'lll:ıa!\> lll'ic kıılırlar 20191941 t arih:...,r1,..r 
nı~l'll n arttırmo hPrkesc- acıkltr. Tol;,.. 
hır hlll'ın v hde 7.5 temlnat vPva !T"n11 
doS\> arık;ı itibn .. mPktubu ve 941 121~40 
~\lr}~~~ınnrac:ivle İ7mir il.-in<'i j,.r;ı me-

ı.;una nıUracaatfo ... , lll\n olunur. 
35S1 (1889) 

-
i 
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Toraman mahallesi 58 No. lu haned 
mukim S 0 fik oğlu Ahmet Yanbak. 

3554 (1888) 

lZMtR BELEDtYEStNTJEN: 

e 

. 

i 

2 
2 
8 
t 
1 

• 

Adi makas 
Pens müzo 
Rahim pansuman pensi 

Adi pansuman pensi 
Specalum 
Pansuman kutusu 
Otoklav 
Buyn javar - Kültürparktr.ki giild.! iki adet san 

dalın gciHe kullanılmak üzere Fuar ~o
nuna kanar kirava verilm(-si ya7.t işler 
müdürliii?ündeki 

0

sartnamesi veçhile acı keşif ve şartnamrsi veçhile acık t-k-
nrttırmava konulımı~tı:r. tki sannalı meye konulmuştur. Ke-ıif bed"'li 705 

k ki 
n ~j)t 

muhammen bedeli 30 zar liradan 60 1 a 60 kuruş muvakkat teminatı 52 lira 
ra muvakkat teminatı 4 lira 50 kurustu kuruştur. Taliplerin tetninah ö~leden 
Taliplerin teminatı önleden evvel i~ hım vel iş banka~ına vatıra .. ak makhuzla-
kosına vatmırak makh•ı7.lariyle ihnle ta ll" ihale tarihi olan 1/91941 Pauırte-
rihi ol~n 1/9/941 PaıartP"i günü saa günil saııt 1fl da enc!lmene miiracaat-
16 da encümene mUrncnatforı. ı. 17, 21, 25. 29 (1782) 

17, 20, 25. 29 (1781) * + - Milnhal bulunan belediye zabtta 
fnönil "..adclesi tayya~ poliı:ı:onu önün murluxlan için 2/91941 günü mü.sa-

den turistik vola kadar olan kısmın so ka imtihanı yapılacaktır. 
tarafına 250 ·mc>tre bovda vPnidPn kor Orta mektep veya muadili derecede 
don çekilmesi, fen isleri müdürlüğünde-\ tahsil görmilş ve askerliğini yapmış bu-

i- lir 
r 95 
- ev 
- , rjy 

t ı;i 

lcır 

- me 
l ba 
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10 
lO 
4 
4 
1 

2 
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Hasta muşambası 1 
Çocuk muşamba!l 

Çift uzun kollu kauçuk eldiven 
Kısn kollu kauçuk eldiven 
Hasta arabası cdoğum oda
sından yatağa nakil için 
St!dye 
lstatlskop 
Çocuk karyolası 

Sürme lazımlık. 
3502 (1885) 

lunnn iı;teklilerin imtihan ·ıtünü zabıta 
müdürlii;;.ün" mliracaatlArı ·ilan olunur. 

29, 30, 2 3516 (1883) 

* Kocatepe mahallesi 559ncu sokak kana-
lizasyon yımtırılması. yazı işleri müdiir
lii0ündeki keşif ve sartnamesi ve,.hile 
ac-ık eıcc;iltmeyc konulnıustur Ke~if he
dl'li 628 lira muvakkat teminatı 47 lira 
1 O kurustur. Truiplerin tcmtnatı ciöle~en 
evvel İ!I bankss•nn yatırarf!k m~1<htt'11a
riyla ihalfo tarihi olan 15191941 Pa:rarte
si gilnti ~nat 16 da encümane müracaat
lan. 29, 3, 8, 13 (1893) 

Kurtarır 

nOMA TIZMA, BAŞ, o~s. SiNiR, 

ağnlan ve GRiP, NEZLE. SOCUK

ALGINLIKLARI, DERMAN k:ı,~ 

lerile derhal geçer. IC1'bmda günde 

1-3 Kate alınır. Her eczanede bulu
nur. 

~~ ~-~'-" ~-·'-"'~,..,""!"~==ccıccıı:ıı:ıı:ıc:ıc~ 

ı.~tanbııl Bele«'ivesinden : 
Oskiidar meydanının asfalt kaplanması işi kapalı zarf usull ile eksiltmeye 

konulmu~tur. K~if bedeli 73248 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 4912 lira 42 
k~ruştur. Mukavele, eksiltme bayındırHc işleri r.enel, hususi. ve fenni şartna
meleri, proje keşif hülasasiy]e buna miiteferri di~er evrak 366 kuruş mukabi
linde vil&yet Nafia müdürlüi,:ünden veri ı ... cektir. ihale 2/9 /941 salı günü sut 
15 te daimi encümende yapılacnkhr. Taliolcrin ilk teminat makbuz veya 
rr"ktuplan ihale tarihinden 1\ ciin evvel vilayet nafia müdürlüğüne müracaat
la alacaktan fenni. ehliyet ve 941 yılına ait ticarC"t odası vC"sikalan imzalı şart
name ve kanunen ibrnzı lazım $?elen di~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tıtrifatı çevresinde hazırlayacaklart teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e 
kc\dar daimi encümene vermeleri lazımdır. 18 22 25 29 3308 ( 1784) 



Hollandada Na-
Sardo yaya ve zi aley tarlıiı 

Alı~ıanyaya Yere ınen in iiiz tagga. 
akınlar yapıldı recilerine gardım eden 

Sar inyada mantar 
mesesi ormanı yakıldı ••• 5 kişi idam olundu 

~ 

Alma hücumu Bern, 2s (A.A) - İsviçre Telgraf 
aii~ geG;t• •• Ajansının Amsterdamdan haber aldığı-

Knhirc, 28 (A.A) - Ark Royalin tay- .na göre hnva Generali Kristiyonson şu 
ynrelcn S.ırclinya adasında mantar me- tebliği ncsrctmiştir: 

'"i orınnnlannı bombalıyarak bi.iytik Her ne surl?tle olursa olsun Almanya 
yangm]ar çıkarmışlardır. Düşman için düşmanlarının himaye edilmemesi Jüzu
bu ormanın büyük ehemmiyeti vardı.. muna Hollanda halkının müteaddit de
Civardaki fabrikalar ve antrepolarda folar nazarı dikkatini çektim. Buna rağ
mua7.zam bir ateş çenbcri haline kon- men düsmnn lehinde yeni ve ağır bir 
muştur. yardı~ ~udise:ıi. vukubuld~. 7-8 a~st~s 

5 iTALYAN TAYYARESİNİN ?e.cesı bır tngılız ta~yaresı mecbun hır 
AKiBETİ ınış ynpmak znruretıncle kaldı. Kaçma

Roma, 28 (A.A) - Sicilynrun cenup 
sahilinde ve Stareniya burnunun 30 ki
lometre cenubunda beş İtalyan avcı tay
yaresi bir düşman bava teşekkülünün 
hücumuna uğramıştır. Adetçe üç defo 
üstün olan hasını 120 mitralyözle ateş 
açmıştır. İtnlynn tayyareleri iki düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 
ALrı1A1'TJ!AYA llÜCUlULAR 

ğa teşebbüs eden 6 kişilik mürettebata 
Hollandalılar tarafından para, yiyecek 
ve sivil elbise verildi. Fakat aynı günde 
bu İngilizler tcvkif edildi ve İngiliz.lere 
yardım eden Hollandalılar da derhal Al
man harp divanına sevk edildi. Harp di
vanı bunlardan beşini ö]üm cezasına ve 
üçünü de müebbet küreğe mahkum et
m~tir. 

Londra, 28 (A.A) - Hava nezaretinin Hu n-:te eazetesm·n 
tebliği : Bu gece İngiliz bombardıman e ki - .. .;~ .. .ni m-... "· m 
tayyareleri Manha>'.?_1 Uzerine bir hU- na ~ - dllll.IA 

-------

cum yapmıştır. Garbi Almanyada diğer Vişl, 28 (A.A) - Humnnite gazetesi-
hedeflere, Buloğn, Ostand ve Dunkerk- nin sabık müdürü müebbet hapse ve 
te doklara küçük akınlar yapılmıştır.. mecburi hizmete mahkfun edilmiştir. 
Hiç bir tayyaremiz kaybolmamıştır. -

Berlin, 28 (A.A) -Alman tebliği: Cıbuti halkı neden 
İngiliz tayyareleri dün gece Manhny-

ma taarruz etmişlerdir. Hasar ehemmi- Q C / 1 k ce k İ )10 T? 
yetsizoir. Dafi bataryalar düşmanın bir • • 
bombardıman tayyaresini dü ünntişler- ----o---
dir- FRANSIZ sor~ALISI MIH· 
İNGİLTERhı'E HÜCUMLAR 1 
Londra, 28 (A.A) - İngiliz tebliği : VERiN ALET HA(INE 
Gece az mikdarda düsman tayyaresi GETIRILM YECEK 

İngilterenin şark sahilleri üzerinde uç-
rnuslnrdır. Ne hasar ne de insanca zayi
at yoktur. 26 - 27 gecesi bir düinan 
bombardıman tayyaresi tahrip edilmiş
tir. 

Berlin, 28 (A.A) - Alınan tebliği : 
Şimal denizinde Faruer adalan açık

Jnnnda düşmanın dört bin tonluk bir 
ticaret gemisi batınJmıştıl'. İngiliz tay
yare meydanları bombalanmıştır. Manş 
üzerindeki hava muharebelerinde İngi
lizler 11 tayyare kaybetmişlerdir.. İki 
di);man tayyaresi dafi bataryalarımız ta-
rafından dilşilrülmüşttir. • 

-------
Rusva Haltı 
·ı ak eder e 

ı 

tn2iletere ~em Bu arla 
a la$mış, hem de Baltık 
devletlerinin vauurları· 

nı almış imiş .. 

Kahire, 28 (A.A) - Cibuti halkının 
ıstıraplarına- !ngilizı ablokasının sebep 
olduğu halkkındn Cibuti radyosu tara
fından vuku bulan neşriyatına mukabe
le edilmiş ve İngilterenin Cibuti halkı
nın ıstıraplarını teskin için bütün yar
dıınlan bahşettiği bildirilmiştir. Ancak 
Cibuti valisinin yapılan insani teklifleri 
reddetmesi, Hür Fransızları kamplara 
göndermesi ıstırabın başlıca ilmilidir. 
Fransız mütarekesinden beri miiessir bir 
abloka tatbik edilmekte ise de kadınlara 
ve çocuklnra muntazaman süt gönderil
mi tir. İngiltere Fransız ~omalisinin 
Mihver pl6.nları uğrunda kullanılmasına 
müsaade edemez. ---AMERİKA. A 

Pe ol tP.ema eri 
hiih ·imeı·n eHnde .. 
Nevyork, 28 (A.A) - Sarnıç vapur

ları kontrol heyetinin teşkili üzerine hü
ümet bilütn Amerikan petrol gemile

rinin idaresini eline almıştır. 
Kontrol heyeti bu gemilerin vaziyet 

ve kullanılış tarzlarını tanzim edecektir. ____ , __ _ 
lranda va2iyet 

Pasifikte harbe veya 
sulha doğru .•• 

Ja on sefiri B. 
Ruzvelt ile 
konuşacak 

-<>--
Uzak şarka ait kat'i 
kararla p k yalwt ... 
Vaşington, 28 (A.A) - Zannedildiği

ne göre Japonyanm bi.iyük elçisi amiral 
Nnmura buglin Ruzvcltle şahsi b!r gö
rüşme yapacaktır. Bu görüşmenin Pasi
filt hakkında birbirine zıt Amerikan ve 
Japon noktai nazarları üzerinde hayati 
ehemmiyette bir tesiri olacaktır. 
Nnmuranın reisicümhura Tokyonun 

her hangi bir kat'i tebligatını tevdi et
mesi muhtemel olup olmadığı bilinme
mektedir. 
MÜTTEHİT DÖRTLÜ CEPHE 
Çunking, 28 (A.A) _ Resmen biJdi

rilcliğine göre Pasifikteki son inkişaflar 
dün Ç!n kabinesinde uzun müddet gö
rüşülmüştür. 

Büyük gazetelerden biri olan Takong 
Kuo diyor ki : 

Çörçilin radvoda söylediği nutuktan 
anlaşılıyor ki Pasifikte sulh veya harbi 
tayin edecek olan en mühim kararların 
nrefesindeyiz. Bundan dört sene evvel 
teşkili münas!p görülmiyen müttehit bir 
İngiliz - Amerikan - Sovyet - Çin cep
hesi simdi tnhnkkuk etmek yolundadır. 

çini· er umumi taar· 
ruza eet;ivorlar 

Tokyo, 28 (A.A) - Yumurui Şimbun 
gazetesine göre general Çan Kay Şek 
şimali, cenubi ve merkezi Çinde ordula
nna umumi taarruza gecmek emrini 
verm!ştir. Bu hareket eyliil nihayetine 
kadar devam edecek ve asıl taarruz, İn
glltcre, Amerika ve Sovyet kuvvetleri
le birlikte yapılacaktır. 

V •• 
erı r < n 

a!l!!Bl!'ll!%~111P)J]~'t'YA12Y/PJ. 

Irandaki hare-
kat devam 

ediyor 
--0--

Sirnla, 28 (A.A) - İngiliz tebliğinde 
deniliyor ki, harekatın cereyan ettiği 

cenup mıntakasında Hürremşahta te
mizleme hareketi bitmiştir. 

Abadanda sükun hüküm sürmektedir. 
Burad.-ı halk İngil:7Jerin girişini iyi kar
ı:ı1amıştır .. 

İngiliz şalopa ve gambotları Bender
şapurdan itibaren 190 kilometre mesafe
ye kadar seyrlisefaine müsait olan Ka
rom nehrinde ilerlemektedirler. Bender
~apurun 15 kilometre kadat: şimali şar
kisinde bir yerde bulunan lngiliı teba
ası tevkif edilmek tehlikesine maruz 
bulundukları cihetle şehre yeniden baş
ka İngiliz müfrezeleri çıkanlnuştır. Şi
mal mıntakasmda cenuptan Hanikindcn 

Berlin, 28 (A.A) - Berliner Bör
tcn Çaytung gazetesinin siyasi muharriri 
yazıyor: Baltık devletlerinin Rusyayıı 
ilhakı sırasında İngiliz siyasetinin gös
terdiği iki yüzlülüğe işaret etmek lazım
dır. Milletlerin kendi kendilerini idare 
etmek haklarının tanınmasını yüksek ses
le istiyen lngiltere bir taraftan Moskova 
ile- yaptığı gizli bir anlaşmada baltık 
devletlerinin Rusyaya ilhakı keyfiyetini 
tanıyor, diğer taraftan Britanya liman
lnrındn bulunan baltık devletlerine nit 
~emilere el koyuyordu. Bundan maada 
Britanya hükümeti Irlandn limanlnrındn 
hulunnn ve bnltık devletlerine ait olan 
g~milerin Rusyaya teslim edilmesi hak
lcınclıı Moskova tarafından lrlanda nez
dinde yapılan talebe de müzaharet gös
termiştir. Sovyctler bu gemilerin harbın 
<l~vamı müddetince lngilizler tarafın
dan kullanılmneınn müsaade etmek su
retiyle fngilizlerin mezkur müzaharcti
rıi satın almı larclır. 

-<>-- gelmekte olan kol dün Ceylandaki dağ-

-------
}randa mütarekenin 
il h {artı işgal mı? 

--0-
BASTAHAl<'I l l!':CI SAHİFEDE • 
l!SKİ KABİNENİN İSTİFASI 
Tahran, 28 (A.A) - Royter bildiri-

yor : Başvekilin talebi üzerine Şahinşah 
Iran kabinesinin istifasını kabul etmiş
tir. Şahin.,.ahın emriyle yeni kabine te
şekkül edinceye kadar nazırlar vazife
lerini nörme "ie devam edeceklerdir. 

l\tUl{.ı\ VEl\IETİN DURDURULMASJ 
EMRiNI>E:-ıl EVVELKİ VAZiYh~ 
Simla, 28 (A.A) - Royter ajansı bil-

<lırivor : İrnn ordularının umumi sefor
b('rli "•ini ilan eden bir tcbliğ:.n neşredil
dii!i o rcnilmistir. 
İl!AN m·s~ıt TEBLi(;t 
Tnhrnn. 28 (A.A) - İran başkuman

dan} ~mm dünkü tebliği : İran ordusu
nun biitiin b:r1ikleri düşmanla karşılaş
tıkl:ırı h 0 r yerde azami şiddette harp 
ederek hudutları müdafaa etmişlerdir. 

Bu mukavemet İngiliz ilerley~i ya
'\"a !:fr '"tırmıştır. Sarkta. şimalde ve garp
te CC'pher.in biitiin bölgelerinde halkın 
mn:w " İ\'. •ı miikemmeldir. 

YI:.~İ RIR l\'OT.ı\ 
N c: \ ' \ O k 28 (A.A) - Tahrandan alı

nrn h. lı ı IC're ~i re Tahrandaki İnP-iliz 
ve Sovvet lcilcri kendi hükümetleri 
namımı J .. nn hüküınet:ne bir nota tevdi 
etmi<;k rclır. Bu no ada İranda bu]unnn 
Alman ajanlarının derhal ihracı muka
bilinde muhnsamntm 1-c.'<;ilmesi teklif 
< lilmc>ktedir. 

• BA$TARAFI 1 İNCİ SAH1FEDE - lık arazide Salta a!t bir çiftlik olan Şa-
habattan geçen yegane yoldan ilE'rle

nıanlan_n l_rand~. h.?lun~asını ba~~e mektedir. Bu kol son Şahabattan 125 
olar?1< ıl~ıye sunnuşlerdlr. İran h~~- kilometre mesafede olan Alrubadı işgal 
me!ı İnf!ihılcr ve Ruslar t~fından gos- etmiştir. Bu ilk hareket esnasında Cey· 
tcrılecck Almnnların -~-~ıck:tten ~~- lnnın şnrkındnki yüksek nraziden geçen 
rı~m~sı~a ka~r v~~ıg!~ı dun bıldir- yolda 2000 kadar İran askeri pUskürtül
mışti. I•nkat şımdı lngılızler ve Ruslar .. tü" B yol ll\'11. zamanda sun'! mA-
b •-~r· .. . l İr .. b t mu~ r. u ı 

unu ıw ı ~onnıyor ar_. . a?ın nıus e j ninlar ve tank d~fi toplariyle müdafaa 
ask~~i tc~ınnt ':c~esını is~yor~?r. edilmekte idi. İngiliz kıtalan Hnitin Şa-

~ıgcr bır ~tngılız gaz~tesın~ ~o;e as- ha bat arnsındaki 160 kilometrelik yolu 
kerı hnrckuhn durabılmcsı ıç_m İran Uç günden az bir zaman icinde katetmi!J
~zerindc~i mih\'er tehdidini_n_ uıl oldu- r lerdir. Cephenin her tarafından İngiliz 
guna f ngılfcrc ve Uusyanın ıtımnt etme- ve Sovyct ileri hareketi süratle ve se
lcri lazımdır. J\1üsbet ns:kcri te~inat.ın batla devam etmektedir. Şimalden Ha
~ıen veya tnmnmen ~emle~etı~. ~ş- 1 enden gelen kol dün Paytak geçidinde 
galınden hnsk~ !1e o~c::ıgı ~ili de~,.]~ır. I ilerlemiş ve hasmın mukavemetini kı
He~ halde lngıh1.lcrın eUcnne geçır~ık- 1 rarnk öğleden sonra Şahabadın 35 kilo
tcn petTol mıntakasın.dan çı~ak n~y.c-ı metre garbinde Karinede varmışbr. 
tlnd~ o1madıklnn. emnı _etle soylcncbılır. Sovyet kuvvetlerinin büyük mukave
Ilakıkat şudu~ kı : İngılte~ ve R~sya metle knrşılaşmışlarsa da Hevir' adebil 
İran yoluyle hır temns temın etmek ıste- "le Morand~t hattına vardıkları 7.anne
mislcrdir. Bu mesele Ru:zvelt - Çörçil ıdil ktedır" 

ı!.•--tı d ·· ·· ··ım·· '·- b v me . müuuuı n a goru11u uş ve aurara ag- __ _ 
lanmıştır. 

Bundan sonra iş bahane bulmağa kal
mış ve bu bahane de bulunmustur. Va
ziyete bu zaviyeden bakılınca İngiltere 
ve Rusyanın İranı kısmen veya tama
men işgal altına almaktan daha az temi
natla iktifa edecekleri şüphelidir. 

Lonclra radyosu diyor ki : İran harbin 
sonuna kadar emin ellerdedir. Yani har
bin sonuna kadar müşterek İngiliz-Sov
yet işgali devam edecektir, İranın, mu
kavemetten vaz g~mckle :sabet edip et
medilderine gelince : Bu İranlılann ver
dikleri bir knrardır. Madam ki İran bu 
karan vermistir ve mebusan meclisi de 
tasdik ebniştir. Her kesin bu karara 
hürmet etmesi 1iizımdu·. 

--------
Soovetle e göre 

--o--
• IMSTAftAFI J lNCf SAHİFEDE -

yo Tallinin Almanlar tarafından :::gal 
edilmediğini. çünkü alevler içinde ya
nan bir şehrin işgali güç olduğunu bildi
riyor. 

Biitün Ertoııya alevler içindedir. Sov
yetler her şeyi yakıyorlar. Yalnız or
mnnlık mm•· Jrnlarda çete harbi yapmak 
için kuvvetler bırakıyorlar. Sovyetlerin 
pek yakında Estonyayı tahliye edecek
lerinden şüphe edilmiyor. 

B. Lavalın sıhhatı 
Faris, 28 (A.A) - Öğrenildiğine göre 

B. Laval sakin bir gece geçi~tir. Sıh
hi vaziyeti nisbeten memnuniyet verici
dir. B. Deansın vaziyeti daha ağlrlaşmış
tır. İki yaralının yanına şimdilik yalnız 
aile azt\sının girmesine müsaade edil
mel..--tedir. 

----
Süoeyş kanalına 

• 
hücum 

K?hirc. 28 (A.A) - Siiveyş kanalı 
ınıntakasına karşı dün gece yapılan bir 
hava hücumu esmısındı> yı>di kişi ölmüş, 
30 kişi yaralanmıştır. Mnddi hasar ehem
miyet.sizdir. 

----
Avustural va Başve-

kili istifa etti 
Melburn, 28 (A.A) - Avusturalya 

Başvekili B. Mensiz istifa etmiştir. Baş
vekilin g"ybubetinde keniisine vekfllet 
eden Malıye Nazırı B. F&dden birleşik 
fırka ile köylU fırkası taı-afından yapı
lnn muhtelit içtimada ittifakla l>aşvekil
liğe seçilmiştir. 

lş2al hareketi 
ve lranlılar 

ıran halkı ıı.gmzıere bir Milli Şef dün Etimes'ut 
nevi hüsno nazarla tayyare meydanını ve 
bakıgorıarmış... t . t d·ı 

Londra, 28 ~raporlara gö- _esısa ını gez ı er 
re İrandaki harekatın mümeyyiz vasfı 
İran milletinin İngiliz askerlerine karşı 
aldıttı vwJyettir. Deyli Telgraf gazetesi
nin harekatı takip eden muhabirine gö
re İnınlılar İngilizlerden ürkmemektc 
ve İngiliz hareketine b!r nevi hüsnü na
zarla alaka göstermektedir. İranda yapı
lacak ilk teşebbüs halkın iaşesini temin 
içi nyeFinde tedbirler almaktır.. İran, 
mahsullerinin büytik kısmını bir anlaş
ma. ile Alınnnyaya sevketmi'itir.. Fakat 
mukabilinde Almanyanm vermeği taah
hüt ettiği malları almamıştır. İran pet
rollerinin en hayati.. tesisatı İngilizler 
elindedir .. Ve düşman harp mnkinesinin 
tehdid:ne maruz değildir. 

HAREKAT ÇABUK BİTMİYECEI{ 
Mancestcr Gardiyana gÖ~e İran ordu

sunun küçük olması ve teçhizatının kafi 
bulunmaması harekatın çabucak hitam 
bwacağını tnlimine müsait ise de askeri 
harekt!tlerin derhW. nihayet bulmasına 
intizar etmemelidir. Çünkü memleketin 
büyük kısmı dağ ve çöldür. Kolaylıkla 
bozulacak yolları. tamir etmek çok müş
küldür. 

-------
yeni Jran kabinesine 

dair malümat 

ALI SOHEYLf HARiCiYE VE 
AMERI DAHiLiYE NAZI· 

RI OLDULAR 
Berlin, 28 (A.A) - D. N B. Ajansı

mn Tnhnın muhabiri liild.iriyor: 
Yeni Başvekil Furuği Han 1932 den 

1935 senesine kadar mernl~keti idare et
miştir. 

Ali Süheyli Hariciye Nezaretine Amc
ri Dahiliye Nezaretine tayin edilmişler
dir. 

Yeni hükümet akdettiği fevkalade bir 
toplantısında memleketi istila eden Sov
yet İngiliz kuvvetlerinin ib-tünlüklerine 
binaen kan dökiJlmcsinin önünü almak 
için asker~ harekatı tatile karar vermiş
tir. 

----
smailiye ve isk nder a 

ye e hüc m e ildi .. 
Berlin, 28 (A.A) - Alman tebliği : 
25 - 2G ağustos gecesi İskenderiye de-

niz üssüne karşı yapılan hücumda li
man tesisatına ve demiryolu .şebcsi üze
rine bombalar atılmıştır. 

26 - 27 ağustos gecesi savaş tayyare
lerim!z Süveyşte İsmailiyedeki tayyare 
meydanı tesisatına hücum ederek tam 
isabetler kaydetmişlerdir. 

----·---
Fus va harbı 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE· 
lof ordusudur .. 

Odcsa Mla Sovyetler elindedir .. Esa
ı;en Almanlar bile Sovyet ordwan kar
şısında sürprizle karşılaştıklarını itiraf 
ediyorlar. 

Budyeni, Timoçenko, Voroşilof ordu
larının bir klil halinde hareket ettikle
rini kabul mecbur:yetinde kaldıkların
dan 1isanlannı da değiştirmişlerdir .. Ar
tık büyük şehirlerin zaptcdilcccğinden, 
Alman zaferinin temin edileceğinden 
bahsetmiyorlar. Harbin başındaki heye
canlı prQpaganda tezahüratına art.ık 
rastlanmıyor .. 

Radyo gazetesinden : Rusya - Alman
ya harbı bütün cephe boyunca de_yam 
ediyor. CenuptA mühim bir inkişaf Al
manların Dinyeper nehrini geçmiş ol
malarıdır. Fakat Moskova henüz bu ha
beri teyit etmemiştir. Bu haber doğru 
ise cenup cenhesinde vaz'.yetin çok cid
dileşeceğini İngilizler teyit ediyorlar. 

Leningrad - Moskova demiryolu mü
temadi surette bombardıman edildiğin
den bu iki sehir arasında münakalat 
durmuştur. İngil!zlere göre iki şehir 
arasında dnha sarka doğru diğer bir de
miryolu bulunduğundan münakale ta
mamiyle kesilmiş değildir. 

-------
Suriyedeki Fransızlar 
dönmek istemiyorlar 
Beyrut, 28 (A.A) - Fransaya inde 

edilecek Fransızlar arac;ında firar hadi
seleri gittikçe artmaktadır. Dördüncü 
kafileyi götürecek vapura acak 60 kişi 
binmişt!r . 

İ SVEÇTE 
Büyük manevralar 
Stokholm, 28 (A.A) - İsveçte şim-

diye kadar görülmemiş nisbette büyük 
askeri manevralar yapılacaktır. Eylülün 
b!rinden dördüne kadar Stokholın rnın
takasının ışıkları karartılacaktır. 

~ >' .,...:;.."""'~~,., 

~ ~o a . u tos 'J'ürJı ava ~ 
1f.rrı 1ı ho. Jf!'tımı •• 

30 Ağustos, Türk Hava Kurumu
nun bayram günüdür. Kuvvetli ve 

~ yeden doğacağı için bu bayram çok 
ı isabetli ve manalı bir tarihe rasla-
' maktadır. 
"~~ 

Başvehil ue Hari~i31e vehi!i M·ır efimize ,,_ 
tetlıifıatıncııa ref alı at ettiler .. 

Ankara, 28 (A.A) - Re.isicümhu1 ismet fnönü bugün Türk Hava Kunr 
munun Etimesuttaki tayyare meydanına gitmişler ve tesisatı gözden geçinn~· 
lerdir. Milli Şef alakadarlaıdan izahat almışlardır. Bu tetkiklerinde Başvekil 
Refik Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu Reisicümhura :refakat et• 
mckte idiler. 

Hububat f iatlerine zam yapıldı 

uğday, arpa, yulaf,ça\111 

dar fia tı 1 kuruş arttı 
~------------tıWı#W.-------------,--

Yenl fiatleL" JI bir!ncl teşrlne lıadar mateberdlt 
Ankara, 28 (Telefonla) - Buğday, 1 Yeni karar hükümleri toprak ma1's~ 

Çavdar, Arba, Yulaf fiatlerine kiloda leri Ofisi tarafından evvelce mttba1 
bir kuruş zam yapılmasına dair koordi- edilmiş olan yeni sene hububat mah.suW· 
nasyo~. heyeti karan neşr~~~şti~. Ka- ne de şamil olacak ve bunlara nit fi'1 

rara gore bu zamlar 31 Bınncıteşnn ta- f kl Of taraf d sahi 1 · 5de
rihine kadar muteber ola~ktır. Bu ta- ar ar_ı ıs ın an w P erıne Jtl' 
rihten itibaren eski fiat tatbik edilecek- necektır. Zam karan 28 Agustostan 
tir. baren mer'i olacaktır. 

• 
8. Ömer lnönü tay vare ile Ankara va gitl1 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Milli Şefimizin oğlu B. ömer lnönü, mutat 
saatte Y e~ilköyden hareket eden tayyare ile Ankarayn gitmiş, h.wa meyda• 
nında annesi Bayan Mevh:be İnönü tarafından uğurlanmı~ıı. Müteakiben 
Bayan İnönü hava meydanını gezmişlerdir. 

İktisat vekili is anbulda bekleniyor-
lstanhuı, 28 (Yeni Asır) - Zon~uldakta tetkikat icra etmekte olan tk· 

tisat Vekili B. Sırrı Dayın bugünlerde vehrimize gelmesi beklenilmektedir· 
Vekil IBtanbul fabrikalarını tetkik edecektir. 

Terli ve nakledilecek muallimler 
Ankara, 28 (Telefonla) - Maarif Vekaleti bu sene terfiye }ayık olan 

muallimlerle nakillerini !.etiyen muallimlerin liatelerini hazırlamıştır. Eylülün 
ilk haftasında bu listeler ilan olunacnktır. ,,.~ . . ~ ,. " .,;c, .... ,..,..., _ _,_-".:.7..-0"'_.., ...... -.l"!' .... j"..rrJ"#!:::r.. ., 

iıııebol a Atatürk günü ahire seririmiz ve 
ve üyWt A anın Kudüs konsolosumuı 

hatırası.. Ammana gittiler.. \!' 
İnebolu, 28 (A.A) - Ebedi Şef Ata- Ankara, 28 (A.A) - Türkiyenin ~ 3' 

tUrkUn İneboluya teşrlflerinin 16 mcı düs baş konsolosu Kahire el~nin ı;!.,1 
yıldönümü münasebetiyle dün burada kaündc olarak Erdün emiri AbdulW' 
bUyük tezahürat yapılmıştır. Halkevin- ziyaret için Ammana gitmiştir .• 
de yapılan toplantıda Ebedi $efin harf ----- t 
:nkıltıbı hakkında irat buyurdukları ta- Denizlide dokumawS 
rihi nutuklnn ayni köşede tekrar edil- kooneaa..:l"· 
miş ve bunu müteakip mulıtelif hatipler . "; a· li.CJK:L. • • W 
söz alarak Atatürkün baŞardığı eserler Denızlı, 28 {A.A) - Den~.ı ve J1I cif'. 
tebarüz ettirilmiş ve hatırası hürmetle hakatı dokumacılar kooperatıfi ve ta tV 
taziz ('dilmiştir. ler dün yaptıklan bir toplantıda. ~ 

A F y O N D A ortaklı ve 650 b:n lira sernıayeli V' 
Denizli ve havalisi dokwnacılnr satı~ 

Kurtu1U$ bayramı mited şirketi vücuda getirmişlerdir. 
Afyon, 28 (A.A) -Afyonun kurtuluş f/Wlltlll•---

yıldönümü dün büyük tezahürlerle kut- /ron harekatı 
landı. Gece büyük fener alayı yapıldı. 

----·---
. Almanlara göre 
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fevkalade zayiat verdirilmiştir. Sovyet
lerin malzeme kayıpları dı:ı büyilktiir. 

İki Alınıı.n tayyaresi Karndenizde Uça
konın garblnde Sovyetlerin iki yardımcı 
kruvazörüne cok alçaktan hücum ederek 
mliteaddit isabetler kaydetmiştir. Alman 
tayyareleri döne'l"ken düşmanın yardım
cı kru..,azörleri ciddi hasara uğramış ve 
hareketsiz J..."'Tl1mış bulunuyorlardı. 

Berlin, 28 (A.A) - Alman Savaş tay· 
yareleri 27 Ağustos günü Taporşi - Pov
lograd demiryollarma tesirli taarruzlar 
yapmışlardır. Bir çok ynlerde seyrü s~ 
fer durmuş ve Llavograd istasyonu saat
lerce yanmıştır. Beş tren ağır hasara uğ
ramış ve hareketsiz kalmı~tır. 

----- --
YUHAHIS'J'ANDA 
Bazı servetler 
müsadere ediliyor .. 

. Atina, 28 (A.A) - Yunan hükümeti 
kanun mucibince servetlerinin menşeini 
ispat etmeğe mecbur olan kimselerin 
servetini derhal müsadere etmeğe ka
rar vermiştir. Bu müsadere ikinci dere
cede akrab.-ılara da şam!ldir. 

Bu tedbirler servetlerin yabancı mem
leketlere nakledilmesine mfuıi olmak 
için alınmıştır. 

- BASTARAFI 1 İNci SAHİFE06. 
HAREKATTAN EVVELKİ 
HAZffiLIKLAR di' 
Nevyork, 28 (A.A) - D. N. B. ~ 

riyor : Nevyork Taymis gazetesi ti' 
karşı yapılan İngiliz - Sovyet hücuJl1ıl' 
nun evvelden kararlaştırıldığını a( re 
ça kabul etmektedir. General V~'u, 
Hindistana nakledildiği zaman düşUJl 9' 
len şeyler!n başlıcası tecavüzil bazı.t~tı 
maktı. Çörçille Ruzveltin Atlnntı bil' 
yaptıkları müU1kat ise orta şarkta ts:'!..ııı 
edilen ablokn ile Sovyetler birlıl'> 
harp malzemesi bakımından yardıın Jl1 c 

selelerinin göürşülmesine vesile oJrtııl 

turA.. · So tl b' ı·~· \T}ad ynı gazete vye er ır ıg-.ne , 
vostok yolu ile yapılacak malzeme seo-S' 
kiyatının Japonya tarafından alınril cıı· 
muhtemel vaziyet dolayısiyle uğrı:V~, ... 
ğı müşkUlfitı nazarı itibara alarak }liJ' 
yetler birliği ile doğrudan doğruya . i:l 
irtibat ve muvasale temin edilm~~,ı 
büyük bir ehemmiyeti olduğunu ) 
maktndır. 

RUS İLERLEYİŞİNDEKİ stm~'J'JJ' 
Moskova, 28 (AA) - Sovyet }tıtıı ~· 

rmın İrandaki ilerleyişleri hakkında~ 
nan haberler pelt azdır. Tebl!ğlerd?. l< tJl' 
dedilen isimlere göre ilerleyiş ~ıı( 
dir. Sovyetler mukavemetle knrŞI Ut'! 
mnmaktadırlar. YUrüyüşteki bu s ıı 
kullanılan kıtalarm makineli olduğıl11 
ispat eder. 

lzmir Alman konsolosluğundan: 

Alman radyosunun 'l'iirlı~e haberler neşr11ıı
tının 'l'ürlıiye yaz saati ıe here gün 

,, 

49.92) Metre üzerinden-saat 74J tG •• 
J2J.4 ) 

J339 •• ) 

2 .31 ) Metre tJzePinde11 saat 20.~5 te .. 
1339 •• ) 

3!o2.2) Metre üzerinden saat 22 .... de •• 
1339 •• ) 

Yapddığı i!ôn olunur .. 
3"1 


