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İngiliz Ve 
Rus Kıtaatı 
İrana Girdi 

iranhlar Bu 
Harekete Karş 

Koyuyorlar 

Ruslar Kafkasyadan, 
lngilizler Blucistan 
Ve İ rak'tan lran 
Hudutlarını Geçtiler 

/ 

General Wavdl'in kumandası altmda cenubi Irandaki harekata iştirak eden Hintli kıtalar Bender Şapur'a Bir 
ihraç Y ap.lldı ATLANTIK 

MüLAKATI 
HAKKIN DA 
CHURCHİLLIN 
IZAHATI· 

) Hükiimet,Pamukl~· 
Mensucata El 1 

Koyacak 
Butün Müesseselerin Mamullerini Mübayaa 
Ve Tevzi Etmiye Sümer Bank Memur Edildi 
Ankara 25 (Tan muhabirinden) Bu karara göre, bu hususta i-

~ \' .. 
' 

J..ıı~uııı: ve Z)ovyet ordularının ıran nuauuunu geçtıkieri me\JuJeri ve nasra korıeuncie Uıraç hare 
- keti yapılan Bender Şapur limalllD.l gösterir hai 

Şurası muhakkaktır ki, Atlantik 
milllkatı bu harbin mühim biı: dö
nüm noktasını teıskil etmektedir. 
Şimdiye kadar pasif mevkide kalan 
ve yalnız hadiseleri karşılamakla 
iktifa eden demokrasiler, bu müli
kattan sonra aktif bir siyaset taki
bine başlamıalar ve teaebbüsü elle
rine almaya karar vermi;tlerdir. 

M. Zekeriya SERTEL 

1 ngiliz Başvekili, Atlantil\:te 
Amerika Cümhurreisi ile 

- Vekiller Heyeti Sümer Bank cap eden işleri yapmak üzere lk
fabrikalarile mihaniki tezgahlar- tisat Vekaletine 400,000 lirayal 
la istihsalde bulunan müesseseler kadar bir mütedavil sermaye tah 
tarafÜıdan imal edilecek her nevi sis edilmiştir. 
pamuklu mensucatın istihsal hac- Kararname esaslarına göre, mezkO.r 
mini, miktarını, çeştlerini cins fabrika ve müesseselerin bu kararın 
ve nevilerini tayin etmeğe iktisat mcriyete g:rdiği tarihte ellerinde bıı
Vekaletinin salahiyettar kılındı- 111!.1an ve bunda_n sonra .işbu fabrika ve 
ğma dair olan Koordinasyon ka· muesseselerde ~mal edıl~cek .oıa.n tip 

.~-------- ffi';~·~-;·d;ki' 
Cephelerde ı Harekatm 
~a~ekCit 1 Akisleri 

SOVYET TEBLiGi 

Ukrayna do 
Bir Şehir 

Geri Alındı 

j~apt~ğI g~Ü: mülakatın ~~na ':e 
lb.ahıyetinı ızah eden mühım hır 
tıutuk irat etti. Mülakatı mü-
teakip neşredilen müşterek be -
~annameden sonra vaki olan bu 
beyanat birbirini tamamlamakta
liri. 

t d ik t . t' ve vasıfları tayın ve tesbıt edilmış bu -
rannı as e mış ır. (Sonu; sa: 2; su: 5) 

r············· ............................ , 
. Şimdiye kadar bedbin bir hava 
lçinde konuşan ve vatandaşlan
tıı lüzumsuz nikbinliğe düşmek
ten kurtarmağa çalışan Mister 
Churchill bu defa nikbin, emin 
\>e cesur bir lisanla konuşmuş, 
değil yalnız Ingiliz milletine, isti 
laya uğramış bütün milletlere • 
})arlak ve hür bir istiTda1 vaad e-
clerek ümit vermekten çekinme
lb.iştir. Demek ki Ingiltere artık 
istikbali emin görmeğe başlamış, 
~aranlığın bitmek üzere olduğu.na 
ltan.aat getirmiştir. 

Sovyetlere 
Geniş Yardım 

Yapılacak 

Churchilrin Nutku 
İnqilterede Çok 

iyi Karşılandı 

İngiltere 
-

Türk iyeye 
Teminatta 

Bulundu 
Ingiliz Başvekili, Amerikan 

C:üınhurreisile Nazizmi imha e -
dmciye kadar mücadeleye devam 
~ecekleri bakında memleketleri 
ilamına and içtiklerini bildirmek
tedir. 

Ingiltere ve Amerika yalnız 
~azizmi yıkmağa değil, ayni za
~anda bütün ıstiklfillerini kay· 
be.tmiş milletlere de hüriyert ve 
istiklfillerini iade etmeği taahhüt 
etmektedir. 

Mister Churchill bu gayeye var 
tnak için verilen kararlan, alınan 
'le ıtatbikine geçilen karar lan bil
dirmiyor. Fakat bu defa Hitlerin 
theşhur metoduna kurban gitmi
l'eceklerini, Sovyet Rusya ile bir
likte sonuna kadar harp için la
zım gelen tedbirlerin alındığım 
bildiriyor. Bu tedbirlerin başın
d.a Sovyert Rusyaya azami nisbet
te yardım vardır. Bu yardım baş.
lamıştır. Genişliyecek ve demam 
edecektir. Mister Churchill'i nik
bin yapan da, Amcrikanm tehli
keyi vaktinde görerek Ingiltere
Ye yardıma koşması, Sovyet or -
dularının mukavemeti, ve üç dev 
letin sonuna kadar müştereken 
harekete karar vermiş olmaları
dır. 

• · r urası muhakkaktır ki At · 
~ lantik mülfıkatı bu harbin 

tnühim bir dönüm noktasını teş· 
kil etmektedır. Şimdiye kadar 
ı:>asif mevkide kalan ve yalnız 
hadiseleri karşılamakla iktifa e
den Demokrasiler, bu mülakattan 
sonra aktü bir siyaset takibine 
başlamışlar, ve teşebbüs~ elle~i
tıe almağa karar vermışlerdır. 
Sovyet Rusyadaki mukavemet de 
vam ettikçe, Amerikan istihsal 
ve yardımı genişleyip büyüd~kçe 
Demokrasilerin aktıf rollerı da
ha ziyade inkişaf edecek, ve harp 
büsbütün yeni bir istikamet ala
caktır. Bizce Atlantik mülakatı
rıın en büyük ehemmiyeti bura
dadır. 

;. . . .. 

Ahval ve Hadisat. 
Ne Olursa Olsun~ 
Türkiyenin Menf aat-i 
lerine Aykırı Hareketi 

Edilmiyecek 1 
Londra 25 (A. A.) - Reute; 

ajansının d iplomatik muharr ir i 
yazıyor: 

Büyük Britanya hukfuneti, I
randa girişilen h areketi ve bu 

1 

h areketin sebeplerini bu sabah 
Iranın komşularına ve diğer iki 
müslüman memlekete bildirmiş-
tir. Alılkadar memleketler Tür -

· kiye, Mısır, Irak, Afganistan ve 
S uudi arabistandır. 

Bilhassa Türkiye h ük umetine 
ahval ve hadisat her ne olursa ol 

Amerikanın Ingiltere Büyük sun Türkiyenin menfaatlerine do 
El~isi Winant kunacak hiç bir şey: yapmamagı 

Ingiliz hükfunetinin taahhüt et-
LOndra 25 (4. A.) - Sovyet mektc olduğu temin olunmuütud. 

Rusyaya mümkün olduğu kadar Iranın siyasi istiklali ve toprak ı 
esaslı bir surette yardım ·edile - bütünlüğü hususunda verilen te
ccği hususunda yapılan vaadin minatta Türk hükumetine bildi
filliyat ~a.hasına kon~~ası lüzu- rilmiştir, İngiliz hilkfuneti, Ira -
m':1 ;_ngılız gazetelerının . Ch~~r • nm dahili iktisadiyatına ve ha -
chıll ın nutku hakkındakı muta- 1 yatına mümkün olduğu derecede 
lealarının başlıca mevzuunu teş- az engel olmağx tasrihen taahhüt 
kil etm~kt.edir. '?)aily Telegrah,, eylemiştir. 
ga~etesı .. dıyor kı. . Birleşik Amerika devletleri hü 

Bl.~gun her z_amanda,n zıya.de kfuneti de Ingiliz ve oSvyet hü
Amerika ve !ngıltredekı fabrı : ktlmetler inin giriştiği h areketten 
kalar Rusya meydan muharebesı tamamile haberdar edilmiştir. 
için silah yetiştirmelidir. Chur- • •. 
chill Sovyet mukavemetinin bü- Radyo gazetesıne gore 
tün kış devam edeceği kanaatile Ankara, 25 (Radyo gazetesi) -
seyahatinden dönmüştür. Rus İngiliz ve Rus kuvvetleri İrana gir -
cephesini takviye etmek için ya- miştir. Londra ve Moskovadan gelen 
pılacak her hangi sevkiyat çok haberlerde bu hareketin sebeplı>ri 

şöyle izah olunmaktadır: 
iyi semereler verecektir.,, "İngiltere ve Rusyanın tranda her 

"Daily Mail,, gazetesi, bugünkü hangi bir emelleri yoktur. Bu mem• 
harp icabatmm nutukta mükemmel leket, Sovyet Rusyanın emniyeti ve 1 
surette tasrih edildiğini ve bunun çok Sovyet petrollerinin müdafaası için 

(Sonu; Sa: 2; S il: 1! (Sonu; Sıt: 2; SU: 5) 

Cenubi Iranda hareket halinde 
bulunan Britanya kuvvetlerinin ... 
Başkumandanı General W avcl 

Simla 25 (A. A.) - "Reuter,, 
Resmen bildirildiğine göre, Sov
yet ve Ingiliz hükumetleri bugün 
Iranda müşterek bir askeri hare
kete tevessül eylemişlerdir. Bu 
hareketin gayesi, mihveri Sovyet 
Rusya, Orta Şark memleketleri 
ve Hindistanın emniyetlerine kar 
şı bir tehdit teşkil edebilecek her 
hangi yeni bir fırsattan mahrum 
etmek ve petrol ile Iranın diğer 
membalarının Nazilerin eline geç 
mesine mani olmaktır. Iran bu 
gibi ihtimallerin tahakkukuna 
mani olmak kudretine haiz de -
ğildir. 

Bu hususta işaret edildiğine 
göre, İngiliz - Sovyet hareketi 

( Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

İran Şehirleri 
Bombalandı 

Londra 25 (A. A.) - Rcı.ıtcr 
Tahran radyosunun bildirdiğine 
göre, Ingiliz kuvetleri müteaddit 
Iran şehirlerini bombardıman et
miştir. 

JI. 
Vichy 25 (A. A.) - "Ofi,, Al-

m an radyosunun saat 20 de bil
dirdiğine göre, Sovyet tayyare -
leri Iranın şimalinde Tebriz şeh
rine hücum etmişlerdir. Evvelce 
haber verilmeden yapılan bu hü
cumda tayyare meydanı ile kış
lalar bombalanmıştır. · 

lnkışafta Londraya . Göre 

Cephe Boyunca Ruslarla Bir Cephe 

Ş•d • ı Teşkili Şimdi 
Rumenler Çok 
· Ağır Zayiatc
Uaratıhyor 

ı deth Hava ı M·· k.. 01 kt i um un aca ır 

Faaliyeti Oldu · Londra 25 (A. A.) - Reuterin 

---<>-

Gomel Mmtakasındaki 
Kıtaat T ecemmülerine 

Hücumlar Yapıldı 

Kıtaları Vipuri Fin 
Şehrine Yaklaştı 
Berlin 25 (A. A.) - Alman or

duları başkumandanlığmın teb -
liği: Şarkta harekat her tarafta 
muvaffakiyetle devam etmekte
dir. 

Finlanda cephesinde 
Helsinki 25 (A. A. - D. N. B

bildiriyor: Finlandiya cephesin -
deki vaziyet hakkında iyi bir 
kaynaktan şu malUmat verilmek
tedir. (Sonu; Sa : 2; SU: 7) 

askeri muharriri yazıyor: 
Ingilterenin Irandaki ileri hare 

ketinin ilk neticesi, cografya it i
barile muhafazası güç olmiyan 
bir harp cephesinde Sovyetler 
Birliği ile Büyük Britanya ara -
smda sıkı bir iş birliği temini ola 
caktır. 

Filistin ve Suriye yolu ile Mı
sırdan Şarka doğru Iraka kadar 
uzanan Ingiliz kontrölü sayesin
de yakında Iranda ve sonra da 
Kafkasyada Ruslarla birleşilerek 
devamlı bir cephe teşkili müm -
kün olacaktır. Bu cephe Türki -
yeyi Alman tehditlerine ve Na
zi tecavüzüne karşı takviye ede
cektir. 

Bundan başka bu yeni cephe
nin arkasında emin iaşe yolları 
bulunacaktır. Bu yollar kanalı 
denizden Suriyeye doğru, Basra 
körfezinden Bağdat ve musul ke-

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

-•. 

Smolensk, Gomel ve 
Dinyeperopetrovsk't. 
Harp Devam Ediyor 

Şimalde iki NakliyE 
Gemisi Batırlldı 

Moskova 25 (A. A.) - Dün ne 
redilen Sovyet tebliği: Sovye 
kıtalan 24 ağustos bütün güı 
bütün cephe boyunca muharebe 
ler vermişlerdir. Çarpışmalar 
bilhassa Kexholm, Smolensk. Go 
mel ve Dinyeper Opetrovsk isti 
kametlerinde şiddetli olmuştur. 

Cuma ve cumartesi günleri 5: 
Alman tayyaresi düşürülmüştür 
39 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

Şimal filosu, iki düşman nakli· 
ye gemisini batırmıştır. 

Odesa etrafındaki muharebe · 
lerde 5 inci ve 7 inci Rumen pi 

' 

yade fırkalarına büyük zayfo 
verdirilmiştir. 

Sabalıki Sovyeet tebliği 

~.....,.,., Moskova 25 (A. A.) - Sovyeı 
ı orduları umumi karargfilunın 2~ 

ağustos sabah tebliği: 
24 - 25. ağustos gecesi Sovyeı 

kıtatı Kexholm, Novogrod, Din 
yeper Opetrovsk mıntakalarm 
da şiddetli muharebeler yapmış· 
lardır. 
Tebliğde ilave ediliyor: 
"Harp gemilerimiz Baltık de 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

50 SENE EVVELKİ 
İstanbul Geceleri 

PATRiK EFENDİ 
HAZRETLrtRi 

Bugün 3 üncü Sayfada 
Iran muhafız alayına mensup bir kıta bir Jnet'aSİm esnasmda 
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1/ htikllr Mücadelesi 
Şiddetlendirildi 

Karne İle 
Benzin Tevziine 
Başlanddı Harp 

-- . A ığımız - "') -
Ser\ .. etini Vatanına Hizmet ~ ayn E<e i 

Edebilmek Uğrunda Terketmişti 
Çunku Napoleon tarafından ndyo-ı cesur ol ılım!., 

Talebe B i rliği Bu Sene 
Faaliyete Geçecek 
Dun sabnht ltıb. r<'n ortaokul ve 

Doktorlara Günde iki l'aza11 : Naci Sadıdlalı 
Ş işe Benzin Veriliyor Gazeteler, gunlerdenberi. halk 

Ha\a Kurumuna aza yazılmaya 

K ıvırc ı k ve Kuzu Etleri ile Nohuta Narh Kondu. 
Sebze Fiyatları da Muntazaman ilan Edilecek 

ŞC'hrimizde i liyen h•ltirrıurn motQI'- c;agırıyorlar. Bence, bu mevzuda ne 
di ihtık~r \•.ıkası hııber \ erilmıştır. liı nakil va ıtalarına k rnC'kri VC'rıl- yazılsa yer:nde ve ne yap !sa azdır, 
llunlnrdnn beşi şeker, kumaş, bira, 1 miş ve dunden ıtıb rrn karne' ılC' Ve bugunun şartlan ıçinde bır mıllct 
komur, mazot satı ına aittir. Diğer: bt'nzin almıva b. slarııı brdır. için en buyuk felaket, bu hayati ha
ıkisıni Üniversite Tıp tnlebesi~~en 1 Doktor!. r~ at 'otnmobıll rr gur"e k kati k vramakt gecikmektlr. 

lunmuş•ur. Bu yuzden, onun da Na- Ve bu sozler Çarın geçırdıgı 
poleo derın btr kıni ve ,,. tanına ı:anı gıd<"rmeye kafi gelıyor. 
rnuh.ıbbetı vardır. s:mdi Çarı kavgnya 1 Jstilduıl karaJZlıktır 
tahrık ederek. eskı duşmanını Rus 
yumruğiyle ezmek istiyor. N;ıpoleon'a gelince, o Moskovada 

On yedı sene içinde Jeneral Napo- çok fena gunler geçırmektedır, 
lconun, konsul Napolconun, ve impara Kaybettigi zam. n tam be haf tadı • 
tor Napoleon Bonapartın aleyhinde bir 1 Kış yaklaşmakt dır Ve Napoleon bu
çok hareketler olmuştur. Bu harcketleı: yuk kayıplarına mukab l heııuz hıç bır 
den çoğu zeki şahsıyctler tarafından şey kazınmış dt>ı:ild•r. Bermutat, Pa
h zırlanıp ıdJ.rc edilmıştır. Fakat bU.- risc roman ısmarlamıştır. Fakat si
tun bu muc dclelcrdc, Napolcon Bo- parışleri hata yerme getırılmemıştır. 
napartla boy olçuşmck kabilıyctıni Bunun içindir ki o içındc yaşadığı 
yalnız iki adam gosterebılmiştir: şatonun kutuphancslndc bulunan ki-
Bunlardan birisi, Talcyran, ikincisi tapları karıştırıyor. Fakat onları oku-
ı c; işte şimdi Çarla clclc vermiş o- muyor. Yakınlırının soylcdiklcrinc 
lan Von Ştayn'dır. gorc, yemek sofrasında mutattan faz-

Napolcon nasıl kendi ırkının haslet 1::ı oturuyor, sonra clındc bir kitap, 
ve meziyetlerine ornekse Ştayn da gozlcri uzaklara dalmış hır halde, sa.-
Alman faziletlerinin timsalıdlr atlercc sırtüstu yatıyor. 

Fakat Napoleon, b"r vatan deıı:ıldi. Bu yanmış şehirde ne yapılır. Ne 
Ştayn b r vatanperverdir. Napole - tert p olunur? Tcsadufcn Moskovada 
on talıhini, Fransadan başka mem- kalmış bir tıyatro grupuna Fransızca 
lckctlerde de tecrubc edebilirdi. piyesler oynatıyor. Ve boş vakitlerln-

lhtıraslarının yolunda peşine takmak de 'komcdı Franscz'"n nizamnamcleri
i n Fransayı seçmesi, tcsadufiydi. ni tekrar gozdcn geçiriyor. Bıı husus
Stayn ise bılikıs yalnız vatanı iç.n ta Parise yeni talımat yolluyor. Fakat 
ya~ıyan bir adamdı butun bunl?.r, içinde bulunduğu şcrn-

Her girdiğı yeri kendi evi imiş gibi iti unutmak için gösterilmiş adeta gü
bcnimscyen Napolcon'uıı hercail'ğinc lunc gayretlerdır. Napoleon blliyor 
ve laubahlığine mukabil, Ştayn, kcn- ki, istikbal karanlıktır. Soguk gittik
d vatanından başka heryerde kendi- çe artmaktadır. Erzak gittikçe azal-

ı c;el<>rde y('ni takbr kaydına ba lıın- Fiy t Murakabt' Komi yonu, dun 
mı tır. imtıhan kon yonları da en- toplanarak kıvırcık ve kuzu ctlcrıyle 
g<>lli t lcbenin ımt hanlarını yapmıya nohuda Azami satış fıy ıh tcsbit et
bn hmı !ardır. Oı tnokul ve liselerd<' mıştir. Kıvırcık ve kuzu etlerinin ka
ba~lıy 11 ikmal imtı anları 18 Eyllılc " plnrdn satı ı serbest bırakılmı tı. 
kadar dev· m edecPktir. L " b t rme Bunu fırsat sayan bazılurı etlerin bır
irrtih.ınlan 2 Eylülde, ortaokul ele- çoğunu kl\ırl"ık \C kuzu namı altın
mdcri 4 Eyltildt' yapılac.ıktır. Orta 1 d ı yuk ek fıy tla satmışlardır. Ya -
tcdrı , t mli<'ssesplerındeki bulun ım- pılan şık5ycllrr Komisyonca yerinde 
tıhnnlnr 23 Eylülde sona ermiş ola- corulnııış ve kıvırcık etme 60, kuzu
caktır. Y<'nı yıl der !eri butun mek- ya 65 kuruş fıyat konulmuştur. Kn
tq lerde birden 25 Eyl(ıldc başlıya- saplnr dahıı fazlaya etleri satamıya
caktır caklardır. Vekaletin nohut fiyntları 

Diğ<'r taraftan Üniı;ersilede t !ebe lçi.n kubul ettiği esas chıhilindl' Ko -
kııydına 1 F.ylul P• znrte i gunu baş_ mısyon, nohuda toptan. 15 kuruş ve 
la acakt.ır ÜniHr le ikmal imtıhan- perakende 17,5 Jruruş fıyat kabul et
la~; da 2Z Eylt'll pnznrtC'S gunu baş- ın_iştir. Sebze ihtika.rma mani olmak 
lıyacak ı;e normal f ılalarla devam ıçın de haftada ikı gun se~zelerin 
edecektır. İkinci d<'Vr<' Üniversite as- her sen~tte perakende satış fıyatları 
kulık kampı imtihn gunlerıne rast- ilan f.'dılecektır. Bu suretle hn.lkımız 
lıyac.ıgı ıç n, lkmalli talebe devam oturdukları • semtlerde sebze fıyaUa
ctmckte olan birincı devre k mplıı- rını 0eorcnmış ~larak .• mübayaat~a bu-
nna iş lir ık elmt'ktedır Ünı\ <'rsite lunabileceklerdır. Murakabe Bılrosu-

, . · . . . mın kadrosu ı:enlşletılmiştir Ticaret 
ders yılındıın ıtlbıırcn talelıC' bı~lığı Vekilinin Ankarnya donuşunden e\•-
faalıy~tC'. geçecek! talebc noUnrı ıçın \•el vcrdigi dır<>ktif uzerine ihtikar 
husu ı bır lı;>!ıkılat kurul cak ve Ü- \şlcrı clıcmmlyctle ve fasılasız ola -
nh·ersite b:ıyrağının tcsbiti i i ka- rak t• kip C'dileccktir. 
rarlaştırılncak, geçen yıl netk<'lenml- Jl b . d"l k l 
yen "Sosyal Durum,. ankt'ti tekrar l aı e l e1l VO a ar 
edilecek, t lcbe yurtları, talt'bc lo- Dun Fıyat Mürakabe Bürosuna ye-

Saide Turkknn hııber \'ermiştir. Uni- 2. Opel, PeJo, Fi t gıbl nı rk 1 ra 3, Adını Hava Kurumunun defterine 
versite genı:lerının ihtik{ır işlerinde dığer taks tere 4 er şi<ı;e bcnz.n ve- yazdırmamış vatandaş, nufusa kaydo· 
yardımcı olması teş\ ık edılmektedır rilmeklcd r. lunm m ktan daha kuçuk bir unut-
Kurtuluşta nalbur Aristokl ile Aris Şchır dahılinde işlıyc-n otobu le " kanlık gostcrmış ay lamaz 
Ayanoğlu kilosu ild kurus olnn çı- ı:l'lincc; Cihanc:ır - Edımek pı 12, Artık şikirdır ki, milletler .stik-
mentoyu beş kuruşa sattıklnnndan Fatıh _ Şışli 10, Ç.-ır amb - Mecid - lalleı ını havalarda koruyup, havalard 
adliyeye verileceklerdir. y<>koyıl 8, Bnkırkoy _ S•r' ecı ve E- kaybedıyorlnr Milletlerin itıban, tay-

zl Ylıp - K<>rc tC>Cılcr ve Sırkcc. - Hn ı y.ıreler"nin mıkdarıyle olçuluyor. Peynirlerin tenekesine fn a su ko- ı ' · 
n~nsmda işlıyc>n otobü lrre 5 ;<>'" ı- Miltetlerın hukukuna, t yyare er.nın 

nulduğu ve 17 kilo olması lazım ge- ... "kd ı b · 
""• kamyon ve> kamyon<>tlcre de - mıkdarı. pilotlarının mı arı n s etın-len bir teneke peynirden ancak 8 - 9 "" K d" • l d t 
Yancn 6 şar ışe benzın verılmekte - de rıayet olunuyor. en ısıy e os 

kilosu peynir çıktıgı ynpılan ihbard!ln olmak ıstedigin z herhangi bir millet, 
anlaşılmıştır. Murakabe Burosu bu i- dır. 1 k d ı 

B('lroıyc> hududu harıc nde eyru!. uzattıgmız e ı 51 ma an evve §U sua· 
şe el koymuş ve tahkıkntıı bnşlamış-

sefcr yapan İstanbul - Edırne \ e lı soruyor: 
tır. Kırkl:ırelı. Çnt,ılra, Sılivri hatl rın·ı "- Kaç tnyyareniz var?,, 

Teukif edildi lşliyen otobü lerln kı mı {ızamı plak ı Kendısınden herhangı hır hakkınızı 
Kuçı.ikpaznrda bakkal Abdulrazuık nldıklıırı mah Here k yıtlı bulunm. k te tim etmesıni ısted"ginız herhangi hır 

gazyağını 30 kuruştan 50 kuruşa ka- tad ırlar. Bu ebepl<> bunlara karre mıllet, talebınizi yerine gctirıp getır-
1 l · usulu tatb"ık cdıl~mrm"kt~dır memeye karar vermek içın §U

1 
sualı so-dar sattıgı içın adlıycye veri m ştır. '" ' '" '" 

Duruşma sonunda suclunun te\•klf e- Bunlarn ş.mdıl•k \azıy<>tı ıdare et- ruyor: • ? 
"- Kııç tayyoren•z var ,, 

dilmcs!ne ve şnhlUerin celbıne karar mt'k için karnesız benzin ver.ime,- Bu şerait :çlnde. bu vatanı seven ve 

verilmiştır. u-*,;;~rnr, Kırklareli - İstnnbul ara- benımseyen her vatandaşa duşen vazi-
Mahmutpaşada seyyar satıcı İsmail, fe, sade Hava Kurumuna aza yazılmak 

paketı yuz para olan toplu igneyı l 7,5 sında çalışan otobu ler gunde SO, ç - degıl, 0 kurumun gelişip serpilmesi 
kuruşa sattığından ihtikar suçiyle tıılcn - İstanbul ve Sılıvı·i - Sırked uğrunda, adeta fedakarlık derecesini 
adliyeye verilmiştir. arasında işliven otobü ler de 14 der bulan bir comcrtl k göstermektir. 

şiııe ben:ıın almaktadırlar. Hurriyet, şeref, haysiyet ve gurur 
sıni yabancı hissederdi. maktadır. 
Ştayn kendi servetini sadece va- Teşrincvveldc, şGra toplanıyor. Da-

tanma daha iyi hizmet edebilmek uğ- rü, kt$ı Moskovada. geçırmek, Litvan
runda terketmişti. Napoleon'a uııak- yadan gelecek takvıye 'kıtalarını ~ck
lık eden Alman prenslerinden mute- l~mek .~~-ilkbaharda. Petcrsburg uzc
ncffırdi. O, Almanyanın inkırazını rınc yurumek .. t~_khfı~d~. ?,ulun.uy?r· 
teessurlc seyrediyor, ve Fransızların ~apoleon onu duşuncel! duşuncelı dın
imparatorundan ne kadar nefret celi- lıyor ve şu cevabı verıyor: 

kantaları ve kahveleri \'llcude getir
mek için kombınezonlar kurulacaktır. 

Ebe mektebi 
Sıhhat Vckalctı, Konyadakl ebe 

okuluna 30 ebe nnmzt'Ciı alacaktır. 
Bu namz<>llerın ilkokulu bitırmiş ol
maları ı>arttır. Bunlar cbl' okulunda 
bir yıl t h il görduktcn !':onrn, u~ se
ne VC'kfılet <'mrinde t'belık yaptlcak
lnrdır. fil 

P i Y A S ADA: . \ 

Zeytinyağı Fiyatında 

Düşüklük Başladı 

'0LIS1'.E: 

Kaza 
Üç 

Neticesinde 
Kişi Öldü 

Haydarpaşada Bir l\fotördc kavgasında yaya kalanlar, bir düşma-
• nın tepeden inme baskınına. bu ha-
Jştial Oldu kikati kavrıynmamış bulunmanın gaf-

Dfin akşam üzeri H ydarpa a rrh- Jeti içinde uğramış milletlerdir. Çün
tnnında bir rnotörde i tı 1 olrru tur. kü bugunun şartları, 'kanatlanamamı' 
Fahri Türkoğlu, nan1'.illi gelen ıki va- m.llctlcri, kanatları kırılmı:ı kuşların 
gon benzin yine bu ı.at tarafınd n likıbctinc mahkum ediyor. 

yorsa Pnısya kralını da o kadar sa- <Arkası var) 
mımıyetle hakir gbniyordu. İşte nıha-
ye, bu adamın oyuna gireccgi, orta-
ya çıkacagı zaman gelmiştir. Fılhakika 
Çarın üzerinde telkinleri fevkalade 
nafıı: olan il)san Ştayn'dır. Zaten bu
nun boylc olacağını Napoleon da bıl
rnıyor dcgildi. Ve Ştayn'dan her fır
satta nefretle bahsedişi de bundandı: 
Ona göre "Stayn, enerjili bir idealıst 
(felsefi manada değil), yurekH bir mo
narşisttir. Ve o zayıf bir adam olan 
Çar üzerınde diledıği tesiri yapabilır •. , 

Profesör Oııcratör 
Kemal Atay 

Tıp Fakulte 1 Dekanı Profesör O
peratör Kemal· Atayın birkaç hafta
d:ınberi devam eden rahatsızlığının 
tamamen şifa bularak dünden itiba
ren muayeneh nosinde hastalarını 

kabul ve tedaviye başladığını bildirir 
ve kendisınc muvaffakıyetler dile
riz. 

RADYO 

l\tUTEFEltmK: : 

Metresini Öldüren3n 
idamı istenildi 

Kendisinden ayrılıp Ali isminde 
birisi ile yaşadığı için metresi M<>li
hayı öldlıren VC' Aliyi agıl'cn yarnlı
yan Hızrrın muhnkl'mecine dun altır 

ce1.a mahkl!mesinde rlnam edilmiştir. 
Muddciumumi suçlunun idamını is

temıştir. Muhnkeme müdafaa ıçin 

başka gilne bırakılmıştır. 

Zeytin ve Zeytinyağı fiyatlarının 

Tıcaret Vck{ıleti tarafından tcsblt c
dilccegl ve sabunluk yağ ile sabunun 
ıizıımi fiyatının da tesblt edilmek ı1-
zere olduğu piyasada şayi olmuştur. 
Bu haber üzerine zeytinyağları kn -
litelerlne gbre toptan 75 - 80 kurus 
ve sabunlar da 58 - f.i5 kuruş ara
sında olmak uzere fiyatlarda 5 - 8 
kuruş bir dtişukllik görUlmUştür. 

ÇİVİ GELDİ - Şehrimize elli ton 
çivi getirilmiştir. Sekiz yüz tonluk 
bir sipariş de yakında memleketimi
ze gelecektir. Yarından sonra elli ton 
çivinin tevz.iine başlıınacnktır. 

Galutarla Yazıcı ımkaı;ındn Viktor
ya apartımanında 29 numarada otu
ran İsterlebotan isminde b.r kadın, 
Uç'iıncı.i kııtm merdh·cninden düş
mtiş, beyni pnthyarnk ölmüştür. Bu 
apartıman elli dııirelidir ve ölen ka
dın apnrtımanın sahibidir. * Sil~htarağa elektrik fabrikası
na ilave edilen bır kısmı boynyan 
Ferhat ve Ferit isminde iki genç ça
lıştıkları yerden düşmüşlerdir. Her 
iki genç de ölmüştiır. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

PATRONLARINI ÖLDÜRÜYOR -

Haydarpn a rıhtımmd tcshm cd 1- Belki bu satırların bazı okuyuculan 
mış, yüklendıgi motor rı tınıdan ha- dud.ık bukccekler, beni yen.i bir şe1 
reket ederken makıne daırC"Sinde '>ir soylememiş olmakla, hatta artık harcı 
kusur neticesi iştial vukua gelmiş- alem olmuş bir hakikati, kimbilir ka• 
tir. İlfaiyenın gayreti ve diğer yı:ır- çıncı defa tekrarlarna'kla itham ede
dımcı vasıtalarla yalnız bu motör1c ceklerdir. Fakat biz, bilaistisna bü
rıhtımda buna yakın duran diger bir tun vatandaşların isimlerini. Hav~ Ku
motör kfımilt'n, üçüncü motör de kıs- rumunun defte~lerlne dolmuş go:.me: 
men yanmı tır. Ynkmlarında bulunan dikçe ~bu bahsı kapay.ı:ma~ız. Çunku 
iki vagon kısmen hııs'lra uğramıs, ı ~kudugumuz har?. tcblıglerınde!.1 al?ı
başka ziyan olmamıştır. Bir motörcu , gımız dersler, bızı bu mevzu uzerın
ölmüş, iki ağır, bir hafif ynrnlı .i de hcrgün biraz daha ısrarla durmaya 
derhal hastaneye nııkledılmiııtir. çağırıyor. 

Beyoğlunun Yeni 
Tafsil at Planları 

r ······························--·-·····, 
üç Ayhklar İ 

1 
Üç aylıkların tediyesine 2 Ey· j 

Ştayn, bi.ıtiın bunlardan başka ya
man bir psıkoloğdur da. O, muhafaza
kirane ahlaki ananelere rnutaassıbane 1 
bır duşkünluğü olan Çarıı, mütemadi
) en Napoleon'un ahlaksızlıklarını tas
~ır etmektedir. Çar onu, emniyetle 
dınlcmektedir. Çünkü onun, kendisini 
'ıoşnut etmek veya kulah koparmak 
ıç.m kontı$an bir dalkavuk otm:ıdıgm
dan cmlndır. Ştayn, Moskova yangı
nını tecssıirle karşılayan Çara, uu soz
Jcri söyluyor: 

7.SO 
7 JJ 
7 45 
1 00 
1.30 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Proııram 
Mllılk 
Haberler 
Muzık 
EYın natl 

ıS.40 Orkestra 
19 00 Konuıma 
ı !I 15 Orkestra 
ı 9 JO Haberler 

İNGİLİZLERİN MÜBA YAATI -
fngiltereye satılacak toprak mahsul
leri lçın tuccarlarım12.la goriışmeler 
ynpılnıaktadır. İngilizler bu sene dC' 

GELİBOLU İSKELESİ - Mühcn- milhim miktarda tütUn, ilzilm, incir, 
dis Halıt Köprücunun kC' f<'tti •i usul üftık mubayaa edeceklerdir. 
ile yapılan ıkinci lskel<' de evvelki 

LAR'!'vilŞ - Beylerbeyinde bahçıvan 
Jozefin ynnaıımalarından Mehmet, 
Hüseyin ve Dursun evvelki gece pat
ronlarının yatüğı yere girerek gırt -
lağını sıkmışlar, sonra öldügunü tah
min ederek paralarını alıp kaçmışlar
d ır. Jozer bir müddet sonra kendine 
gelmiş, zabıtaya nıiiı;acaat etmiş ve 
yanaşmaları yakalatmıştır. 

Sehircilik mlitehauııı Proıt, Beyoğlunun 
tahlllt pllnını hazırlaıruığa ba•lamıştır. Plln 
birinci teırinde Şchır Medulndc mllrakere 
tdılrcektir. Bu plind~ Dolapdere mıntakuı 
ıı:ayrı sıhhi mınıaka olarak ayrılmı1. burada 
yeni inşaata mljsude edalmcmcsl kararlaftı· 
rılmı$tır . Mevcut bınalaran da kaldırılması 
cihetine ıı:idilmuı muvalık ır:6rQlmOıtllr. Plln· 
da h tiklll caddesi aynen bırakılm:ıktı, Azap. 
karıdan Tepebaıına kadar bir vlyaduk yapıl· 
makt•. tncıliı: aefarethant-sı önünde bir n y
dan vLıcude cetlrilmekte ~e vıyı.d k Tar~ba· ı 
'' caddesinin arkasından Taksime kadar uza. 
ıılmaktadır. Kurtuluı ta Takume bir baıka 
viyadükle bailanmaktadır. 

101 Salı gUnUnden itibaren baş• • 
ıanaeıık, pazartesi günü akpmına İ1 kadar devam edilecektir. Muay• ! 
yen gUnde mııaılarını almıyanla· ;" 
!arın maaşları 8 Eylülden sonra • 
verilecektir. Mıııış alacakların fo· i 
tografh nUfus tezkerelerlnl yan· ı 
larında bulundurmaları mccbu· 
rldlr. Tevzi gUnlerlnl gl!aterlr lis-

o 
12 Proııram 

"- Ben ömrümde tam üç defa bü
U U Şarkılar 
12 .S llabcrelr 
l s 00 Sarlı:ılar 
u.ı S Muzık PL tun servetimi kaybettim. İnsan, insan 

olabilmek için onlardan vazgeçmesini 
bılmelidlr. Madem ki blmek gerektir, :: ~g 

o 
Proııram 
Scrbc t 

19 45 Fuıl hoyetl 
20.15 Radyo gazetesi 
20 45 Scmalelr 
21 00 Ziraat talı:. 
21 ıo Su eserleri 
21 30 Konusma 
%1 4S Saz 
22 30 Haberler 
22.45 Dans müzlfl 
22.SS Kapanıı 

gun merasımle Geliboluda denize in- ALTIN FİYATI - Altın dün ora
dirilmiştir. Bu usul, iskelenin harıci bah 2!1,70 lira iken akş'lm 25,90 lira
kısunlarının beton olnrak deniz sat- ya çıkmıştır. Bir gram 24 ayar altın 
hında inşa roılmcsl ve 2000 1':m sık- 352 kuruştur. 

l letind(' bir miıstntil halinde ve yek- KAUÇUK TEVZİATI - Mıntaka 
pare bir kaya şeklinde riı>nize indi- Ticaret Mildfirlüğil, yarından itiba -
rilmesldir. 1 ren kauçuk tevziatına başlıyacnktır. 

METRESİNİ YARALADI - Be
şiktaşta oturan berber Remzi, biı· 
miıddcttenb<>ri beraber yıışadığı met
resi ŞazimeUe kıskançlık yUzunden 
kavga elmiş, cline geçirdiği bir bı
çakla ŞazimeU ağırca yaralamıştır. 

İngiliz ve Rus Kıtaatı 
İrana Girdi 

tadır. İşte bu münatebetle İngiltere! Pamuklu Mensucata 
ve Sovyet Rusya, kendi mcn!aaUc -
rini muhafaza için başkn tedbirler al- El K 

Sovyet Tebliği 
( Bastarat. ı ıncıııe ı 

nİ7.inde hnrp malzemesi naklet -

te 4 Uncü ııayfamızdııdır. ................................................. 

lran'daki Harekatın 
Akisleri 

Almanlar iki 
Deniz Kafilesin~ 

Dağıttılar 

(Baştu•f• 1 tnclde) 

F r a n S a d a sırf bir <'mniyC't tedbiri mahiye

mıyu mecbur olmuşlardır. Son nylnr Onuyor 
z.arfmdn İngiltere, iranda bulunan 
kalabalık Alman kolonjsınln tehlike ( B a,ta~afı 1 lncld:) 

mektc olan dört düşman gemisiıc 1 (Baftara'fı 1 lnefdel 
?~nlar~ refakat etmek~e .bulunan! za Basra ve Benderbuzir yolu ile 
ıkı sahıl muhafız gcmıyı dagıt - : Kafkasyaya ka.dar uzanacaktır. 

Atlantikte 29 ve 
Cebelitarık'ta 21 

Gemi Batırıldı 

tinde olup Iranın ıstikbalini ve 

Ç k 
arazi biitunlugunu ıhliıl etmek 

1 art.tan nıyetini tazammun etmemekte -
dır. 

Karışıkhklar İran m ukavemet edi.yor 
--o-- Londrn 25 (A. A. Londranın 

Hu .. ku" met, Komu··n·ıst salahiyetli mahrıııcrınde bugün 
1 öğle üzeri Irana dair mevcut ma 

P t • • • F ı · · l ıumata gôre, irana giren Brıtanar ısının aa ı yetıne 1 ya birlikleri bazı mukavcmctler-

MA • Of k le karşılamışlardır. Fakat ne 
anı aca bunların vuku buldugu yer ve 

Bert n, 25 (A.A} - Okyanus su- Vichy, 25 ( A. A.) _ GazeteC'il rl ne de mukavemetin derecesı h~ 
ndıı hare< tta bulun n Alman de- kabul roen Dahıliyc N<ızırı Puchcu, ntiz bilinmemektedir. Irana gi
ltı ve harp gcJnıleri 148 bin ton demi ;tir ki: ren Britnnya kıtalnrı lngiliz ve 

m"nd<' 25 du m:ın tic rM. gem• .. ı "Bazı ecnebi radyoları birkaç gün- 1 Hintli ~sdcrır.lPri Uıthu. ı:ıtmı•lüc
tırmı tır. Gunlerce sfıp<'n bır t kıp denben Fran nın karr ıklık ve kar- dir. ı 

\e ıdd tlı muharcbt'l<'rden sonra. 1 gaşalıkl ra s hne oldu unu ve bun- Br~tmı,..... ınıvucıı.cı ru e <:. 
y lnı1. dl'n z ltılar. fngııteı·en.n Cebe>: lnrı kutle halmde tevki fa tın t'ıkip et- v .. 

ı rıga ı:ct rdı • bır katıte içinde 12~ tigını blldırmekteciir. Fr .. n anın şe- lVavell kumanda ediyor 
b n ton hacmınde 21 t carcı gemı ı hırlerinde oldu u gibi, kC.ykrinde 1.ic Londra, 25 (A.A.) _ "Reuter'': 1-
b tırmıştır. • korı ıkhk ve kargaşalık yoktur.,, 

Hava mıılmı·ebesı "KomintC'rn OJanları i gal altm->n rnndaki harekat planı hakkında hiç bir 
J tafsiUl.t verilmemekle beraber l.ondra 

bulunan arazidr vatanperverlik mas- salahiyetli mcmbalanndan bildirilcliği-.Berlin, 25 (A.A.) - Alman tebliği: 
g1ltereyc karşı mücadelede hava 

ı uvvetlerimız günduzun Grcotgamout 
1 rt'anına agır çapta bombalar atm15tır, 
Geceleyin hava hiı1:umları Britanyanın 

k sah lınde lıman te!PSaUna ve ada
n n bi.-çok hava meydanlarına tevcih 
ed imiştir. 

Az mıkdarda Britanya tayyaresi 
garbi Almanyada bir çok yerlere infi
lak \e yangın bombalan atmıştır. Ha 
&ar çok hafıftir. 

Bund n b .a en mUh m himaye 
k ""ctkrlylc yapıl n muharebe es -
r ında Aprtti adı,..da bır dı:o<:troycr 

" bır h mave gemi i b tırılmı tır. 
Fra'1sa iizeri11de 

f.ondra, 25 (A.A.) - "Tcbl:g., Av
cı! rı nız Frtı'l anın şimalinde tanrru

ı c ıf h<ı'"C'kC'h yapmı ' r. H rekat 
c n mda mb rl r, kı lalar, kıt. 1 r 
\e top m vz11c ı ta rruz..ı ugramı;;tı'". 

Sovyetlere Geniş 

'f ardım Y apdacak 
fBaştarafı 1 incide) 

rl m oldu unu oyl "ilkten sonra, 
1 rı il ve tm kt d r: 

• Ru yaya nderıl n cc,Jlhane rfıç-
h n e na ından lstıf de etmC'lıdır. 
Ru yanın cephaneye daha büyuk ih
t yacı oldu undan dolayı harp mal -
zemesi icabında zararımıza olsa bile, 
Rusyaya göndC'rilmelid1r. Başvekil, 
hı,.bir şeyin Rusyaya yapılacak yar
dıma mtinl olamıyacağım söylemi t!r. 
Bu vaıt ycnne getr lmc>ll ve getiri
l c<> tir. Scvkiyata şimdiden ba lan -
mı tır. 

Kf!'lldl ku \ tlerlmize ıılt olan ct::>
h ne ve k\ uzun Ru ya;> n sekvcdıl-

ke i altında 1' ıl h llk ılc l gal ma - ne göre Bntanya kuvvetleri cenubi 
kamları <ırasınd. Mdı el<>r çıkarmak lrana gırmişlcrdir. Sovyetler ise Kaf
ı t mi 1 rd•r. Bund,n ma S4 t, ıkı ta- kasyadan ı:ırmiştır. 
raf ar smdn wnıri o?.ırık t<>nkıle yol ıranda Brıtanya kuvvetleri doğrudan 
aı:actık b r r.er ınlik hu~uı,. ı:etırmek- doğruya Hinclistan başkumandan• Oe
t r. Bu takd rd hukiımctın !aalıycti j ncral Wavell'in emrındcdır. Basra 
sckt YC' u :rıy c k 'e Alman makam- korfczindcki Britanya bahri kuvvet
ları ile> muna rbC'tlcrinde guçlukl~r lcri şarki Hindistan sulan başkuman
:ıuhur edeC'C'ktir, Bu projenin tatbikı- danı Sır Geoffrcy Arbuthnot'un ku
na geç imiş ve ıımendıfnr hatlarında mandası altındadır. 

botaj harck<'llerl yapıldı •ı görul - * 
mu tur. Parl te ı e bazı numayi l"r Ankara, 25 (Radyo Gazetesi) -
yapılma c i t<>nml tır. Bu hfıdisder Londra radyosu bu akşamki ncşrıya
ccnebl radyoları tnrafından miıbnrn- tında 1randa başlıyan İngıliz harekat ı 
galı b r şekıld<' bildU"ilmiş olmakla hakkında şu malCımatı vermiştir: 
beraber, y·nc tee ufe ayandır. Ko- "Donanma himayesnide bir kısım 
munı rt p;ırtısının faalıyctınc mani .>- İngiliz kuvvetleri -mıkdarı henüz bel: 
lncagım.,. li değildir- İraka 110 kilometre rne
Bırçok güzıdc insanların, münev - saf ede Tahran - Basra körfezi demir 

verleı ın katlınden sonr.ı endikalıst- yolunun korfczdeki başlangıç noktası 
le n ~e koylu cemıyetlerının ba ına olan Bender Şapur limanına ıhraç c
Fran::rz labııyeline yenı kabul ed len dılmiştir. Mukavemet az olmuştur. 
'i hudı ve renebi marksı tl<'r geç- Harekat demiryolunu takıp eden ei
miştir. Rol--evıklcr hukClmetın siyase- malde Ahrar istikametınde inkışaf et
tını <>ktcdar <>tmiye VC'Y herhangi mektedir. İngilız kuvvetlerine general 
b r c nebi dıkfatoru ıktıd ra geti.- Wavell kumanda eylemektedir.,, 
mıye muvaff c ol.ımıyacaklardır. Hu- Harekat, İrak, Bli.ıcistan ve Rusya-
Uımct h r<>kcte geçmek çın sıluh - dan başlamıştır. 
lanmı tır. Kanunlar ve polıs niznm - Londra radyosu Sovyctlerin l randa
nameleri bana nız mı muh, faza et - ki harekitı hakkında henüz bir ııey 
mck, mlıcrimlerı ar::ı ak 'e onları soylcrnemıştir. 
zarar vermiyecek hale getirmek ıın- 1ngılizlerın 6-7 tümenlik kısmen 
ktinlarmı vermektedir motorize kuvvetlerle ve Sovyetlerin de 

. ,, S-6 piyade tümeni ve 2-3 zırhlı tugayı 
-----(>----- ile harekete geçUkleri zannedılmekte-

Romanyada Yahudiler İçin dir. 

İş l\fecburiyeti Kondu • Londra mahfillerine göre 
Bllkret 2$ (A A ) - Panr ııOnll imza· 

lanan Myanname ile Romanyada ıs den 60 
ya,ına 'kadar elan b tfın yahudılcr '' hirme· 
ıiıfc tlba tutulacaktır. 

mcktcd r. Bu 11cvkiyatın gittikçe artan 
miktarda yapılma ı elzemdir.,. 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz kıta
atmın İrana girme i münasebetiyle 
bugun Londrada, evvelce bu memle
ket<- İngiltere ve So~yetler tarafın -
dan yapılan te ebbil !ere tatmin edi
ci cevap nlınaınndıt:ı b<'yan olunmak-

teş;cıl ettığını blldirmıştır Hiç şi.lphe lunan kaput bezlcrıyle ambalaJ mal
yoktur kı, bu, Almanlnr · •·aktın hU- 7. emesi olar~k ~ullan_ılabilecck bczlc;i 
lül etligınc kanaat getirince blr ta- nor~a} m~hyetıne yuzde muay~en b.r 
k k ki ki k aeakla d İrn- kir ı lavcsıyle satın almaya ve ıcap e-

mışlar ve tahrıp etmiş.lcrdir.,ı 1 . . . 
Timonchenko'Jlllll emri J Beı·lmm ııoktaı nazarı un anşı ı ar çı ar r ı. d 1 k t · h .. 1A b 

b · r tab'l 1 k k u en yer ere sev e tırmeye, u asa un 
nm u vazıye ı ı o ara omş lan t r "r>n g ki" ·· d ..... t d 
memleketleri de endişeye düşürmek- . n . evz 1 ı,... ~re 1 gor u_gu e -
t d" ç·· kü Al 1 b d 1 bırlerı a lmaya Iktısat Vekaletı mezun 

Y'evmisi • Bertin, 25 (A.A.) - Yarı resmi bir 
membadan bildirllıyor: 

ey ı. .u~ man ar. un an evve olacaktır. Bunların bedelleri Vekalet-
traktakı ısy~n hareketıne de sebep çe tayin olunacak yerlerde t eslimi mü
olmuşlardı. So\'yet Rusya da bu teh- tcakip ödenecektir 

Moskova, 25 (A.A.)- Merkezi Sov
yet orduları kumandanı Mareşal Ti
mochcnko hususi bir emri yevmi neş
rederek: "Duşmanı büyuk bir hez:me
te uğrattıklarından dolayı., Kızılor
du cıiztitamlarını tebrik etmiştır. 

lıkeyı gcizôniınde bulundurmuştur. • 
Sovyet Ru ynnın Alman taarruzuna İktisat Vekaleti, göreceği lüzum ü-
uğrnması da bu meselenin ehemmiyc- ıcrfoe, bu sıı lahiyetinı fabrika ve mü
tıni bU" kat dnha artt.ırmıştır. esseselerin diğer pamuklu mensucat Zannolunduguna gorc, bu emri yev

mi General Konıeff'in muvaffakıyetle 
tetevviıç eden mukabil taarruzu ile a
lakadar bulunmaktadır. 

Bunun uzerıne 16 Ağustosta tekrnr çeşit, tip ve ncvi lerinin tamamı veya 
bu Almanların İrandan çıkarılması bir kısmı hakkında da işbu karar hü-
ıçın muracnat edilmiştir. Fakat alı- kümleri dairesinde kullanabilecektir. 
nnn cevaplan İran hükumetinin, yn- Mezkur fabrika ve muesseselerin 
pılan nasihatleri husnü tclfıkki etıne- mamuller;ni bu h ükümler dairesinde 
diğı anlaşılmış ve işte bunun üzeri- mübayaa ve İktisat Vekaletince tcs
ne bızzat irnnın, Sovyet Rusyanm ve bit edilecek esaslar dahilinde tevzi et.
İnglltercnin menfaaUerinl korumak meye Slimerbank memur edilmiştır. 
gayesiyle iran topraklarına girilmiş- Siimerbank'ın tevzi işleri vesa"r ma-
. sarifinl karşılamak uzere mamullerin 

/Jir şehir istirdat ediMi 
Moskova, 25 (A.A.) - Dün akşam 

cepheden gelen bir telgrafa göre, Sov
yet suvarısi, curetki.r bir taarruz es
nasında cephenin cenubu şarki mınta
kasında (b) riımuz~yle anı lan bir şc
h:rden Nazi kıtalarını tardetmiş ve 
bir tümen karargahını zaptctmiştir. 
Mmtaka tasrıh edılmemeklc beraber 
muhtemel oarak Dinycper dirseğinin 

tir. satış fiyatına Vekaletçe tesblt edile-
SovyeJ.ler Birliğinin notası cck yüzde muayyen bir far'lt ilave olu

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet baı
vekil ve hariciye komiseri Molotof b u 
sabah Moskovadaki Iran elçisine Sov
yet hukumetini İran toprağına Sovyet 
kıtaaunı geçirmeye scvkeden esbabı i
zah ve teşrih eyliyen bır nota tevdi 
ctmitşir: 

Bu notaya göre Rus kıtaatının lrana 
gırmeleri 1921 itilafının altıncı fıkra
sına istinat etmektedir. Bu fıkra mu
cibince Sovyet Rusya kendisine karşı 
üçüncü bir devletin İran topraklarını 
kullanması halinde derhal mudahale 
etmek hakkını haiz bulunmaktadır. 

Notada bu tedbirlerin taarruzi bir 
gayesi olmadıiı ve Sovyet Rusyayı 
tehdit etmekte olan tehlike bertaraf 
edilir edilmez Rus kıtaatının yeniden 
lrandan çekılecckleri ilive edilmekte
dir. 

Bugiinkü lran ordusu 
Ankara 25 (Radyo ıı:azetna) - lran, bir 

mıııron 60?,000 lnlometre murabbaı arazayc, 
U • 13 mılyon nüfusa mahkılr. Şarkında 
Blüclılln ve Afıanlaıan, ııarbınde Tilrkıyc 
ve Jrak, •ima•ande Sovyet Ruıya vardır. lra· 
nın hakla 860, Tllrkiyc ile 320, Rusya ıle 
1600, Afıtaniıtanla aoo ve Blüılctanlı da 
aoo kılomeırc unnlufunda hududu bulun • 
maktadır 

Hırekit ile tarafta& yapaldıft cıbetle lran 
ordusu halen 3400 kılomctrc ıılbi rcv1taı,dc 
ıcnaı bir saha <izcrlndc harbi kabule mecbur 
kalmıttır. 

HuııllnkU Iran crduıu 1 7 piyade tDmenl, 
1 rırhh tuıı:ayı, 10 jan~ar·nu tümeni, 15 müı 
tatil Jandarma alayı ve mliteaddit mü takıl 
hudut blrliklorlndcn mllrclı:keptlr ı.ı ullh al
tında bulunanların mecmuu 200 bin lrııı ka• 
dar tahmin edalmektedır. Bu ıumenlerden bar 
lrumı modern ıllihlarla takviye edilmiııir . 
Piyade kuvvetleri 2 • 3 alaydan Ye 2 topu 
alayından mütcıekkOdir. 
hanın SOO • SSO ıanarul meYCut ohıp 

bnnların 7an11 ·nya :rarısına yakını son aiı· 
tem tayyarclerdlr. lran havacılıft askeri w 
ıi..ı !olarak lkiJ'e a:rrılm ııtır. Aıkcrt kıımın 
merkezi Tahranda olup Harbiye Nezaretine 
~flıdır. Hava kumandanı tllm ccneral Nah 
evandır. 

Han kuvvetleri ile tayyue ahın ile bir 
mDstakO ııruptan mQrelıkeptlr. Iranın bir 
t~yyarc parkı ile muhtelif yerlerinde birinci 
,,. ikinci derecede bir cok hava meydanları 
nrc!ır. lran tayy.rcdlerl cok iyi ytthtirll· 
mi~tir. Yalruı malzeme lnı,:ılıcrcdcn alın:nak· 

nacaktır. 

Mamulleri tek elden tevzi etmiyc içindedir. 
tabi tutulacak fabr'.ka ve mücsscscle- Akıam üzeri elli k:ıiden mürekkep 
rin alikalı mamullerine ait ve bu ka- süvari önculeri şehre girmiş, Alman 
rarın neşrinden evvel umumi mül~ nskeri arasında panik çıkarmış, şeh
hak veya hususi bütçelerle ldnrc edi- rin şimal varoşlarını işgal etmiş ve bır 
len dairelerle belediyeler tarafından tepede yerleşmıııtir. Almanlar tepeyi 
idare edılen umumi hizmet teşckktil- itt!rdat etmek istcmiıılcrsc de Sovyet 
len ve mürakabe edilen teşekküllerle süvarileri şehre her taraftan hucum 
şırketler veya mliesseselcr ve hayır ctmışlerdir. . . 
cemiyetler:yıe akdetmiş oldukları mu- Almanlar ~ıddetlı taarruz~ mukav.e
kavelelerin hiikümleri mezkur muka- m_et edemeyınce garbe dogru ç~kıl
velelerin asılları veya noterden mu- ı mışlcr ve şehir sokaklannd~ ~aknben 
saddak sureterl bu kararın meriycti 700 subay ve . erın cesetl~nı bırak
tarihinden itlbaren on gün zarfında mışlardır. Şehırde 50 mıtralyoz, 40 
İktisat Vekaletine veya mezkur Ve- kamy?n. ve yüzlerce ~La• -'"'1 ...... m 
ki.Jete gönderılmck üzere mıntaka ik- edılnıı5tır. 
tlsat müdiırli.ıklerine tevdi ol unacaktır, 

lngiltere 
ce .. ta rafı 1 incide) 

stratcJık mahiy<'li haiz bir mevkide 
bulunmaktadır. Bu kad!lr muhim bir 
memlekette Alman ajanlarmm bulun
ması tehlikeli gl:iri.ıldüğünden, ?u 
tehlikenin izalesı maksadıyle hare
kete geçllmiştir ... 

Bu iddiayı hak \"e adalet fıkriylc 

lt'Jif etmlye imkdn yoktur. 1ran, is
tiklfıline büyiik kıymet veren biıyiik 

bir m111ettlr. franın şimdiye kadarld 
hattı harekeli de yani bitaraflıgınt ıh 
bu der('(l(l sıkı muhafaza etmesi sırf 
bu noktadan ileri gelmekteydi. 
Şark hudutlarımızda böyle bir ha

reket başlaması, Tilrkiyede derin bir 
teessür uyand1rmışhr. Bıra:ı geç ol
makla beraber işin sulh yoliyle hal
ledilmesi temenniye şayandır. 

Ele geçirilen IJii" vesika 
Moskova, 25 (A.A.) - Sovyct teb

liginc ek: 
Rumen ordusu genelkurmay h::ı.likanı 

General Mazarinı. imha edilen ı.içuncu 
Rumen fırkası karargahının zaptı es
nasında Sovyct kuvvetleri t.ırafından 
ele geçirilen vesıkada, aşağıdaki cum
lclerlc istemiycrek Kızılorduyu öv
mektedir: 

"Kızılordu, iyi kurulmuş, iyi teç
hiz edilmiş ve iyi antrenman göımus 
bir ordudur. Sovyct teşckkiıllerine, 
usta şefler kumanda etmektedir ... 

Bu vesika. Sovyetler tarafından ka
zanılan muvaffakıyetlcrden bir çok 
misaller vermektedir. Cephenin şimali 
garbisinde bir bölge arkasınd:ı faali
yette bulunan bir çete, aşa(;'ldaki ne
ticeleri almı::;tır: 

"Bu çeteciler, mühimmat ve yiyecek 
dolu 100 kamyon, 16 zırhlı otomobil, 
11 tank, 35 motosiklet, 3 tayyare, 7 
benzin deposu tahrip etmişlerdir. 

ta idi. Eıki tan<arelcrin eltaerisi Havlter ti· Askere mühimmat ve yiyecek götü-pindcdir. 
Dfniz kuvvetleri :volr rlbld!r Yani Iran ren 4 tren, yoldan çıkarılmıştır. 16 

6 ı:~mhotu ile 4 karakol ı:emisı vardır Iran 1 Alman ı;ubayr 4 000 de~ fazla Alman 
ordusunun blly{llı: kısımları ~ ve Irak hıı· • •• • , • • •• 
dudlarında ıahılt edilmı~tır. askerı oldurülmilştur,, 

Iranı ele geçirmesini istihdaf eden 
İngiliz - Sovyct oyununun lnklııah 
Bertin sallihiyctli mahfillerinin hay• 
retini mucip olmamışur. 
Burad:ı işaret c~ldiğine göre, bita• 

raflıgı zerre kadar şuphcye mahal ve
rilmeyen bir memlekete yapılan bu 
hulQl hareketi, İranm ve dolayıslyle 
ırandaki lngıliz - Sovyct menfaatle• 
rinin bu memlekette ikamet eden Al
manlardan gelecek her tehdıdin kor
kusu altında bulunduğu hakkındaki 
yanlış iddiaların her türlü ahlaki kayıt 
lar dışında kalan bir netices.dir. 

Alman hariciye nezaretinde bildiril
diğine göre, İngıltcrcnin yeni b'.r mcm 
lcketi veya bu memleketin bazı kısım
larını Bo1$evıklcre tcrketmck cürı;nünü 
işlecligi inkar edilemez. 

Alman Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) 

Vipuri düşmek üzeredir. Şima· 
li şarkıdcn ve şarktan gelen Fin 
landiya kıtaları şehre bir top men 
zili yaklaşmışlnrdır. Fin lotaları
nın tazyiki Lndoga gölünün gar
bindc bulunan ve Spekijarvi ya
kınlarında Finlandiya körfezinin 
şimal sahıline kadar uzanan Sov
yet garp cephesi bölgesini tehdit 
etmektedir. 

Cephede hava faaliyeti 
Berlın, 25 (A.A.) - "D.N.B •• , Al

man hava kuvveUcrındcn mühim b"r 
te <>kkul 24 Agustosta, Gomel ile 
Kıef nrn mda, birçok düşman kıtaat 
tccrınnıtılerıne ve sosclere hücum e
d"'rck ,rır ı ordumınun h rckAtın:ı bu
yük bır muvy!fakıyelle yardnn et
mıştır. 

Düşmanın ia esinde büyük bir rol 
oynıyan \'e ÇOk ehemmiyetli bir ııo e 
ve demiryolu irt bat mahalli olan bı 
mnhallc orta ve agır çapta bomba -
lnrl:ı ant bır hücum yapılmı tır. T ı
mnız, Sovyct ordu unun birlkmı 
kollarına ve dit mıının r>ııkil vrı ıt ı 
lt'Cemmült'rinc korşı y:ıpılmı lır. A 
leş, miıthlş olmustur. Yıiriıyuş halin 
de ehemmiyetli teşekküllerin d<ığı
tıldığı müşahede edilmiş ve birçok 
tayayre tahrip edilmiştir. 

24 Ağustosta yürfiyilş halinde Sov
yet teşekklilleri ve motörlil kollarına 
Alman bombııları isnbet etmiştir. Çott 
mühim düşman te ckküllert ıimha e
dilmiştır. Savaş tayynrele>rl butun 
bombalarını attıktan sonra dü,man 
kollarını mitralyoz nt<' ine> tııtmu .. ve 
ycnlc'lcn ogır zayiat verdırm~tır 
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@!l;f Artık Düşünmeliyiz! 
Churehill"in 
Nutkunda İki 
Mühim Nokta 

Deterdını ve Gulbenkyan hikaye• 
lerıyle dolu petrol edebıyatını 

bu sutunlarda telhıs edecek değiliz. 
Bu oyle bır edeb yattır ki -Turkçe
sinı nasıl bulmalı?- lirızma'dan natu
ralizma ya, realızma'dan futürizma'ya 

eh h·ı1·· d ak Atlantık kad"r butun mektepler.in, en berrakın-urc ı m un şam, r dan en bulanıgina, en cıddisinden en 
mulakatı h kk nda radyoda soy- hafifmeıreb·ne, en vakurundan en liu-

led aı nutkun esaslı noktalan ıwı- balisıne kadar butun edebı çeşıtlerin, 
lardır: Şatobriyan dan Konan Doyl'a kadar 

e Charch 11, tar he kaydedilecek mu butün edıp ve muharrirlerin muşte
h m bir hadise olarak telakki ettiği bu rtk eseridir. Bu edebiyatın kahl'aman
müllkatın. zuliım altında inleyen bu- IarıAtala 1Pbi Şerlok Holmes, Kleman
tun milletlerin fe yat ve fıganlarmı 80 glbı, Ford ve Karnegi veya ticari 
ııusturmak ve onların hiırriyet ve ıs- imvanJan Oy 1 ıle nihayetlenen bıi
uklillerıni ıade etmek ıc;in llzım ıe- yuk kumpanyaların ıs mlerı meçhul 
len ameli tedbırerı duşunmek maksa- reııı ve mudurlerıyle dunyanm dort 
dıyle )'apıldıfım soylcmiştir. bir yanına dağılmış daha meçhul a-

• Churcbill, Hitlenn muvaffakıyet,- centelendir. Ve. bu edebiyat, devlet 
lerının sebeplen hakkında malüm 0 - adamları kadar ilim ve fen ndamlannı, 
lan noktai nazarını b r defa daha tek- ticaret erbabını. İngiliz tab"riyle S o
rar etmit. butun milletler elelo verıp ta k ta le ı adam' ı, Turkçesi her 
Nazume k81'fl tek cephe teıkıl etse- kesi allkalandınnalı: lazım gelen gıl
lerdi, bugunkü vazıyete duşmemıı o- nig\ın maceraları havi bır efsane, uç
lacaldarını hatırlatmı,tır. ııuz bucalı:su: bır cidal sahnesi, başlı 

e Hıtlerin Sovyetlere de hücum e- başına bir ilemdir. 
derken oma )'alnı.ıı: ,başına imha ettik- İmdi, otomobillere benzin karne .ile 
ten 1011ra 1nciltereyi, ondan sonra da veriliyor. 
Amerıkayı istıli etme1ı diışündufunu · Bu tedbirin sebebi ne olursa olsun. 
fakat büyült demokrasilerin buna mü- dünya bilır kı, biz petrol istıhsal e
aaado emiyerek ilk l\inden itibaren den memleketlerden deiiliz. Bu ihti
SoVJetlerin ;yarchmma koıtutunu ve yacımızı Romanya, Sovyetler Birliii, 
hıc bir te)'in ba iki devleti Sovyetlere ve Amerilı:adan temin ve harpten do
yardımdan menedemiyecegini kat'i bir la11 da, bu membalardan ancak miıte
lisanla so1lemlttir. kati ıelı:ilde istifade etmekteyiz. Şu 

e Chıırchill, lnaıltere ve Amerika- hale ıöre petrol ve miıştaklan stolda
nm harp ve sulh gayelerini nihai ve rımızdan ne kadar tasarruf edersek 
k t'ı olarak formüllqtirmekııizin, iııti- bunları kullanan her türlu istihsal ve 
liya maru.ıı: kalınıt olan ve henuz ol- uakil vasıtalarımızı o derece uzun za
m yan büttin milleterin. Na.ıı:i.ıı:m imha man çalıştırmış oluruz. Vakıa, Irak
edilinceye kadar ıstıraplı ve ~timal tan ve hatta !randan -arzettiii cuç
uzun bir ;yolda lngıltere ve Amerika- lülr.lere raimen- petrol getirtmemız ve 
71 takip edebılmeleri için kendilerine bu kıymetli maddenin mahrumiyetin
bu harp ve aıalh pyelerin.in ana hat- dan kurtulmamız ınümlı:undlir. Fakat, 
lannı sade bir ııurette dade etmek umumi vaziyetin icabı o dur ki ma
hualUUllda R~aevelt'le mutabık kal- zot. petrol, ben.ıı:in ve benzerleri en 
dıtım ao!l~m-•tır. • 

1 
lüzumlu yerlerde istihlak edilsin ve 

Charcbill m bu natkanan en milhiın bu buhranlı devre bize fazla sıkıntı 
•e tayanı dikkat kısmı. b11 dekli.ras- çektirmesin. Demek 1ı:.i karne usuliı 
:vonda ~utt~f kleri!' reçe!1 harbin son vaktinde ve yerinde alınmış bir ted
aenelenndeki v~ıyetlen~den esaslı bir mahiyttini haiz ve riın geçtikçe 
•urette ayrılan ık! miibim noktanın bu nevi tahditlerin tevali edeceği ta
b11l~da~na t~riil ettiren ~ıamıdır. bii görünme'ktedir. Harp zamanının 

B r:.ncı mühım nokta. 1ncılterc ve zaruretlerini ceaaretle karşılamaktan 
Amerikanın ıeçen harpte duıtukleri baıka selimet çaresi de yoktur. Likin, 
hataya düpm7erek, mutecaviz ve muc- tek çare tasarruf mudur? 
rım milletleri sıli.htan tecrit etmek * * 
suretiyle mtiataJrbeJ bir harbin oniine 
geçmek kararım •ermiı olmalarıdır. 

Bu lrararm açıkça manası Almanya-
11 mailabi1etindea sonra ıııli.htan 
tecrıt etmek ve herhangi bir suretle 
aıli.hlanmaama mam olmaktır. 

petrol müstahsili olmadıkları İıalde 

r-- yazan: ........ ._., 

İ Nasuhi BAYDAR t . . . . . . ...... ···-·· ···-·--····· . 
lardanberi yapıyor ve Siirtte dk mu
vaffak netıceyı almı:ı bulunuyoruz. 

e Teı:'kıbi ben:ı:in imal etmek. (Bu 
hususa daır Kutahya ve cıvan linyit
leri tetkık edilerek hazırlanmıı bir 
projcniu mevcut olduğu malGmdur.) 

e Komurden ve sudan elektrik is
tihsalıni genişleterek petrol ve müş
takları istıhllkini mümkün mertebe 
daraltmak. (Elektrifikasyon idaresi bu 
muhim davanın üzerinde bulunuyor.) 

e Az mtiştail madde sarfeden mo
torleri tercıh etmek. 

e Petrolden batka maddeler araş
tırmak. 
HARP ZAMANINDA 

e Benzine alkol kanttınnak. 
e Petrol ve müıtaklarjyle iıleyen 

motörleri, bunlar yerine ikame olwıa
bılen gazlarla itleyec:ek tertibatla teç
hiz etmek. 

* * Benzine alkol katma meaeleai hak-
kında guzel bir tetkik eseri ka

leme almıı olan Dr. Salt Tahain Te
keli (1) 1914 - 1918 harbinden sonra 
tatbikine ba:ılanan usullerle elde edi,. 
len benzinlerde teknik vasıflar c;ok de
iııımiıı · olduguna dair etraflı izahat 
verdikten sonra motörlerin yapma 
kabiliyetini azaltan bıa benzinlere al'kol 
katmaktaki fenni zarureti anlatıyor, 
buııin cerek iktisadi ve gerek fenni 
sebeplerle benzine alkol katarak kul
lanan memleketlerin bir listesini veri
yor. Bu liste ıkubaaa ll)'ilrtir: 
Memleketler 'lkol katma 

nisbeti 3 

Fransa 25-35 
Alman111 13-25 
Almanya 20 
Macaristıa• • 20 
İtalya 30 
1sveç 2S 
Brezilya 10 
Şili 25 
lngiltere 1 S 
Çin S5 
Hındiııtan SO 
Japonya 20 

Petrolculerin aleyhte yapmıı olduk
ları sonsuz propagandalara rağmen 
Carburant national -milli mahruk, diye 
tercüme edebiliriz- kanuna 1923 ııene
ı:nde neşredilmiı ve onu dediiimiz &i
bi iktisadi ve fenni zanıretlerle diler 
memleketler takip etmiştir. 

Doktor Tekeli, benzinin 11ca:a ve al
kolün pahalı olmasından dolayı vaki 
ıtirulara temas ederek ıunlan ııOylü
yor: "Ben.ıı:inin 1ı:il0111 cihan p::vaıann-

Esasen alkol istihsalinin aaıl ıayesi 
bu yoldan &idılerek ham maddelerin 
ve husus'yle ziraat mahsullerinin kiy
metlcndırilmesı olduiundan 'alkolün 
malıyet fıyatı ıııdirıldıii takdirde ca.
yeden uzaklaşmak tabıidir. Binaena
leyh ucuz benzine pahalı alkoliın ka
tılması bu itibarla de zaruridir. 

Bu böyle olmakla beraber, menıle
ketımızde benzinin perakende fiyah i
le alkolun malıyet fiyatı arasında bü
yuk bir fark yoktur ve, ancak harp 
zamanında motörlerımizi işlemekten 
alıkoymamak meselesini mütalea et
tıııimize gore ıthali mü,IriU ve bin
netlce hazineye ve beledi1elere temin 
edebılecefi rüsum mikdan o nisbette 
az olan benzine -ic;ki ve kolonyaya 
mahsus alkolleri mutat fi1ata satmakla 
beraber- verci mevzuu oldufuna dü~ 
şünmeksizin mali1et fiyatına makul 
bir klr ilivesiyle alkol katmakta mah
zur gormiyebiliriz. 

Bu kısa izahlardan çılrarac:afımı.ıı: 
netice ile benzine alkol lı:atma11 cid
diyetle düıiınmenin .ıı:amam ıelmit ol
dujudur. 

* * petrol ve müıtaldariyle itleJeD 
motörteri bunlar yerine ilrameai 

kabil gazlarla lıletecek tertibata ıelln 
ce; bu ıibi cihazlan blmil otomobil. 
kamyon ve traktörlerle her tilrllt ziraat 
makineleri harpten evvel kullanılmıı 
ve memlekeümizde de diklı:atl celbet
miı ise de petrol müstahsili OlauJUI 
memleketlerde bilhassa barptenberi 
haylı terakkilere mazhar olmıaıtur. 
Meseli İsviçre bu memleketlerden bi
ridir. Lozan'da odun kömiirlyle itle
yen Grobety gazojenlerinin traktör
lerle kamyonlara kola::yca ve acu.ıı:ca 
tatb k edildiğini ıra.ıı:etelerden atrenı.. 
yoruz. On - on bct ıiinliilr bir çahı
ma, motörde ufak bir delfıilı:lif in, 
bir müvellide husual aotutucular, bir 
filtere, bir elektrik vantilatörü, bir 
lı:anıtmcı... Fiyat 4000-GOOO frank. 
lsviçre hiilı:ftmeti. traktörlerle bmyon 
1ara tatbik olandaia takdirde bu mu
rafın yarısını prim olarak traktör ve 
lı:am7on sahibine ödemekttdir. 

* Harbin miitesayit teairlerinden ka
çmmak mümlı:itn defildir. Cer vasıtası 
olarak hayvandan daha fula iatifade 
etmek istesek bıle o imktn da mah
duttur; kaldı ki, her nevi motörler
den gıttfkçe daha renlı ölçtide fa:rda
lanmıya mecburuz. Ne JBpacaf1&1 
Şuphe yok iri benzine alkol katmak 

ve bir kısım motörleri de petrol ve 
müıtaklarından batlra maddelerle iı
lctmek gibi tedbirleri dütünectii•. 
Memlekeün ihtyiaçlanm c;ok iJİ bilen 
ve tetebbüslerinl reciktirmeden fiil 
sahasına koyan Refik Saydam hiik6-
metinın bu meaele1i de llyik olduiu 
ehemmiyetle tet'kık etmit oldıaianda 
tereddüt edılebili~ ıui? 

Geçea harpte de mağllip olan Al
m nya lili.htan tecrit edilmiıti. Ancak, 
C tJ nin direktıfle iyle hareket eden 
lnsills biikimctleri. lı:anetsiz bir Alman,. lrarınmda Fransanın Avrupa 
kıtaaında aİJalİ Ye iktisadi bakımdan 
bikim bır rol oynamaamı menfaatine 
uygun ıormediiı ıçın, diier cihetten 
melhuz Bolıevlkhk tehlikesıne karııı 
bır aet tqldl etmek makaadiyle, Al
manyanın .Uihlanınasına, ve Fransar 
nın ar:1U11na mubalıf olarak Ren ba
valiıılnın Alınan kıtalan tarafından 

bızimle ayni halde bulunan bir 
çok memleketlerde petrolun ve pet
rolcülerin nüfuzundan kurtulmak mak
aad 1le tilrlfi türlü tedbirlere baş vu
rulmuı ve vurulmakta, muteaddit tec
rübeler yapılmıı ve yapılmakta, mu
vaffakıyetler elde edılmiı ve edilmek
tedir. Babııettiiimis niifas herhanci 
ınıretle -demokrasilerin vaadettiklerı 
veçhıle ılk madde membalarmdan mıl
letlerin s ,.nen ıstıfadeleri temin e
dilmek veya totaliterlcrın emel edin
dikleri üzere cihana yeni bır nizam ve
rilip ıktisadi rekabet hlkim millet veya 
mılletler lehine ortadan kaldırılmak 

suretıyle- zail oluncaya kadar bu tec- ı 
rıibelıre devam edileceği de şuphesiz
dir Zira asrımız motor ve onun 
mü

0

1tail maddeleri asrıdır: Otomobil. ! 
ta17are, traktör, tank, . Yalnız bu va
ıııtaları dikkate alacak olsak bile bu
cuniın harbini yapabilmek ve 1annın 

da 2-3 kuruıtur. Alkolü bu fi::yata is- (1) Bensin • laplrto. C.ltuk matlıHIL ı.. 
tihsal hiç bir zaman mumkiın olamaz. taobul 1940 

ı11aline muuade etmitt.i. 
Atlantik delr.llrasyonunun ıeçen har 

bin sonunda yapılan muabedelcrden a
yıran ılancı nokta da Almanyanm ti
caretini bir çok tahd datla tahrıp et
mek prensıbinden kat'i surette vazıe
çılerek, Alman:ranın da diğer milleler 
ııbı refah içinde ::yaşamasını mumkun 
kılacak tedbirlerın alınacağının resmen 
ilin edilmeaıdir. 

Bu suretle iki bii:ruk devlet adamı, 
Vılııon prenaıplerıne muhalıf olarak 
b lbaaaa Clemenceaa ve Lloyd George 
tarafından haı:ırl nan, ve Almanyada 
Nazbmin inkitafuun esaslı aebeplemi
den birini tetkil eden Veraailles mu
ahedesi zihni1eti ile hareket etmıye
cekleri hakkında Alman milletine te
mmat •ermıt oluyorlar. 

Japonyaya ihtar: 

Clmrchill nutlı:anda, beı yuz mil
JOD Çinli11 esir ederek geniı 

topraldanm ıatilin çahpn Japonya.
ya da temas ederek bu memleketin 
ınetna haldan hakkında temınat ve
ren ve nihayetsız bır sabırla uzlaşma
ra çabl8Jl Amerıluıın b11 sulhperver 
cehtleri hop çıktığı takd rde İn1Plte
renın hiç tereddutsuz Amenltanın ya
nmda yer alacaiuu kat'i b r lisanla 
fade etmekle Japon7aya cıddi bir ih
tarda bulıanmaıtar. 

iLiM PARA KAZANDIRIR· MI 7 
ıulhüne layık olmak için petrolun ve Bir operatörün bir ameliJattan beş 
motörun milletler hayatında oynadıiı :vüz lira aldıiını tetkik eden bir raze
roliın ehemmiyetin! teslim ederiz. teci arkadaıımız "meııell mıinevverlilr 

Lakin, meselenin bir cephesi petro- seviyesi doktorların dereceııinde olmı
liın ve petrolcülerin tahaklcümunden ı yan .bır tiı~cann, ~lr ?1~teahhidin, b!r 
kurtulmak ise diger cephesi de motor- fabrikatorun, bir çıftçının ka.ıı:ancı nı
lü istihsal ve nakil vasıtalarını her çin doktorunlrinden fazla olsun?,. di
memlekete has ikitsadi zaruretler ıoz yor •.. 
önünde tutularak tayin etmektir. Bır Doktorların kuancmn baı'ka mes
de, bu iki cepheli mesele sulh ve harp leklerde kazançlarla mukayese eder
zamanı kaydlyle ikıye ayrılarak muta- ken münevverlicı karııtırmak aakat bır 
lea olunmak lizım gediii İçin bu mev- luJBatır .ıı:annederim. lliinevverlikten 
auda dütiinulebilecek tedbirlerı şoyle maksat ilim demekse. imin insana 
tasnif kabildri: kazanç vermediii pek eak"denberi hal-
SULH ZAMANINDA ledilmi, bir meseledir. Bizım şarkta 

"ılim adamlarının knnnetl 'kıt olur., 
e Petrol aramak. (Biz bunu yıl- derler •.• Bıa sözün ıarpte de meşhur 

Yazan: H. G. Dwighf - Çeviren ; M. AIAŞ 

bır misali vardır: 
Buyük Paator, llboratavarına tah

sis edilen butçenin biraz arttırılması
nı rıca etmek üzere, bir itin impara
torun huzuruna çılıcar. Hükümdar, bii
Jilk ilim adamını dinledikten sonra: 

- Anb)'81Dlyoram, der, aizhl o b
dar kıymetli ketiflerini.ıı:den fabrika
lar, şirketler pek çok para ka.ıı:andık
lan halde, sis neden lrasanmı10raunu 
da hulı:ftmetten istiyorııunuz7 

Paator'tin bıa 16.ıı:e canı adalır Ye: 
- Ilım adamları para ka.ıı:anma,. 

tenezzül etmesler 1 
Diyerek hu.ıı:ardan çıkar .•. impara

tor, llboratuvarm büeçeaini arttırmak
la beraber, büyük iijm adamının aö-
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lngilterenin 
Türkiyeden 

Aldığı 

Maddeler 
Ankara, 25 TAN Muhabirin • 

den) - Mernle et miz ıle lnı ltere a
ra ında mevcut t c ret anı şması h -
kumlerıne gore, ikı memleket, mev
cut ımkAnlardan tlfade ederek, en 
gen ş mAnada üc rl milnasebetleıre 
devam etmektedirler. 

Soldalı:l Ilı! reılmcle11 htladelıl l>omlıal•no ttdir Ortadaki resim, tlmendifer :roha cı.bı 
(Salvo) taraı denilen toplu. fakat kantılr dar bar hedefe muvarl bır 11ıi.lıamctte uçar
l»ir halde atdmaıını, alttalrı iM bllllrlı mun· !ren hedefe ıubcı ettınnenın f ne iyi 
tuam ve huapb l»lr .. ıııw. (sırık uıulll) bir mitaldlr c;; nlr bır bomba ı abct etıne 
ile aııheını •i!sterlror Bu eelıllde bombala· dıli talrurde onu talrıp edenler de bo a ••· 
nn hepsi mllıtalıim bır hıt llzerlne duımek· ı der. 

Geçen sene bu vakıtte İngiltere 
hu meti namına, lngıliz ticaret aer
gisı, Turkıyeden kuru meyva müba
yaatma başlamıft,I. Bu sene de ms
kilr şirket, mubayaa programım da
ha geniş esaslarda tanzım etmek ı .. 
çın hazırlıklara devam etmektedir. 

Bugüne kadar fngiltereye J'&Pdan 
tıcarl mübayaa yek6nu, yirmi iki 
mılyon Turk lırasına baliğ olmuştur. 

Erık, armut. kayısı, incir, kuru ü
zilm, fa ulye bu rnilbayaatın bqında 
gelmektedir. Bunlardan başka ~ 
keten, kendir, ze,ytlnyat, Jı:onaerve "* 
balık milbayaatı da yapılmıştır. 

Havacılıkta Yeni 
Bombardıman 

Usulleri Nelerdir? 

Bu meblfıgm 250 bın lirası konser
ve ve balık mübayaatına basredıl
mlt> buna lhmı olan teneke ve ka
lay inıiltere tarafından temin olun
muştur. Yedi milyon sekiz yüz b n 
liralık uzum, yilz bın liralık da ka
yısı s tdmıştır. Zeytınyağ müba7aatı 
3 092,000 liraya, tiftik mQbayaatı ise 

y ay1arelerden, ufak 1anıuı bom-
balanndaa tatunm da kerbiri 

bin kilo, yani bir ton aiırlıjmda ma.
uzam ve miithit tahrip bombaları a
tddıtuu biliyonıs. afak bombaların 
bir aepetten botaltılır ribi bir kaç ta
nesinin birden, büyüklerin iııe teker, 
teker atılablleceiini de taaavvar ede
biliri.ıı:. Halbuki yeni aiatem bomba a
t111nda lı:itçülr.ler de, biiyülı:ler de te
ker telı:er atılır. Ve sanki bir sopaya 
veya amta ctizilmit de, birer birer 
kopuyormaı cibi doadotru ltir bat ü
.ıı:erine düıerler. Bu ıebepten dola:rı da 
ba bomba atıı tarana •ank aaalti" 
derler. 

Tayyareci, daha doirasu tayyare
ciden baPa ta11arede amca bulanan 
bombacı ve)'& bombacılar, "bir aırdc
lılı:n bombayı bir elektrik düimesino 
basıvermekle kola,u af8itya atıverir
ler. Tanare ço'k siiratJe ilerlediti i
çin bombalar, "bir battı müatalı:im,. 
ü.ıı:erine ve aralarındaki mesafe milaa
vl olmak ii.ıı:ere birbiri ardınca 1ere 
dilter. Bombardımanetnın ıördtitü 
ihtl)'aca röre "bir amklılı: bomba,, i.
çinde iıç dört veya daha fula bomba 
bulıanabilir. Bıuılar 7almz aiır bom
balar •eJa afırJarla ka"'ılı: hafif bom 
ıı.lar da olabilir. Çok bi)'ilk tabr:p 
bombalan iııe, hedef iyice seçilerek vo 
ta7in edilerelı: birer birer atılır. 

Su son aiatem "ııırık usulü., bomba 
atııı ile evleri 111k bir mahalle1e, veya 
muhtelif kısımları birbir:ne bitiıik ve 
,. yalan btiyük fabrikalarl yapılabi
lecek hasarattn dehıeti ıözönüne ıe
tlrilebllir. İJice nitaD almaralı: birinci 
"arık.. ve bir~cl bomba hedefe isa
bet edene ardı ardnıea ctiten diler 
bütün bombalar da isabet eder ve bö1-
lece azami tahribat )'apıln-. 

Fakat ıimendifer hattl ribi dar bir 
hedef üzerine atılan "sırık usulü,. 
bombalardan bir taneai isabet etmez
se. bepU bir cbl,. düttüleri için 
diler bflt6n bombalar da bota ıider. 

.ıı:ündeki mana:rı anlı:ramam11 oldıa
iundan, bunu -nsıta)'la- aorc1anır. 
Paatör vaaıta olan yüksek memura 
töyle iaab eder: 
lıim adamının bütün cliişiincesi. bli

tibı vakti ilme baflanımıtır ... Para da 
kendi kendine ıelınes. Ona kazanmak 
icln düıünmek, fikir aarfıtmek, vakit 
tahsis etmek lizımdır. ilim adam! dü
ıiinceııinden bir 'kısnunı, vaktinden 
bir kıammı para ka.ıı:anmak için sar
federae onları ilimden çabnq ıibi ıe
lir. Onun !cin Ubn adanılan para ka
nnma1a teneniU etmesler. 
!nanın para ıra.ancı, müneYVerlilı: 

seviyesine r6re delildir. İlim nura 
para ile ölçülmez... Doktorların aile
ler!nl •e kendilerini yatatabilınelı: için 
lıra.ıı:anma78 mecbur oldulrları para::yı 
tacirlerin lra.ıı:ançlari7le malı:ayeae et
mek -pek iyi ni)'etle olu bile- dolı:
torlara ımrap •mir ••• 

Lnon ;:rerlni detfştirirken mırd -
danarak: "Belki mevcuttur.. dedi, 
"LAkın vaktinde ortaya çdunazııa ne 
ıoe yarar?., 

Arakel tekrar ıüldü. sabcmm omu
zunu olqadc 

Banan için bu nevi hedeflere u.zunla- 3,275,000 liraya balığ olmustur. 
ma yerine çaprazlama hucum edilir. Memleketimize, bu ihraç ed1lm 
Böylece bır 'sırılr.lık bombalar., dan maddelere mıııtabil. hayati ehemmi
bır tanesinin olsun hedefe isabet et- yeü haiz. mamül nıaddeler 1embı e
mesi ibtimah daha çoktıır. dl1mektedir. Memleketimiz için fn-

Son ııistem bombardıman uııulleri giltereden temin edilmış olan mad • 
hakkında yukarda verilen kısa izahat- deler başlıca ilç katagorıye a:rnl• 
tan müstakbel in1Bat bakımından dik- maktadır: 
kat edilecek cihetler ve noktalar ken- Birmcısl piyasa ihti1acaıbr ki, ltml• 
eli kendine me1dana çıkı1or: Birbin- lardan btı tarıhe kadar SI0,000 ater• 
ne bıtişık ve :;ıkışık inşaat yerine j lınlık mal Turkiye::ye relm:ı buJan
se7rek inşaat. Hem ae:vrek. hem de makta ve 850.000 atırlinlık aiparisler 
doiru bir hat iızerinde bulunmayacak de ırn.ıı:a edılmek ü.ıı:eredir. 
tekilde ıura1a buraya ııerpilmiı in- Bu gelecek olan eıyaJardan bir laa-
pat mı imallt safhasında, bir lmmı aevke 

... ... m hena bir halde bekemekte " dil.r 
Havadan ıelecek modern bombar-

dıman tehlıkesine kartı en son 
sistem inpat bilhassa Almanyada lnı
lunmalı:tadır. Bunların arumda da Al
man tayyare fabrikalarının yapıhı tar
zı goze çarpmaktadır. Berlin yakı
nındaki Oranienburgh tanare fabri
ka11 buna en iyi misaldir. Heinkel 
tipi ta)'yare imal eden ba fabrika11 
teıkil eden mu1ıtakil sekiz kısım ve 
bina ara.ıı:l berinde öyle b r ıekilde 
dağılmıı bulunmaktadır ki bombardı
man ne kadar tfcldetll olaraa olsun bir 
binadan fulnma iaabet vaki olması 
kabil delildir. 

Fabrikalarm havadan ıörünmemesi 
ve cöae çarpmamaa için de camoaf
lace, yani gi.ıı:leme siatemı lı:allanıl
m11tır. Yer ve yeıillik tak1 di maksadı 
ile damlar w:erınde boJa ile yapılan 
ıi.ıı:leme sistemi havadan husus! su
rette (filitrelerle) alınan fotoiraflarla 
me1dana çı'karılabildiii için Almanlar 
bu yeni fabrikalarm damlarını düm
düs Jalllllltlar •e ü.ıı:erine toprak dol
durarak fabrikalarm damlawıda ba
lı:ild 7Cffllik 1eti1timatlerdir. 
İncilisler Alman tanare fabriJraU,. 

rmın ve bilhasııa yenı Heinkel fabri
kalanmn bu modern yapıhf tarzım 
elbette ki çok iyi bıliyorlar. Fakat 
burada cece ltindüs 9000 ki11nin ça
hıtıitnı da blli1orlar. Londradan a
piı yukarı bin kilometre uzak bulun.
muma ratmen bö1le bir hedefin ln
ıilbıler için olan "kl)'meti,. me;,dan
dadır. 
Bombardıman itlermde miitebua• 

olanlarca, en son usulde yapıbruı ve 
ıece ründti.z tayyareler, topar ft pro
jektörlerle mubafua altında bulunan 
böyle HelDlı:el fabrikaları &ibi btiyulı: 
buarata airayacak ıelrilde havadan 
bombardıman edilebilir. Pakat bom
bardıman meselesinin uzun muddet in
ceden mc.,.e tetkiki ve ona rore ~ 
:ret dakik hüc11 mpllnlannm huır
lanması llzımdır. Sonra en büyükle
rinden bile olu bir tek bomba an
cak "mevzii" bir haaar 19pabilir. Çok 
hasar npabilmek içm bir ço'k biıyiilı: 
bombanın atılmaama ihtiyaç vardır. 
Halbuld üalerinden a.ıı:ala citıneye 
mec:bar alelade bombardıman tana
releri bil büyüle bombaların ancak bir 
taneaini tqı7abilir. 'Usak mesafelere 

bir kısmı da yolda bulunmalrtadrr. 
İkınci kataıorıde. htikilmetin reaml 

makamları tarafından v~nlen aıpari1-
ler gelmektedir. Bunlann bqm4a bll
ytik baş hayvan deriııi, iç ve dq oto
mobil liatiii ve teneke levha bulan• 
maktadır. 

Uçuncii katqori lae, Türk alır aa. 
oayıi fabrikalarını ve nakliye tebekeoo 
aini alikadar etmektedir. 

750.000 sterlin kıymetinde nıon Yd 
lokomotif sipari maden ocaktan le 
va.ıımı, demiryola teçbi.ıı:atı, fabrlb 
;yedek abamı, makine, altt ft edevat 
vesa"re vardır. 

Diler taraftan Türlri1e ile !qilte
re aruındaki ticari müauebatm el.aba 
•erimll bir We cetirilmeli ide ,.a 
bir takım tedblr1er almmalmlc!ır. 

İskenderun ve Menin Uman ı-... 
lanmn w.ıu careleri •• Le. .. 
Bu suretle bu ılri bmanın ticari faa
liyetimiz ll.zerinde daha miihim rol-o~ 
nıyacafı muhakkak ıöriilmektedir. 

7Amguldalda Nümune Köyi 
ZonpJdalk ('TAii) - 1ttibaalı lılmtr ... 

ı.t-al modenı -ı. nlubıdea atlıHlıep lıir 
ntınıune lıllırll lı:un11l3'a karar nrmlt " 1111 
ıaalı .. tla Çatalalaı btaQOllU el..,..._ c:.
raoıl kll:rtınde 2000 -tremurabllalık bir •• 
hayı lıt 111111< etmiıtlr. ll:vleria •• ne- lı .. 
,,Oala prQleleri 1'uırıaa-tut - 1ıesaada m. 
1Ut• lıatlaucalktır, 

bir taneclm fula büJik ~ taooı 
tınbilen maauam bombucbmua tap. 
1areleri ancak aon nmanlanla JBl'd-
111818 bqJmmufbr. 

Butun bunlar ıözöniine ıetlrllince 
!nrilizlerin 1eni tip bombardıman ta7-
::yareleri ile Al~nyada bilhuaa ba çe
ıit ukerl hedeflen daha kola1 •e daha 
müessir bir aurette taarra.ıı: edebileteil 
anlatdır. Nıtelrim aiır İnctlis bom
bardıman tayyareleri tarafmdao aoa 
suı*darda bu kabü hedefi.re yapılma 
taamızlardan çok i)'i neticeler almclı· 
lı tebliilerde zilı:redilmelrteclir. 

OLOM - M 1.. Har1»'7c Neaaretl 1 ~ 
eli ..... aiid rl tondn -lı:Ji 1ıhıMlr " -
ilk ;rapı limıtcd lrlıctl Iatanbul m8-ulll 
Ba:r Nec-ttia CMbn ima lıir ...._... 
mllteaüp 24 Atvstos paaar slatl ftfat et • 
mit ,.. Xaraccahmcttelri alhı lı:a~ 
defMllilmittlr. 

PATRiK EFENDi 
HAZRETLERi 

"Vaktinde ortaya ~ası lAzım
dır! Vaktinde ortaya Çıkacaktır! Çık
masa bile, biz onu, iater ı.temez, çı
karacata. Haydi Allaha ısmarladık. 
Daha evvel delille blle, bu ıece yine 

tabir kullanarak, !15yleyivereyim ki kerek: "HiQblr şey bulamadan. Karşı görüşürüz,, dedi. 
He1eti amıamıyeııi itibariyle Chur~ 

rhill'uı. bilhassa Sovyet mulravemeti
nın dev8JllJna itimadını aksettıren bu 
nutka, nihai .zafer hakkmda evvelki 
autuk1armdan daha nikbin ıörunmek
tedir. 

Garip Bir Haber : 

koprü ba ında geçıt pa-aııı toplıyan tarafa geçeceğim., dedi. Bunun üzerine yakqıklı genç tek
beyaz gomlekli memurun gözünderı, Değirmi kafalı, dar almlı. ırkıru rar :rolu tuttu. Llktn ~decetf tah -
ayak esini b le duyurmad n çalh rnah us karga burunlu, iri yan bir min olunan istikamete delil. latan_ 

ICumazlılrta l»lr Rum 1ıç Yal»udlye, l»lr bır yütüyü le, sıyrdıp ıeçıverdi. Bi- ad m olan satıcı, umdulunu bulamı- bula g~ettne, Galata cihetine dol
Ermelli ~ Rwaa l»ecleldl. - Leva•t- .... 11 raz sonra ise adımlarını yavaşlatar:ı!t yan bir gö:r.le bu müşteriyi, kalaba - ru yürüdü. Sonra, tekrar, beklenil- 1 

1 parmaklığın yanında duran bir ayalı: Irk içinde kayboluncıya kadar, taklo medik bir isUkamete döndil. Haydar- 1 

L ondra rad1oaa, dünku neşriyatın
da 111 rarlp haberi vermiıt:r: 

"'Dün, Alman apikerinin seıı ile ka
rışan dıfer bır ses şunları soylemiş
tir: "Hitlerin karıısmda dunyanın en 
btiyülı: sanayi devlet" olan Amerika, 
ı1enia hlki11111etıni elinde tutan 1ncil
tere •e en muazzam kara kuvvetine 
aahıp bulunan Sovyet Rusya vardır. 
Ba deYletlerin kar,11mda Almanya na
nı da)'aDablliri' Almanya ıkı cephede 
harbett:iı .ıı:aman da~ma maılup ol
ınaıtur Daima aksı ıddıa ed ldııı h 1-
ie Insiıı.ıı: •e Sovyet tayyareleri Al
man teblrlerini tahnp etmekte, fabri
kalar Avaatllf1811l nakled:lmektedir.ı, 

Lonclra radyoau, bu neıriyatın, biz
ıat Alman)'& içinde. Nazizme muhalif 
teıkilltlar tarafından, ,ark seferinin 
uamasından ve pek çok za1iata mal 
olmumdao dola:rı endişeye dilıen Al
eıan halkı ü.ıı:erine tesir yapmak mak
Mdbls noıldlimı tahmin etmekted·r. 

lJI. ANTEN 

Eğer anlatacagım h 1 k A Y e satıcı ına doğru git i. Ve satıcmm y - etti Arakel'e gelince, o, ka71ısız yil- pqa _ Kadıköy vapur iakelesine in-
heyecan r o m a n l a r ı ne - nındakl işporta iç nde armaka Ut rüy unu h"ç bozmadı di, oradaki, gıden, gelen vapur yol-
vınden bir şey ol ydı, k hra - b r halde teşh r ed 1~ toplu ıtn... Renkli ve ata ah kalabnhk içinden cularmm giriş, çıkıtları iyi görülen 
m m takdim ederken 'lyle derd m· dı ış ııne 1, kopça h 1 a, du , suzillerek, köpru üzerindeki vap1Jr kalıveye girdi, bir masa::ya yertea•ı 
Ağu tos içınde bır ab h, kıy !eti çuvaldız gtbı şeyleri gozden geç rmı- iskeleler·nı sıra lle yokladı. İstanbul ıarson kendisini bir tamdık llbi ae
go terışli bır adam Karakoy meyda- ye b ladı. taratma varm d n evval, bir başka l llmladı. Her 119 kadar hemen bir 
nının k labalıiı içinde kôpnıye dotru Satıcı bu gençle, konu mayı al ayak sahcrsma yanaşmak fırsatını da kahve ile bir ıazete ıetirtti ise de, 
gldıyordu. VAkıa kahramanım böyle- verişe tercih ettıği için ol cak ki, o- kaçırmadı. Arakel ne kahveye dokundu. ne de 1 
dır, amma şu nokt ya i aret etmeli- na Ermenıce sordu: 
yım kı, böyle b r t kd :n tarzı bın - "Bu sabah gazete okudun mu?., Satıcının kolundan buyiık bir de- gazete ile megul olouyordu. Zaten, 
lerce insana mu v· ur tte tatbık e- Yakışıklı delıkanlı: "Okudum, MI- met halinde sarkan potin ballarrıı orada kaldrlı müddetçe ORU ne kah-
dılebılır ve ıçleı ıı de hlkAyemle a- nas,, dedi. Söyleyivereyım ki, gencin parmaklar yle yokhyarak sordu: ve, ne pzet.e i•al edebilirdi. Bütün 
la 1ı ol n i e dı k t1i bir goze çar- adı Arakel'dır - Bu • mi söylerk"'n "İ ler nasıl Levon?., allkaamı vapurlara ~den ve::ya va -
p blleceklerın anc k en onu olurdu. sız de ark daşları g bi, son heceyi "İ ler yolunda olsa ben burada mı purlardan çıkan 7olculara baknuya 
Kahramanun sadece ıyı gıyimli, iri kuvvetli tellıffuz edmiz. olurdum",. Satıcı sözünü &(Syle bitır- huretmiftl. İlin biraz tuhaf clhetı 
yapılı bir Ermeni genci idi, sima ı "Ey?,, dı: "Gözlerim kararıncaya kadar gö- ~~IUba~~ kl:

1 
ı::d ıenb~~~-~deban-

çirkln olmadığı gıbl, mensup olduğu "Her gQnkil :vazdıtım yazıyor - zetliyorum, yine göremiyorum. Zan- &an:: ._.. a e e .... ., .. ~ .... n -
kavimde ekseriyetle görünen Sami Yani hep ölmek üzere • ., netmem ki, öyle bir adam mevcut ol- kıfına bazemi70rdu. Bunun 79pbtı, 
tipte burun da bunun yüzünde az "Satıcı: "M ıoa Aevaaı Eler ... ,,, de- sun . ., ıeliP teceDe bakarak onJan, ı&rıden 
barizdi. Vakit ve halınln iyiliği slga- di. Arakel gQldQ: ~UDC17a kadar takip etmek, 
ra altzlıtmm altın kenarmdap, kil- Bu sırada başka bir mOıterl geldi. "MeYcut olması llzJm., dedi, "Mev- IOlllra batini bir tanla cevlrmektelı 
çük parmak tırna mm çalunfı uzun-' Arakelin yanında o da ışportayı a- cut olacaktır! Biraz daha ileride - ibaret delildi. G6rün0,. dn. bu. P. 
lujundan ve a ıkar bir gonul ferah- ra tırmıya basla::yınca, delıkanlı çe- Sur da vapurlardan ~kan ballcm da- lip llC9Dlul lNr müatla ~or-
htı ile sall dı ı. modaya uygun b - kildi, gitti. lıldıktan yerde durursan kendiaini du. 
tonundan belliydi. Faka\, hafif bir Yeni mu,teri gözlerini Minaaa dl· 11Srecebin.. fArkMI var) 

Cebiaisde yatan H lira; 
Bir sene sonra pne 94 liradır. 

Bunu bir tasarruf bonosuna yatmnanız; 

He111 
Hem 

Bir sene sonra 100 lira olur. 

Artar. Sizin Parana 

Devletin Parası Artar. 
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Yatıh ____ _ 
Yatısız --~ 

Türk Maarif Cemiyeti lzmir EGE Lisesi 
Resmi Liselerle Muadeleti Tasdik Edilmiştir. 

Talebe kaydına 22 Ağustosta başl~. 
Orta ve llae kmunlannı havidir. Biltün sınıflarda resmi lisan ders

lerinden başka aynca İNGİLİZCE kurstan vardır 
Senelik Oc:ret u.e yatılı 240 orta yatılı 220 Ura 

.. • .. yatı.sız 85 , :ratısız eo .. 
\ı Memur ve mütekait çocuklarından ,.10 tenzlllt yapılır, (3292-7209) 

.~ı•••••• Vablı - Vamız -- Kız - Erkek ' I 
1 s ~.! l!.~m~ ~ miln~t ~ı~~~ s 1 '11

1 
~EHZADEBAŞI POLiS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: 225H , 

~------ ' I ANA - ILIC - OIT A LiSE ' 

~ BOGAZICI Li SEL ERi ~:;· 
Arnavutkay • T ramvay caddeal : Çlfteaaraylar 

Kayıt için her "1n 10 dan 17 ye kadar mektebe mi.ıracaat edllebilır. 
L Derslere 25 EylQlde başlanacaktır. İstiyenlere tarifname gönderılır 

;-.ı._ ________ Telafon : Sil - 210 -------·' ,. ______________ .._.iiiilillıliiiilillıllllıiiiiii' 

lnailiı Kız Orta Mektebi 
Beyoğlu N uriziga Sokak 

•r lie Engl iala Higla Sclaool For Girls,, 
Mektep 17/9/941 Çarşamba ıünQ açdacaktır. İkmal imtlhanlan 

15/9/Hl ve 18/9/941 tarihlerinde yapılacaktır. Yeni talebe Perşembe 
.._ ____ lilnlerl saat 10 - 12 :re kadar kaydedilir. 41 , 1 

iLE----,~ 
tık 88)'anları11 Na:ıarr Dikkatine 1 

~ SllMe'l'Vller c:addesfnde 144 No. Xapsalı Apartımanm 10 No. da 

Guzel 
Sağlam 

Ye lş.tahll ! 

ÇUNKU 

- Kullanıyor ! 

BAYAN LINA 
PATRON 

SOTIRYADIS 
MODEL EVİ 

Çoeuklannısı kOçtikten SA
HİN diş macununu kullan
mıya, SANİN diş macunu 
ile ,Uncle Uç def• dişlerini 
fırçalamaya ahıtınnız. G fl!'· 
büz yetişmelerini temin et
miş olununuz. \. ______ J 

ve 
VENi MIEVllM MODırLLIERINDEN Ma'rekkep ZırNGIN Bir KOLLEK· 

.. 81VON kabul attlll11I 111utıtere111 ve mOntetıap mDperllerlne mUJdeler , 

F.czanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

T A N 
"' - •• 841 

GayFi Menkul Satış ilanı j 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Nesime Nimetullah Tupy De Mehmet Emin Serdarollu 243/15011 

hesap No. siyle Sandrtımızdan aldıldan 11249 liraya kal'fl mutasarnf ol
duktan Be:rotıu Şehsuvarbey, ŞahkuH mahalleelnde klln pyrimenkulü
n(l ipotek etmişlerdir. 

Bu ıayrtmenkuliln dosyada mevcut tapu kaydı suretinde Be:rotlun -
da Şahkull mahallesinin İlk Belediye ve BOyükhendek 10katnıda eski 32, 
38 yeni 23, H, 16, 38 kapı, 212 ada, 1 panel No. 1u .. rkan "t'Ol 25, fima
len 2~. ıart>an yol, cenuben :rol ile mahdut 170 metre murabbaı bet 
dilkklnlı apartımandır. 

İkraz senedinde: Be:rotıunda Şehıuvarbey, SahkuU mahallesinin BQ
:f{lkhendek caddesi yeni Karanfil ve Hendek caddesinde eski 32 ill 38 
yeni 34 - 38, 24, 38, H, 38/1, 38, saıı 34/1 No ıudur 

İkraza esas olan muhammin raporuna ~ mezkar apartıman blna
smm heyeti umumlyest klrgir olup 172 metre murabbaı arsadan 180 
metre murabbaı üzerine mebni beş kat ve beı daireli bir spartımandır. 
Catısı klrgir ve ahşap &rtOIQdQr. Apartımanm bl methali. 4 dOkkAnı. 1 
dalresind.e 3 ve dlJerfnde 4 ve Oç d:1lresinde 1 181 oda birer sofa birer 
mutbak birer kiler blrf!I' helA, elelttrlk, hav,pzı, terkoıı suyu tesisatı 
vardır. fçl ve dışı boyalıdır. Halen mezkQr ıa:rrimenkulde beş dOkkAn 
vardır. Borçlular vAdeslnde borcu vermediklerinden h aklarmda :rapdan 
takip ilzerine 3202 No. h: kanunun 48 cı maddesinin matutu 40 cı mad
desine g6re satılması icap eden yakanda yazılı beş dilkklnı havi klrgir 
apartımanm tamamı bir buçuk a:r müddetle açık arttırmaya konmuş
tur, Satış tapu sicil kaydına g&re ,.apılmaktadır. Arttırmaya girmek ls
tlyen (2907) lira pey akçesi v~ktlr. Milll bankalarun1zdan blrfnln 
teminat mektubu da kabul olunur. Birfkmiı biltün verıilede belediye 
resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve telllliye rilsumu borçluy'l 
aittir. Arttırma. şartnamesi 22/8/941 tarihinden itibaren tetklit rimek ls
tlyenlere Sandık Hukuk İşleri Ser\'lsinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı vesalr lQzum!u malOmat da eartnamede ve takip d09:1asında 
vardır. Arttırmaya girmlı olanlar, bıınlan tetkik ederek satılıia çıkarılan 
ıa:rrimenkul hakkında heı .e:rt &trenmlt ad ve tellkkl olunur, Birinci 
arttırma 13/10/941 Paurtesl ıQnll CaJaloJlunda kAln Sandıtunızda sa
at 10 dan 12 :re kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabılmest için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınma111 icap eden p:rrfmenkul mükel
lefiyetiyle Sandık alacatını tamamen geçmiı olması prttır, Akal taktlir
de son arttıranm taahhlldO baki k!llmak prtt:rle 3/11/941 Pazartesi gQ
nQ ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapdacaktır. Bu arttırma
da gayrimenkul en ı:ok arttıranm QstQnde bırakılacaktır. Haklan bıpu 
sicilleriyle sabit olmryan allkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklannı ve hususiyle fair w muarife dair lddialannı ilin tarihinden 
itibaren yirmi ıQn içinde evrakı mQ.,bitelerlyle beraber dairemize bil· 
dlrmeleri llzundır, Bu suretle hak!annı blldlrmemlı olanlarla haldan 
tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar aatQ bedellnln paylapnumdan hariç 
kalırlar. Daha fazla ma16mat almak iırtiyenlertn 939/1177 doııya No, siy
le Sandıtunız Hukuk İlleri Servisine mOracaat etmeleri lOzumu illn o
lunur, 

DiK KA1 
Emnlyat landılı : Sandıktan alman ıa:rrimenkulQ ipotek ptennek 

istlyenlerln muhammlnlerlmizin koymuı oldutu kıymetin % 40 mı te
cavüz etmemek üzere lhal~ bedelinin yansma kadar borc: vermek sure-
tlvle kolaylık ıösterrnektedlr, (71118) 

) 

~ntANTSE BANK- ONI."' 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

UANSI : MEYDANCIK- ALALEMCI HAPf 
.... 

BOTON BANKA MUAME°LELERI 
KASA iCAR:. 

~ 

MERKEZi ı IC01tASAO 
'füBILlltl • AMSTERDAM • ROTTI RDAM - 8UI NOS -lUt•t1 

CARA~· MAlltACAıao- HAl ll'l - WILLaMSTAD - OAAH.IESYAD 

• •o Dl .UN&IRO • I ANTOa. SAO PAU4' 

lnıaat aıant 
Sümer Bank Umumt Müdürlüğünden 
1. - Kayseride irap ettirilecek itçi pavyonlan ve evler 

ile bunlara ait yol, kanal:ıuyon, harici ıu .tesisatı ılbi in 
f&Bt rörülea lüzuma binaen ikinci defa olarak kapalı zaı1 
uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 
lıbu inf88tın muhammen ketif bedeli 481892,06 llraclır. 
2. - Eksiltme evrakı 24 lira mukabilinde Ankarada Sü· 

mer Bank MuamelAt ıubeainden, latanbulda Sümer Danlı 
ıubeıinden alınacaktır. 

3. - Eksiltme 27 /8/941 tarihine müsadif ~ba rü· 
nü ıaat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlü. 
iünde yapılacaktır. 

T. B. K. Genel Merkez Ba§kanJıiuıdan : 

Beton Yol ve Pist Yapflnlacak 
t - Etim-cut bava meıdanmdald binalar aramda 32174 Ura 50 

taruş ketif bedelll beton 7ol ve pistler yaptınlmuı. kapab zarf usully
le ebiltmeye konulmQtur. Bu ile aft idarf w fenni şartname ile ke
llf ve proje, Ankara Merkez aatm alına komilJ'onundan ve İstanbul IU
be81nden U kurut karplılmda verilir. 

BabııHlıl icra memurlufundaa: DAiMA APIKOGLU il 4.-Muvakkat teminat 23100 liradır. ı..~"~':!:' :::!a !~:r 2!•hı.":a::!!~ 1 1 ı 5. - i stekliler teklif evrakı meyanına, timcllye bdaJ 
ilılncl lıatta aıulıim iken Bunada lıoıa lıanrn· ı • 
da lıantarcılılı yapan .... halen ııı.-tslhı ..ıı. 1 yapmıı oldukları bu rıbi it lere ve bunlann bedellerine, fw 
aıechul lıalaa Haklır Aıp•a Namlı Kayserili A P 1 K O y L U TQrk Sueuklanm tercDı ediniz 
ıa!a~==~~a~~~1cl t!1j::~t ae'!::adf .::~ Menfaatlnl:ı ltctlmıchr. Tel : 14"0 . 1 mantn teknik tefkilAtının kimlerden terekküp ettllfne VI 
ııWen (1110) lnınıı borc ve maaranan halı· &.. ~ ha • bankala l leci bul d-t.•---- dair :L.-lıroda aıe)'hlabe 141/71 doaya ile talılp a· ~ .. nfl r 8 mU&me e UD UAIACUUI Yel ... 
cıbrutttr. Bir ltiranau nraa Tan ıuetuln s hht M•• ı A ....LL k acakJ 
de aeırinden ıttbarnı yedi ıun icinde 1ııwır. 1 UeSSeSe 8r ArrnfnlG ve lar oy ardır. 
menb lhrmdıt'. Alral halde halılıını•da cebi'I 

2 - Bkailtme 2'7 Aluatol 941 ÇU1aJDba ıono saat 15 de Genel Mer· 
tez blnuında yapılacaktır. 

ıcraya dc•a• oıunacatı 6d•m• •mrı yerine 6 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak lba 
ııaım olmalı a..ra ıı•nen te1ıııı olunur. Ekslltme Komisyonundan · 

a - fateklller, 2460 Ura il kurueluk muvakkat tanlnat makbuz
larmt bavi kapablm11 teklif mektuplarını, saat 1' e kadar makbuz mu-
kabilinde kom!Qona wrmelldlrler. (8883) 

~ tr.ınbul Vakrfrar Direktörlüğü ilanları 

C 1 N 8 1 Maim bedeli ilk teminat 

~ tıbbı,. il - kalem 3511 Ura 85 Xr. 283 L. 91 Kr. 
Gureba hastahaa.lne Hl malt senesi için lüzumlu olan 1\lkanda 

Diktan 7uah ecza7i tlbbfye acık eksiltmeye konulmuştur, 
!baı.ı U/9/941 teihlne tesadüf eden Cuma ınnn saat 15 de İatan-

1111 Vakıflar BapnildOrlOlil blnannda toplanan kom!Qonda yapılacaktır. 
Şartnameel her S(bı levazım kaleminde &'6rilleblllr. (7503) 

TAN Gazetesi 

lhin Fiyatları 

Btlflık maktu ·olarak '150 
1 inci11a11fa aantillli 500 
J il • • 100 
3 il • • 150 

'·il il 60 

lstanbul Fiyat Miirakabe Komisyonundan •------• 
• No. lu Din: 

1111 ..- Alultal a7IDda toptan odun ve k6mQr ticaretiyle ittiıal 
ideler bundan b67le de QDl sıfatla mu muhafaza ederek perakendecilik 

Sabip .,. Nepi:pat mldtlrl Ba:ıUI 

UZMAN, Ouetecnlk ft Netri'8t 

.rapamıyacakJarcbr. (7521) .,. . " ....... 

1 L A N 

SOMER BANK 
. YERLi MALLAR -

P•ZARLARI 
MÜESSESESi - MODOR LOGONDEN: 

Otomatik ıtezglhlarla çalıpn Fabrika ve müesseselerin her nevi pamuklu i9Uhsall.tmı: ima
llt programlarına raptetmiye ve bunlardan 1705 ve buna ek 3018 sayılı kanunlara istina -
den evsafı tesbit eclllen kaput bezlerile bunlar haricinde kalan ve fakat ambalaj malzesi 
olarak kullanılabilecek olan her nevi pamuklu dokumalann tek elden mübayaa ve ıtevziine 
3480 numarah Milli Korunma kanununa müstenit 190 sayılı Koordinasyon heyeti kararile 

25.VUI.Ml tarihinden itibaren lk-titat Vekaleti saWıiyettar kılınınıttır. Ayni karar mucibince 
bu tek elden mübayaa ve tevzi işiyle İktisat VekAleti namına Sümer Bank ve dolayuile 

mües111111miz tavzif edilmiftir. Binaealeyh yukarıda i§&J'et edilen kaput bezleriyle' ambalaj 
malzemesi olarak kullanılabilecek dokumaları imal eden fabrikalann 25. VID.1941 tarihinden 

itibaren piyasa ve alelumum müstehliklerle kendi namlarına alika ve irtibatlan kesilmiş o
lup bu maddelere müteallik tevziaıın tamamen müessesemiz teşkilitmca veya müessesemiz 

in talimatı dahilinde yapılacajını bildiriıi.z. Binaenaleyh Iktis at Vekiletinden bu mevzua müte 
allik tebligat almlf oWı bilumum fabrika ve müeseselerın derhal Müessesemiz pamuklu 

§Ubelile temasa geçerek mütemmim talimat almalan lizımdır. Her hangi bir suretle henüz 
bu tebliği almamış olabilecek ve fakat kaput bezi veya pamuklu ambalaj malzemesi imal eden 

ve otomatik tezglh çalı§tıran diğer fabrika ve müesseselerin de ayni hükümlere tabi olarak 
ayni suretle hareket etmeleri icabettilini ilin ederiz, 

-=========·-----------------' . . ' 
1 L A N 

SUMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdüriyetinden : 
3780 numaralı Milli Korunma kanununun verdiği ıallhtyete i9tinaden huıust fabrika

lar da dahil oldulu halde otomatik tezgihlarla istihsalde bulunan müesseseler tarafmdan imal 
edilecek her nevi kaput bezlerile ambalaj malzemesi olarak kullanılabilecek pamuklu doku

malan tek elden mübayaa ve tevzii 190 sayılı Koordinasyon Heyeti kararile iktisat Veklle 
ı memur edilmif ve bu vazife mezktlr Vekalet namına Sümer Bank ve dolayısile müessese
mize verilmiştir. 

Mevzuubahs karar 25.8.941 tarihinden itibaren meriyete girmiştir. Binaenaleyh bu tarihten iti 
haren kaput bezi ve pamuklu ambalaj malzemesi yapan fabrika ve müesseselerin piyasa ve mü 
terilerile bu maddelere ait her nevi alika ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır. Mevzuubahs mamu 
ler bu tarihten itibaren Müessesemizce mübayaa ve tevzi edilecektir. Bu mamullerden piyasaya 
ayrılacak kaput bezleri Sümer Bank pamuklu fabrikalan mamullerinin halen müt;ıneSemfz tara
fından yapılan tevzi esuatı dahilinde ve müeaermimen bu suretle finıdiye kadar kendilerine 
mal verilen tiıccar ve emıaf vasıtuile tevzi olunacaktır. ................ -----·----------------~ 

• 

Leyll Tıp Talebe Yurdu talebeleri lein bezleri mfl-.eden verilmek 
Ozere Jmal ettirilecek olan (1730) takım pijama ile (2700) adet fi.renk 
ıömletinfn imali iei açık eksiltmeye konulmuftuı'. .. 

1 - Eksiltme 27.8,041 Ca1'1&mba ıilnil saat 111,30 da Calalotlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet MOdOrlillü blnumda kurulu komisyonda 
npılacaktır. 

2 - Muhammen ft,at btr takan ııQamamn bnaU bedıaU fll) lmrut 
'bir adet firenk lllnleiinin imal .-u (41) kuruttur. 

S - Muvakkat teminat (1112 Ura 49) lnıruftur. 
4 - İstekliler şartname ve nGmuneleri h• ıün komfQonda ıfh'eıbi

llrler, 
11 - 1.teklller 1941 )'ılı Ticaret Odan v•ikasi7le 2490 n:rıh kanun

da yazılı vnlkalar ile bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubiyle bellf ıilnde komlayona mür.caatlan. (U18) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

Talebeye ilin 
1 - Bu yıl tecil edilmif olan as kert kamplara 10 B7ldl 1M1 de bat

lanacaktır. 
2 - Yüksek Ziraat EnstltQsQntın kamp De l1ll1i erkek talebeleri 1 

EylQl 941 aaballı Ankarada bulunacaklardır, 

3 - İkmal imtlhanlan Enstltilde illn edlleeek SB'a üzerinden 3 ile 
22 Birfncltetrln 1941 arumda yapılacaktır, İkmali olan talebeler Birin
citefrin a7Ulm birinci ıünO Enstitüde olacaklardır. 

4 - Bu 1ene Orman l'akOltesinl n ikinci mutmdan QçOnc:Q l1lllfa 
ıeçrnit v97a ikmale kalmıı talebelerin kampı da Ankarada olacaktır. 

5 - Orman l'akillteelnln Bahçekö:r kmrıında bulunup da ukerl 
kamp ile allkadar olanlar e J:ylulde dolrudan dotru:ra f.tanbulc:lald l'a
kQlte lı:ısınmda hazır olacaklardır. 

8 - YOkaek Ziraat J:nstitüsOniln bütün l'aldlltelerinde tedrisata 3 
İkincltetrinde bllflanacatmdan erkek ve kız talebenin İkincitefrinln ilk 
ıünO J:mtltüde bulunmalan llzımdU', (5137 - 7210) 

NlıantQfı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 - Okul binaımda keıfl mucibince yaptırılacak olala tamirat acık 

ekalltme:re konulmuttur. 
2 - İhalesi 11.9.1941 Cuma pil saat 11 da Yüksek Mektepler Mu-

buipllti blnuında toplanacak komll:ron tarafrndan yapılacaktır. Xefif 
bedeli 2499- Un 84, temlnab 117 Ura 49 kunıftur. 

btek1.llerin en az bir taahhütte 2000 Urahk bu ite benzer il 7&Ptılı
na dair dlarelerfnden alnul oldutu vesikalara latinaden İstanbul Vfll7e
tlne mtıracaatla ekailtm• tarihinden Oç ınn evvel aluunlf ehli)'et ve Ml 
ydına alt Ticaret Odan veSikalari:rle muayyen ıün ve 1Utte komiqona 
ve bu baptaki ketff ve şartname ve mukavele mOnderecatma rttdl huıl 
etmek için de okul ldareeine milracaatlan, (7375) 

P. T. T. Umumt Müdürlüğünden 
1 - 20 k17Mette 50,000,000 milyon posta pulu pazarllkla tabetttrile

cekir, 
2 - Muhammen bedel 23,000 lira, muvakkat teminat 17U llndır. 
3 - Fenni ve idari 1&rtnameler her ıün Ankarada P. T. T. Leva· 

.zım MüdOrlütQnden ve İstanbul Ayniyat Muhuipllllnden alınabilir. 
4 - İhale 9 EylQl Salı günü .. at 11 da Evkaf Apartunanınm asma 

katındaki dairede P, T. T. Levazım MOdQrlQt(lnde mUhıekkfl komlayon 
huzurunda icra lulmacaktır. (HU) (7411) 

le günü saat 15 p kadar makbuz mukabilinde Ankarach 
Sümer Bank Umumi Klti»liiine teslim olunacaktır. 

7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale IU 

tinden bir ıaat evveline kadar celmiı ve mrfın kanuni 19 
kilde kapatılmıı olması lAzımdır. Postada vaki olabilecet 
~kmeler nazan lt.lbara Qıllmlyaeaktır, 

8. - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

i ~ tanbul Belediyesi llanlare 
Tahmin B. lık T. 
-----· 

1774,00 133,00 Xaraalae mQeeaesatı için almacat .apGrp, lıdlrek 
aapr. balta sapı vesaire 

1207,21 90,115 Karaalaç mil .. eaatı için alınacak civat., -.mm. 
zunpara ll:Aflclı ve muhtelff eva. 

739,25 55,45 Xaraataç mileaesatı için alınacak elektrik ampuJil 
ve levazımı. • 

3425,00 258,88 Karaataç mOeaeaatı için alınacak 250 ton ... ma
den kömQrQ, 

1302,85 97,7 Karaalaç mileueaatı için alınacak kendir halat. ... 
7&, huır, demir allt vesaire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda ;razdı illm" Qft 
ayrı terndlden açık eksllbneye konulmuttur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
amelAt MOdilrlütQ kaleminde görülebilir. İhale 5/9/941 Cuma ınntı saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin tik teminat makbuz ve
ya mektuplan ve 941 yılına aft Ticaret Odam veslltalarf7le ihale pil 
mauyyen saatte Daimi EncQmende bulunmalan, (7518) 

Yüksek lktasat ve ncaret 

Müdürlüğünden 

Mektebi 

Mektebimiz kaloriferlerinde 7akılmak Qzere, 'O ton kıiple maden 1d5-
milrü almacaktır. Muhammen fiyatı "mektepte mahalline tesUm., 11 llra· 
dır, İhale, 8 EylQl 941 Çarşamba ,Unü saat 14 de Sultanahmette mek
tep blnaımda yapdacaktar. Ta,llplerln muvakkat teminat akçafni YOk-
aek Mektepler Muhaaebecll.lline 7atırmalan llzmıdır. (74'1) 

ı Baıvekalet lstatlıtı1c 
1 

Miclirliiğii Umum 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan 
1 - Aeık pazarlıkla ekalltme ve lbalesl npılacak olan U torma 

tahmin olunan 12 nci cilt İatatlatik :rıllılmdan 2000 - 4000 nQaba butı
nlacaktır, 

2 - 18 sayfalık beher forması için 85 er liradan 2145 Ura bedel 
tahmin olunmuştur. tJc. 7,S hesabiyle 181 liralık muvakkat teminat ve
slk ... verilmek J.lzundır. 

3 - Ekailtme 1941 senesi E:rldl aymm 10 uncu çaqamba ıQn1 Aat 
15 de umum mQdOrHlk blnuında toplanacak olan komisyonda 7apda
caktır. Nüınune dairede ıörillilr. Şartname komisyon ltltlpllllnden 'fate-
nebillr. (5805 - '1193) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Beşikta§, Beyotlu, U•kildar, Eyilp , Emiaiail, Kadıkiy, Fatih Kualan malmfidiirlilklerlaln Eylal 1941 ili T. sani l Hl (3) qhk 

tekaüt ve yetim maaılan tediye cetvelidir, 

TARiH 

...... , 
ı-•·141 
4.9.941 
•·•·t41 
•·•·••ı 1-1·141 

Beplrtaı aalmOdOı'leıttı .... : 
llUllıl" yetim Aalıerl sıetia 

.... t•ltaltlerl " teltıütelrl 

1 - lH 
111 - uo 
Ul - IOO 
IOl - 610 
uı - aoo 
101 - Ol 

l - ... 
uı - roo 
701 - 1000 

1001 - uoo 
uoı - 1100 
1101 - aa 

S.l .... aal•ldllrl018 .... ı 
ıllOllıl" "tim Blrlncl sifi 
•• teltaOtleriı AMlıuf retı.. 

" ~lıaatltıri 

..,.fi• malaN8rlOlb'n 
lllllıln r•tim AMlıerl "tim 

" telı .. tlerl " lelta&tlerl 

l - 200 
Hl - UO 
Hl - IOO 
aoı -ıoso 

1'11 - uoo 
IHl - Ol 

1 - 100 
IOl - 1200 

1101 - 1100 
1I01 - HOO 
uoı - aooo 
1001 - ua 

htUı aabaa mW8rl8ılGnde9 
tlılMI .... lltılklS'e ıretı. Birinci .... 

Awlterl ıretı. •• ttıa•tl•rl Aelıerl "tim 
D •attlart D telıalllerf 

thltGdu lllalralldOrl8ıfGll4ft 
llllllıboe ntlm AU.rl "tim 

•• tltaOtletl ,,. telıattlerl 

ı - aoo 
101 - 100 
IOl - IOO 
tol - 1200 

1201 - 1100 
1101 - ua 

1 - IOO 
tol - 1200 

1201 - 1100 
110l - HOO 
uo1 - aooo 
aooı - ua 

lbilp ınalmlldllr!O .... nı 
llllltln ır•tl• .A.lterl ntlırı 
" telıaOtlerl n teUGtler 

ı - 40 
41 - 10 
il - 120 

121 - llO 
111 - ili 

1 - 100 
101 - 200 
:ıoı - 400 
401 - IOO 
SOi - IOC 
aoı- ua 

.......... ..ı-edOrl~ 
llılDd .... lltılkln "ti• ...... rt sıetlırı 
Aalıed :retlm •• telıaOtlerl " tlıalhllri 

•• telıaOtlerl 

1 .f4l lab l - 400 l - 400 2Hl - 1100 l - ıooe 1 - 1000 4101 - 1000 1 - 400 1 - 100 
a::.t41 Certamk 401 - 800 44'1 - Hl 1101 - 1400 1001 - 1750 IOOI - 12IO 5001 - HOO 401 - 1000 ffl - 1100 
4.1.141 ........... tol - 1aoo Hl - 1200 Hoı - ıuo ıraı - uoo 2211 - aooo sso1 - teoo 1001 - 1400 1101 - 110 
•·•·Hl Cuma 1201 - 1100 ıaoı - ıtoo 1111 - lfOO 2101 - 1000 IOOl - uoo 1001 - 1250 1401 - 1100 1101 - 1100 
1·1·141 Cuaertn1 1101 - 1000 llOl ~ 2800 1701 - IHO SOOl - UOO UOl - 4000 itil - 1100 1101 - HOi 2101 - 3100 
.... 141 Paauteei 2001 - 1100 100\ - 21ff 1101 4'80 lfOl - Ul 4001 - 4500 HOi - Dl 2Jlll - ili ffOI - UI 

ı - Zat aaatlen ..._ ........ ~,.. ......... alflll ~ ....... attacaat eden' -•tlanm alaalan lbmdlr. Alıtıl tüt1rde htllılıalılan - ~t-

ta ~ ~~ aut ......................... - ..... lıdar .......... ,,. ....... IOlll8 ... ( 11,11) .. ...,., .....,.,.. - ,..... ....,.. .... 

laca':".:_ llaa....._ m:.ıı• ........... aluü .... at _...,. ............. cbtn*-~ ......_ - ,..._ . ...._ ..,_ cldıdulle ~ 
clolnn Bealıapa a9ncaatla lıtUınntta IMthaıablleceltlertlr • 


