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lika~ r;:.l-~a muca eled SAYISI 2 KURUŞTUR 
1 

Ücret peşindir . 
OOnD geçen sayılar 

10 kuruştur ~ 

Rus/ar No
vogrodı bı4' 

•• Milli ŞeJC\A~anlara;göre\ 
Oı/ıt mizle lq .0 ttf azlaga mal salan mAN şEHINŞAmARA Ruslar son is- i 
-:t~ddetle c !Zıılunacak Anka!ıı;~'~ .• \.-Tah tinad noktala,! 
n h"rıııısvoııları Vi· ran Hü'-•ük E"'ldmiz i::uat YIDida kayb ı. " ta zalandırılacaklardır. .J Y .J • ~hıe fuaıl·~fında ku· Davazııı irtihali dolayısil~ ıy t Belediye ıalııtasile po- \1 h · ' tt · ı )lır. e e b<tş- l 1 a azretı ;>ehinşalıı Iran e 1 ey 

1 

is bugünden itiuuren te~- l' r; p hl · nPılun t .. \lW e .evı taruf mdun ı.ı rvlk rikimesai ederek gıda mud ö d ·1 ta · t l f 85 131\ı J.::SlR, 465TOP.19J 
'llfl b' "' il«ıt . g n crı en zıye e gra ı ~ ''ı:<ık ' netı· deleri le diğer zurul'! itıti na Hcisicü m hur lsm et 1 · TA\ K 1 GTil'<AM LUILDI 
}tld~ı . esnafın gı yaç maddelerini satım yer nönüteşekkürlerini bilmu 

llcrlin 26 A .• \.-ı\lrnan: 
orduları başkumand:ınhğı 
aşağıdaki fevkalade tebliği 
neşretmektedir. 

"l:!e erııe d'ğ ı 4~·a. re koııuı· 1 <>r bazı leri kontrol edecek narh· kabele telgrafla bildirmiş 
l \' Saltık\ an narhtan tan fazla fiatla satanlar tir. 

tlc bu h nrı :.ıııla~ıl- hakkında zabıt tutarak ken Ankara 29 A.A- Bü · 
rıı~t <t\ın~susta ciddi dilerin! mahkemeye vere yükElçiSuatDavazm vefatı 
~ IŞt,t. asına karar ceklerdir. dolayısilelranBaşvekili ek· 

1 
'ı.ıtı,ı seluns ~lansur 'l'aruf ından 
ıı.., 1.ten · . Artık bu işte yalnız 

r " "' 
8 

k •lıhare.ı bil hükıiınetin ve :r.ııbıtnnın llaşvekil Doktor !\elik Say 
ıel .uıt "" l~tu~. 1 bir kontro· dama ve lran Haciciye ve 
~~ ""~ Uc:ık ve . kontrolü kafi değildir. Hu kili Amiri tarafından Huri· 
eıJ ll~~.rncıı ~narhtun f·ı··l~e:r mühim davaya halkın da ciye Vakili ŞUkrU Sarucoğ 

~· oıatu ' •• •1·1\- yardım etmesi ve narhtan 

\
) ~-~Utıunnlur ıuilli 

1
,
0 

luna gönderihm taziye tel 
".:\' u 

1 
U • fazla:~ına gıda maddeleri graflarına Haşvekil ve Ha 

·l v fıkun .1 künllc ve diğer eşya satanları d:!r riciye Vekili tarafından te 
Ş.t.hlelle ce· 1 hal ihbar elmcsi Hlzımdır. şckkür teJgraflarile muka· 

f'ıı • bele edilmiştir. 

1; ~. lrniz 1 ii,-k- Jngiliz ·-R....,..-;ıı.rl;Olii"4iğ~;WıllııYll.,.;-.. -;-~-
,;1uan:1Y i\l(ET y ~RDl İŞ b l /" J İğ İ 
li n "lll<ı~ ;•~ınukaııı- ~!HlSI~ VE !SKENDE J fl g i J f e f e 
l\ ıı .. 1tıı.ıviniıtı~Yıı1 edilen llU~ UMA 1LARI IS· lRANA YENIDEN T~ 
-.ı6~t(!fine v'z. Akıf lş . LAH EülLECEK ~UNAT VEHDLLEll 

Von Klett ~ırhlı ordusu · 
nun sed teşekkülleri di\ıı 
Dinyepropetrovsk köprü 
başmı ve bu şeb ri çetin 
muharebelerden sonra z:ıp
tetıniştir llu smetle ·düşman 
Kiyefin cenubunda :rnnye
per nehrinin garp sahilin 
d~ ki son islinad nokta~ı-

nı da kaybetmiştir.Von Kleitt 
ordusu Dinyeper dirse 
ğiııde yuptığı bu muhaı e· 
belerde V mıın meydan mu 
harelıesinden sonra 835'J6 
esir almış ve 465 top. 190 
tank ve sayısız ganaim elde 

etmişt;r. 

Almanlar lıı llı(!nsu ahıniz Sük- Ankara - Türkiye Londra 26 A.A.-Röy 
ile er dü , , ~ ~ı: SQ k' . n l uriznı ile lngiltere arsındaki ti· ter ajansi bildiriyor: Iran Ilı r, 1Şılik b. ~ h. l MÜUİ\l BIR ELE~Tl:ll~ ~.,1 &I Veı· . ır ö<r. caret münasebatı gittikçe ~e ınşahı ramlaki vaziyet 
11 

·~e 
11
1 Şiir h ink.Qaf t kt d. G h kk d ın ·ıt S SAl.\ıTALlNl ZAPTETTl rıer- ~tku ,

11 
· 1 -ı e me e l!". eçcn a ·ııı a gı ere ve ov lı, 

1 
ve 

1
, e daire sene memleketimizden ın yet hükıimetleri nezdinde Herlin 26 A.A. - ll.N. 

ı ''' hu urti erka- giltereye 22 milyon liralık bir müdahalede bulunmuş il. bildiriyor; · 1~ l:tı.ıl~, lı~UnJuğu bu kuru meyva ihraç edilmiş sa da bu nıüdahalenın ma lngiliz tayyal·eleri pa 

rn.ktzlar 
HAHP BÜTÜ ~ ŞlüDETI· 

LE DEVA~l EDLYOH 
.Moskova 26 A. A. -

Dün hütün ı~ün Sovyet kı· 
taları bi:tün cephe boyun
ca anudane dövüşmüştiir. 
~iddetli muharebelerden 
sonra Sovyct k1taları ~o
vogradı tahliye etmiştir. 
24 Ağustosta hava muhu· 
rebelcrinde yerde 46 düş· 
man tayyaresi tahrip edil· 
mişlir. 6 Sovyet tayyaresi 
zayi olmuştur. Karadeniz· 
de bir Sovyet harp gem isi 
düşmanın bir dcniıaltısmı 
batırmıştır. 

.~uslar fazla 
• 

gernı za.lJl 
ediyorlarmış 

Helsinki 22 ı\.A. 
Resmen lıidirildiğine gö; e 
Sovyet deniz kuvvdtlt>ri 
büyük zuyıata duç:ır olmak 
tadır. Son zamanlarda Fin 
ler iki harp, iki mayın tara· 
ma iki petrol gemisi batır 
nıışlardır. Bir ticaret ge· 
misile bir mayın tarayıcı 
ağır h~s.ıra uğramıştır. 

Finlandiya körfezinde· 

1

• ır ·ı t· b ı · h ·• ıri.csı -Sah oecesi Ce ~ 1 rrı' tıue c1 uı c saıni ı. u sene bu mikturın l ııyetı enüz ınaltlm de "' c-ı,1'tlın s •vuııı etmiş daha çok artacaj\ı talı· ğıldir. Londwıııı sal:ihi· ııubu g,rbi Almanyası ti · 
ı. 11lııı 0.nlaruıa do" min edilmektedir. '-'etli mahfillerinde ögrrt'.nil· Zt'.rine birkaç bomba atmış 

1 lj t ~k g .J 11 le dır \ • t ~ n..... nıe Süer Diğer taraf tan Is ken. d iği ne göre lngi lız ve Sov 1 ır. asar pe az . n•· ı: tıı ıle \ derun ve .Mersin limanla t u .. ··k L'l ·ı · d kt!ri heddleru lıiı; has.ır i-

ki bir a<lu Fin kuvvetleri 
tardfından işgal edilmiş 
Bu hareket esnasında 5bin 
tonluk lıir gemi batırılmış 
tır. Adada 120 lik 8 adet 
top külliyetli miktarda 
cephane v .! müteadit ka · 
yıklur iğtinam edilmiştir. 

lr11 tziyetı .. ı kif ye uuyu ı:.. çı erı i\ıı sa 
t ~ ~ Ş, H t •rıııı tak rının gittikçe inkişaf eden bah şafak sökerken ıran ka edilememiştir. ·:,ıark 

ı. ''u a 'l'ın A faaliyeti nazarı dikkate a cephesind~ Alman ordula-
t r11ı._, Ş\ur,,, ,,, . tıava- lınarak bu 1.kı· lı·nıanın Hariciye Nezaretine iki hü d . "'' •· •" d rı tnralındm llu iyennı kuv 
Q i!ııı1 ~aı 11 e.tue- yakın ~stikbaldeki ehem- kametin Alman beşinci ko ""11ı~,~'.ııullıı ışt.•~ı bu ida- ıuna karşı harekete geç· vetleriniıı temizlendiği mm 
• ,, 

1 
a ıniyetl•rile nıütenu.,ip bir takada ve Di:ıyepor nııhri 

1111 1: ~ U Ynlınakla şekle ifnığ olunarak isifüı mek niyetinde olduklarını ~ :: . Ytıııru •ıa!ı ve edilmesi i"in lıı"iliz liman bildirdikten ve lngiliz Sov üzerind, büyük bir elek· 
'"

1

1'· V .ı· . f y 0 k l J tri~ santrulini Zlptctm jqtjr ı \~ t 1~r Uıı. ~1. 'ı:ıiııı.le mütehassısları t ılkikal yet ıta arının arlık üzu "' '<ıı.: J1<ı eıııışur. ~·apınaktadırlur Bu müta· mu kalmadığı anda Ilu s>nlrul çok büyi\k bir 
~ ~ •

1
', ::~~"•da Şe\ı 1 •as. ıs\ ar Türk ın iltch assıs h ilk ılınetıeri lar af ı .. duıı c\ıenı m' ye ti haizdir. Çiln· 

1 

\ ~ d •
1 
•k ycııi lur;\e işbirliği edeceklerdir. çekilecekleri hakkında te· kil bt. s.mıral birçok suna 

\11 e~ .. ·kur Bı·r kısım mu- minat verdikten sonra ~a· yi ruue:;ı:;~s..!ıeri.ıi bes~cınek 
ll1

1 

~ l lı \ \' l.i\ " ı· ı hııı~.ıhlfüyük dı·ilerden biz tedir. 
' ııil~ ... \>1-:Lü . ll " y • , lıın,~ {. . ll im 1 er ı.at kcnuisini Zy •r~t,e mıle [ ngil j z/er İn 
ıQı 1 ı l.q~in ah ~lua- TEl>Ill' ı;·ıJlLL'C'"L" ( .El> rini istemiştidkil3ilyükElçi 

11 
'-ltı l!(1 " v ü ı:. ü~ • \ 0İll ,,.')L ''

1"\llL'L·'l{l t\t'\(' tıı .~'''Lr lltn \ 1 .'.lcıı I::nı Aııkara :-l;erek 'i\ilh al- dün sab~h s ı>t!Oda ~ehin u "' •~ '-'"' '-' ' 
'i ~ ı l\ uu.· t d hl · u b k H ·\SARA UGH ı\i\11~ ~. <Q "doıı ~ Urıü~ü ın a b•lunan, gerek sildh ş:ı a g6riişın ş ve u o ~ ıı 

1 
~ ~~1 llıiu K altına a'ı•uııası \fizıııı gelen nuş nayı mi!zakereler taki Lalinea 26 AA. -D. 11~ ırı1 .ırıı A 1 • ı ü G \ı.B. A1'ıınsı bildiriyor: Bir 

, ~ lıı· n·,,. ııkar ' Y eııstitü~cri, ortu tcdri bey!cıniş\İı'. örüşmelı rin ~ ) ' ·ı,,, gehıı işti a sa ı ve yükselt tedris:ı: nı ual cecey aııı hakkında tal si. çok il ri tan ya ha rıı gem ile 
.., ~\ l!flı llur r. limleriniıı sili\h ultmd:ıkile ri ağır hasara ui{ramış ol· 
"• ."fLı.1 Vu·,.·ır v~ kendı lfll .ılına.mamıştır. 11 "l'< s ıes rine bila ıni.lddet mazuniyet l duklan hnl<ie Cebcliturıka 

srı ~ı n \KTK 

lngiliz -ue Rus 
orduları 

Bı\Zl ~O" l' \LAHDı\ l· 
HAl\ l ll All TAHAFlN · 
D\ ..._. DlJHDUHULDU 

Tahtan 27 ı\ A. - Tıth 
ran Hadyosu dün gece 
şu resmt tebliğ: neşret
m ~ştir: 

2) nğustos sabahı s1· 
al 4 teşimaldeıı ~ovyei 
ve. cenuptan lngiliz kıtala 
rt Lran arazisini işgale haş 
lam1şhr Uii~man tayyare· 
leri buzı şehirleri Bom 
hardıman etmiştir. ~Hihirn 
hasar. küUiyelli yaralı va 
ölü vardır. 
'febrizde dafl bataryaları· 
mıı. uir dil~man tayyaresi 
düşürmiişlerdir. l ''· •• ~~ dıJe,'. ~de <le verilmesi ve lı al en bu muk r O n l Ti gel mi şler<lir. Bu ıı lıınn i~i ıı 

ı\;, \ııtı ıı. \ t l f l . . ht• 11.ı ·~ 
1
" •c, ~ ~ ep erde vazi e gö 'enlerin V AŞ ING ru N \'.:LÇ 1 .1 NIN de tanı i r i<l i mcsınc ı ı 

< IJ,ııı~ l•fer b'Y•t askeri hizır.ele alııınıaması ııı;YANATI mal oı'mıyncaklarda v.rdır. l 
~ tıı r:ı ... llPın~rcı ay kararlaştmlm1ştır V :ışington 26 A. A. -
• l ııı ~ııtıu ol Ya b , 

0 

ı\ e Vi'• edecektir. Heyetin beı'llbe· !ra:ııo Vaşiııglo ı El~isi dün da Alman Ajanları ıı.un 

Böyle ansızın bir l>:ıskı 
na uğrayan kıtal arımız diiş 
munu ş· ddetle mukabele 
etmişll1rdir. Bnı noktalar
da düşman ileri hareketi 
durdurulmuş, 2 diism ıu ~ıL aı. (ld~c ·k aye. . .~ 11 Amerika l Iaricive Nuzırı madığım, lngiliz. ve. Sov.ye .. t \ 

'~ı l\"Ş 
11111

•• olun rınue, alay namına meç· .J 

t 
1\1 t lıul k u·d · r~listcr Ve\z\e g~rüşnıu··.;:t l··1r. ittihamlarının ıslılfi ıçın 

~ut\ .. 
1 

ı·eıııe as er u ı esıne sun • .. .. ı nı \ ·· l t l 
1
·r lnın l!:l•·isi l>u görU.;:meyi bir vesile aradıklarını sö. • 1 

tankı harp h ırici edilmiş
tir. ar

1 

ek~t a { uzere nıu ı eşenı • v -ı çeh.ınk bulunmaktadır. milteukip gazetec:lt!r~, lran 
1 

lemiş ir. 



Tarih ve 
26 Ağustos 

6 
Türk ordusu Uelgrnda 

30 lıazirunda varmıştı. l >ı 
rava nehri üzerine kurulan 
köprülerden or dıınuıı ı\la 
car ovalarına geçmesi gün 
!erce devam etti ve Tuna 
boyunu takip ediyordu.~ 

Bir sel halinde ilerli -
yen bu Türk ordusunun 
vo\unda ( Petro Vnradin) 
İrn1esi bu selin önüne di • 
ki imişti. 

Fakat; Sadrazam ı\lak 
hul lhrahim paşa 4 > hin 
kişilik cengaverile 12 gün 
ı:;üren bir taarruzdan son~ 
ra bu Macar k alesiııi tah
rip etti. 

Kanuni ordusile 30 
temmuzda bu kalenin önü
ne gelmişti. Arlık Türk 
ordusu doğudan hiç bir 

:tehlikeye maruz değildi. 
Ova tamamen su için· 

de, havalar fırtınalı ve 
yağmurlu idi. Ordu ihti -
yatlarile ağırlıklar ve ge
ri kuvvetleri ôsek üzerin 
de kurulmuş köprüler 
den Dravayı. ancak 22 A· 
ğustos akş:rnnna kadar 
geçerek tamanılayabilmişş 
lerdi. .. 

• • 
Bu muazzam orılunun 

Avrupadnlci hı,ı.reldltuıı tas 
vir eden vakanüvis~er hu 
diseyi şu şekilJe kaydedi· 
yorlar : 

" Tiirk ordusu Drava· 
vı Üselden geçtiği sıradn 
İvlacır Kralı LUinin bü)ük 
bir ordu ile yaklaşmakta 
olduğu haher alındı. ~la · 
ear ordusu ağır zu hlı su· 
varilerinden tcş~kkül et 
miş ve iyi talim ve tcrlıi 
ye görmüş yüzbin mulıa· 
ripti. 

Avrup:ıy bu tarihte hfi· 
kim olan meşhur Alman 
lmpar.ıtorn - Şarlken ,, in 
öncüs:i ohm :\lacar kralı, 
zaferlere yasbnmış bir hü 
kiimd ır:1 h'zmel t tmenin 
gururi'c pek kiis~atılasmış 
tı. Osmanlı İmparatorluğu 
na !ile) d .n okum:ıya ka1k 
mı~lı ·• P .ıvye,,de rakibine 
esir diişe 1 Fraıı • 
:sı:ı kl'..ı:ı birine' f'nınsuvı 

yı hem rsurd en kurtar 
:mak hem de Avrupada 
1'ürk'iin razı olmqdığı her 
hangi bir değişi ki' ğ 11 yuş1 
yanııyacağını au · atrnJ k 
için meydana ~ıkmı~ ohrn 
Kanuni Süleyman: k~ır.ı · 
dan ve denizclen heyhPt ve 
delı~~t ı:mlaıı kuvvelile Av 

• rup ı un göbeğine kadar 
ilerlemişti. ,, 

Macar Kralı Liii iiSlti· 
JlC öyle nazik bir vaz;fe 
.alınıştı k~: Avrup:ının or
tıılaı·ı:ıa kadar yayılan bu 
s.:-li önlemek ve bu ~ığı 
ııan;alnnıak lazımdı. ,, 
~ * * 

* )'arihin döııüm nokta· 

/ran 
İran,' toprakları büyük 

ve etrafı dağlarJu çevrili 
bir yayla halindedir. Deni 
z.in lesil'i içcd girmediğin
den iklimi gayet sert ve 
az yhğmurludur. Garpteki 
vadilerde tarla yapmıyu 

elverişli arazi vardır: az 
yağmnrJ u yerler bozkır h.a 
lindcJir, şarka doğru çöl
ler başlar. Koca Jranda 
belli başlı bir nehir görül· 
nwz. Yı~ kumluk, yahut 
kayalık olan sahiller gemi 
ciliğe nıiisait değildir. Sa 
hile muvazi dağlar deniz 
le iç memlt!ketler arasuı 

daki miinase!Jetleri güçl9Ş 
tirir. 

Iran, Türkiyenin iki 
misli tl)prağa sahiptir. Fa· 
kat nüfusu daha az olup 
15 milyondur. 

İranlılar kısmen çiftlik, 
kısmen sanat ve licareUc 
geçinirler. Iranda pe <;ok 
ta Türk vardır. Bir kısım 
şeh:rlerde yaşilı·lar. Iranın 
şimu\ı gurbt vilayetlerinde 
Türklerin ~ayH:il ~oktur. 
Türkmen d~nilen bit· kı 
~ırn Türkler d gö<;Ql>edir. 
llilhassa Iranın şimal ve 
şarkında çok buluıı~dar, 
adetlerini tamanıile ili uhu 
faza ederler. 

Iranda ahalinin lı ı~lıca 
meşguliyeti, müs til olav 
yerlerde ıiraat, g·ö~ebcler 
için t hlı huy,· an yetiştiril· 
mfüi, bir<le el san 'atlarıdır. 
Iran halıları pek şötı etl i· 
<lir. Madeu~erinden pek is
tifade edilmiyor, yalnız ce 
nubu garbide petrol meru 
baları l>uluıımuş. bu saye 
de lr,m dünyanın belli baş 
lı petrol memleketlerinden 
biri halıni almıştır. 

<( .. '1...Jl~~~-ltıi. 

smı teşkil eden bu 
muzaffariyatlc başaran 
Tilrk ordusunun ı.\füuıç 
ovasın~a aldığı safrı harp 
nizamını tarihten şu tarz
da okuyoruz : 

Sağ cenah Tunaya da· 
yanıyordu. Sol cenah ser
beı:;L bulunuyordu, merkez: 
gerilere doğı u kadenıelen 
miş olarak iiç sıra teşkil 
ediyordu. 

Sağ Ct!nahta Humcli, 
So' ceıı .ıhlJ Aııadolu s:p.ı
hiı:;i ıııerkezdu Yen· c,:eri ve 
Ka.ı.ııku 'u l«!yfusı ve do.1un 
matları ~·ık .mlmış azap o • 
cağı druJı bu!unuyurdu. 

11 ·r üı; s.ra yine .kt;:ı
di <.rası .d ı dcriııliğine ter 

ı tip ..:!r.miştı. B.ıli heyle Ilus 
r<.:v Ley gibi meşhur akın 
cı'anıı idan~s:ndeki Hume 
lı sipahisinden 5 biıı kişi 
sol cenah ilerisinin lıir to 
pe arkasında gizlenmişti. 
Fazla olarak lop~ıı !. uv -
vellcri de m "l'kl'Z arkası ·ı 

l 
da yanyuna sınıh.ınınış'ı. 

ş. uccz 
~onu var 

ı ' , r t ıc ~I\ • 

Çörçiıin 
nııtku 

Val< f MülkiQel ;JJ.f.I 
1skenderun \Trıkıflar mernurluğuııdnn : \' ~ 

i\1uhanımeni ı\lovkii Cinsi o, ıııo • 
VE ÇIN EFKAIUU~IU f 251 B~len Çlrşı i~i Diikkan 23 Stı ' 

MIYESl 600 ,, .. Knhvqlrnne 24 
f 

Çür.king 26 A.A.-lla ıl 10 1 )iikfüı :ırsası 25 .. 
r ciye Nazırı gazetecilere I 10 ,. ,, ,, 26 
yaptığı beyanatta ı\lister i 400 ,, ,. Kahvelıuııc 39 
Cörçilin nutkunun (:inde 250 Nı~ıf fırııı 40 

.. 
o .• 

uyandırdığı memnuniyeti 20 ,, 1 Hikk:ın 41 
anlntmış ve demiştir ki 30 ,, ,, 42 

.. 

Amerika Cürnhurreiı:;i 40 ,, ,. 43 
.!lluzvcltin Japonlarla lıir 10 ,. ,, Arsn 44 
anlaşmaya muvaffak ola- 10 ,, ,. ., 45 ı; 
çağmı sanmıyoru.n. Beri 10 l ,. 1 >iikk:iıı '16 " 11r .. 
de dün~·a ni'.lanıı üzerinde 21 ,, 41 
bir hal curcsj bulunursa bu 20 ,. " " 48 
muhakkak Çörçil- Huz 20 ,. ,. 49 

.. 

vclt rniiHlkatındµ tespit e- 5 ı ., ., ,, 50 
dilen 8 mııdd .. v(\ intibak 25 5 J 

.. 
.J v ,, ,, ., 

eclcc;ektir. 50 r ncirJi k .. A l'Scl 55 
Diğer taraftan Domei 25 I>erP-hnhı;(• ,, Bııh(·e 56 ··rç;( 

ajansı Çör~·ilin yanlış izu 20 l Belen ~: ırşı İ(·i n ·ikkarı 57 'İ1 

hat verdiğini, Japo.ıyanin 50 ,, ,, ,, 58 
1
. c;l~ 

7d ,-9 l .ı I lindi(•iniye nı uslihane bir ·• ,, ,, 
~ 5 6J " anlaş•r a mucibince girdiği " ,, ,, 

ni söylemiştir. 15 ,, 61 ; .. ~ 
5 "'O " l

1

~1 rı n 62~tıltıl .: ~ Ayni aj;ınsm bildirdiği ,, ,, (Jııc' 
ne göro ilk benzin yiiklii 150 B tkras nnlı tllesi Harıc 63 , ) 
ı\merika·~ vapuru Viladi Vak.flur m~idürliiğ .nün 31, 7,941 ~~rı ~s,1· 
vostoka vaqnıştır. Bu ge s,ıyılı ~· · 6V,ıkıflar lJınu n MLidiirliiğü ıuıı 

11
, 1r11 

mi Yunun bandrası taşı v~ 50.>,4 1 sayılı lıuyrukh!l'I uy-ınııc:ı Y~ ,,ti"' 
gıvrr nı ;n rnll.trın p .: ? rı b ıbl ile rn'il'ı)_~ı'"ı makt:t idi. 1 ıı v 

YL"',lZl'L \',I) \ 1, \ '\'I · '!1 • ":.i'.'~re trHırm.ı ve e!\~]tın .~ k u111 nu rıı ""1~1~ h 

,,,,, ....... 1 ' ' t > ı ~ '· - i ı t h' b 5 il ıe ,. DILI VAŞt.~GTONUA gıl J n M: • m ı .. ı ~r rn ..{ h ·n i 3 f Jl': 
Baltimor 26 A.A.- rnay!t kuaul tr.ık 28,3,9 H t ırıh ind ı,ıın~.ı~~ ~ ı~ 

g. ın ı s.ı:ıt 18 dı:! Bde ı ıuhıy.., m~rıoıın 
Yen zelanda Ba~vekili bir ı ı · · ct·ı k · 11 e erı ıcra e ı ece ·tır. 

1 1rıt 
Britanya den;z harp byya \lüzıyedcye iştirak cddbi imek için rıı~ \,er(t 
res:ıe buraya gelmiş ve ,!elin yiizde 7,5 ııisl>etimlc t~mınat ali:ı_"T-'~leC , 
Vaşingtona hareket etmiş- ihaleyi rıııit~ak p bvdel p~ı rıen tediye ed'ıı.ııtııcı 
tir. lhşvekil gazeleilcrc: gün içinde do ınu·un ~lei f"!ragıyesi icrc.ı 0 j:ilİ) 
"Vaşi l'rlonda bugün Ame Talip o~aııların ve fa1.l.t m.ılfuı tt uııo.\ 1\ 111,1 1 

11 
rikc Cümhurreisi i\lister İskenderunVakınar IU ·mur'uğuna miiracıııı oC" 
HuzveltJe görüş C.!ğimi :ıan Megv ~ve zeg l i /'l sal tl 
nediyorıım. Vaziyet ciddi IJ TAY l>l~l•' l'E: l{Ut\l{Ll'"' l:'\D \~ \! 
dir bununla herabe ümit- - " • u o 
siz değildir. ~lister Çörçi· Lira Kuruş C·nsi l\lık<lan Kö.Y ~ 45 

60 00 Portakal 12 JOO udel ~}iğarJcı j4 
lin nutku Japoııyaya hir ih 21 40 Lhnon 2 l20 ,, ,. z 1 
tardır. Ve c;ürçil bu nu 2 25 ,\lundı.ılinc 55 J ,, ,, 

6
95 

tukla hepimi1.in namına ko 199 50 Zeytundaııesi 3990 kilo ,, z5 
nusmuştur ,, demiştir. 1 25 ,, ,, .., 25 ., l\lişrtıkiYe 751 
lŞGAL EüILEl ~1IN I'A- 167 00 Portakal 3340J adet ,, 44 

KALAR 38 O J Limon 3800 ,, ~' z9 
Simla 26 A. A. - 19 25 .\lundaliııe 3850 ,, ,. ·l zO 

Höyterden : 2 50 Zeytum.Janesi 5J kilo KurtJeı'C!' 
Burada bulunmakta er 511 15 ıef 
b .. lı . JJSlll 

lan ir asken mu arrıre Yukarıda cins ve miktarı yazılı ın•1 • 

göre, Ingiliz kuvvetlerinin arttırma ılc satışa çıkarılıııı~tır. 11 tJı.1\ı 
lrarnı girdikleri iiç nokta Talip olanların 1 O de 7,5 (~ üzde Y~' tdtt 
Hunkiıı, Hurremguh ve A rninatile birlikle 29-8-941 günü Siıal oı 1 .~~ baadndır. Bunların içerisin darlığa milracaatları. t .,b 1• 

de en ehemmiyetlisi ilan· ŞlRKEf Fl•:::;ııı İhi n c il }ı;ırrl 
kindir.~ünkü burada s:ıl>o- Kardeşim Ahmet Aba 1 K . kh·ın rcrtı ı 
taj teşebbüslerine karşı ln cıoğlu ile olan ş· ı kelimizi 111 K;rıktıııııd ;

1
r10J 

gilizlerin himaye etmek fwhederek mar.ıııgoz paza o<r{u C ·J~l t~r ri\ 
istedikleri petrol kuyuları ruıda müstakilen hir nuığı.ı 

1
.r-. 

1 
. , rıııı :-ı~, 111 

dı il l li ... .. t . "' 11) d llJ' .ı vaı r. urremga ı, urem zu açtıgımı sayın muş erı . 'l. 1 cderv (Jıll" 
nehrinin haricinde kaindir. ı · ·ı ~ u · ııs una J 

erım\ebdı ~ı1ı e _erAnbn "I meli nıeı;lıt..1 ilW l,, 
Şattıluraba hdkinı olan mü ı ll v:anı acıog u K .. 13S 0!'1 Jııw1 
1 . k'" l b d H LK fA ya a\ ". 1 ( Ü' ıım nu -.ıya yo u ura a A bine istJlıS •dil 2 
başlar. Abadanda dün)(a · l . r·ı b. d 'l l l fiil kı ı m ır en ·" akine ada da Kırı \ l• .jıl 
ııın en mühim petrol taı:;fi nıın4üncn kısmı v.._ z..:hırli p.lr.-.d ~o:.tev·~ .~11 Ychanesi bulunduğu için 1 r·ı . tl • 

gı.ız ar e.srurı c.ı:sus ı mı nındeu rt1 ıtJ'1ı",. ı 
burası da mühimdir. Bu 1 r 

~cşriyat ~lüdürü 20 ıwruŞ ' ı. •'1 

tasfiyeh1nede birçok Hint 3..tirn Çt.LEj\K mil ııuuıııııt ",tı ı 1 
1i ''aiıı.ımaktadır. lngili:ı kuv . 'l ıde 

~ " '. r .P. \lalba·ıı.:• \ nt•4 <v rıld•grı lıt .,rı.ı 
1 vetleriııin çıkarılillıŞ oldu - 5 ıı 11 1 

ı'iu Bender ıran dcrııiryo u üz •re ler.itJ ıt a ııı ııa:>•ıır ıs ııe_ve 1rı1
3

1t1ıııt' : ı 
Ö d tcmişl l', lctııı {('f •A \ j haltının cenubun u son I .·ıo1ı;ı .ııııı· 
istasyondur. lııgiliz hüku r •• n lılilninıdıııi bu hu- rar veı 1 Jdlıµ. { 
meli Lıurada buıunun Hal · re1\~llere mecburi kılau hu 1 t:d lrnıŞ 0

, 1>ır 
ydn ve Aımar~ g ·mileri dkuku dııvcl ııizaınnamesin yeı~ .i ld ~1L1 rıı~1,, hakkı· d..i harekete geçme- en başkd Basra kürfozinrn telıırıut3 11 v 
si i<;in Iran makıırnları a~·ık lıuıuııdurulruaı:;ılng he· 1 uıkı.;.:_ i1.·rJ~ı1ı.lrt 
m tazyık etmiştir. Ve bu reıc,:in c ınıulıım bir ihtiy.ı\ , cağı ~~;ıı .. ı JOı 
vupuılar müretlebalırıın ka tır. \larnofı Alıııaıı l f' Sllt u'" 
rnya ~·ıkı.ırı'masını, vapur· allınd.ı IJulunaıı lr<ın lıukü u 1 ·rıJt1

11 

lam lran muhafı;,,ı ika111c meli lngiliz nolala· ınııı lıi~· iı~· f lirll >'1 1 ,:ı(I 
edilrnes·ıı ve bir 8abotaj ' birini ııaı·p ı i ılıal'a ulrııa lı, "- 11rl ~ ~ti;t P 
h k t. ı· l n k ) mıştır. nür .. uıe are ·e ıne man o u mn · 


