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YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çllnlril bütiln hediyeler anutula!ıilir. Falı:nt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatm· 

da izini bırakır, 
AGUSTOS 

1 9 4 1 5 K U R U Ş 
G ÜNLÜK SiYASi H A LK GA ZET ESi PTv ATI ifil LIRAOIR 
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Drli idare Mınfakasında ı ; 

Her Erkek Hüviyet 
Cüzdanını Yanında 
Bulunduracaktır 

Örfi idare Bir Tebliğ Neşretti Komutanhğı 
1 • 
ı 
1 
; 

! tir: 
Orfi idare komutanlığı şu te bliğı neşretmiş- icaplarda talep vukuunda nüfus hüviyet cüzdan· 

larını ibraz eylemelerini, aksi hareket edenlerin 
hüviyetleri tesbit edilmek üzere karakola davet 
olunacaklarını ve hiiviyeılerine dair hilafı haki
kat beyanatta bulunanlar hakkında da Örfi ida
re kanununun yedinci maddesi hükümlerine gö
re takibat yapılacağını sayın halkımıza bildiri
rim. 

ı • 
"Örfi idare mıntakası dahilinde bulunan ~o

hir, kasaba, köy vesair mahallerde her ttkek 

1 

vatandaşın hüviyetlerini kolaylıkla tesbit et· 
mek için 5/.Eylfil/ 1941 tarihinden itibareıi nü
fus hüviyet cüzdanlarını her zaman üzerlerinde 
taşunalan lüzumlu görülmüştür. 

"Buna binaen saym vatandasların zabıta Orfi idare komutanı Korgeneral 
amir ve memurlan tarafından her hangi gerekli Ali Riza Artunkal 

\.·------···---·······--·· ............ , ______ , ____ _ ______ ___ J 

İran Hôdisesinin 
Akisleri Ne 
Olabilir ? 

Türkiye. İran mcsc1esinde de ken
disini doirudan dofruya alikadar 
ctmiyen diicr meselelerde oldui:u 
g ibi bitaraflığını muhafaza f'!decck
tir, Almanyaya gelince, Bcrlinin 
kanaati , şimdilik İrana doirudan 
dojruya yardıma imkin olmadığı 
merkc:rindcdir. Binaenaleyh, bu
ıün için İran harbinin mevzii kal
ması ihtimali çoktur. Hattl belki 
de İran, İnciltere ve Sovyetlcrle 
doatc;a bir anlaemaya varmakta da 
fayda ıörecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

1 ran'ın Ingiltere ve Sovyet 
rusya tarafından işgali ne 

gibi neticeler doğurabilir ve si· 
yasi bakımdan ne gibi akisler u
yandırabilir? 

Iran komşumuz olduğu için bu 
memleketin yabancı kuvvetler ta 
rafından işgali ve harbin hududu
muzun bu kısmına da sirayeti 
herkesten evvel bizi alakadar e
der. Balkanlardan başlıyarak 
harp alevi sahillerimizi ve hudut 
lıı,rımızı yalıya yalıya ta Şark hu
dutlarnnıza kadar sirayet et • 
mış bulunuyor. Türkiye Balkan, 
Suriye ve Irak harplerinde oldu
ğu gibi !ran'a vaki olan taarruz
da da harbin önüne geçmek için 
elinden geleni yapmaktan çekin
medi. Bu defa da !ngiltere ile I· 
ran'ın arasını bulmağa çalıştığı, 
fakat bu teşebbüsünde muvaffak 
olamadığı söyleniyor. Bunula be· 
raber, Türkiye bu meselede de 
kendisini doğrudan doğruya alii· 
kadar etmiyen diğer meselelerde 
olduğu gibi bitaraflığını muhafa· 
za edecektir.Bu harbin de bir an 
evvel iki tarafça sulhan halledil
mesini temenni etmekten başka 
yapacak bir şey kalınamtştır. 

Milli Şef imiz 

lngili~ Sefirini 
K.ablıl Etti 

Mülcikatta Hariciye Vekili de Hazır Bulundu 

Jngiliz Büyük Elçisi Sir llughe 

Ankara 27 Reisicümhur !smet 
!nönü, bugün saat 19 da Çankaya 
köşklerinde Ingiliz büyük elçisi 
Sir Hughe Knatchbull - Huges
sen'i kabul buyurmuşlardır. 

Bu mülakatta Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu da hazır bulun
muştur. 

Milli Şef, Ankara tayyare 
meydamm ziyaret etti 

Ankara 2 7(A.A.) - Milli Şef 
lsmet Inönü bugün öğleden önce 
Devlet Hava Yolları umum mü • 
dürlüğünü ve Ankara tayyare 
meydanını ziyaret eylemişlerdir. 

Milli Şef, hava yollarına ait te
sisatı gezmiş ve bugünkü müna
kalat vaziyeti ile ileriye ait pro
jeleri hakkında hava yolları u
mum müdüründen izahat almış· 
lar ve direktifler vermişlerdir 

Milli Şef hava yolları umum 
müdürlüğünden ayrılırken geliş
lerinde olduğu gibi hava yolları 

Knatchbull • Huges•en mensubini tarafından S"-13.mlan • 
---, mışlar ve hararetle alkışlanmış-

lardır. 

J a Başveküin nezdinde apony Ankara 27(A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydan bugün saat 11 
de Başvekalette yeni Arjantin el
çisi M. Carlos Brebbia 'yı kabul 
etmiştir. . ... . ...... • 
Bir Gezintinin Röportajı 

Laval'e 
Suikast 
Yapıldi 

Fransız Eski Başveki l 

Muavini Müteaddit 
Yerlerinden Yaralandı 

Deatda Yaralılar 

Arasında Bulunuyor 

Hadise, Ruslara Karş ı 

Harbedecek Gönüllü-
ler Merasiminde Oldu 

Pierre Laval 

Versailles 27 (A. A.) - Komü
nizme karşı gönüllü gidenler için 
yapılan meraı;i!De iştirak eden 
resmi şahsiyetlere karşı bir sui· 
kast olmuştur. 

Aralarında Lava! ve Deat da 
iıuluııan tt!smi ~alıoiy t!tl~r gu upu 
ayrılırken, bir adam rövelverle 
b ir çok kurşun atnuştır, Bu a • 
dam, hemen yakalanmıştır. 

Lava! ve Deat'e müteaddit kur· 
şun isabet etmiştir. Bunlar Ver
sailles hastahanesine kaldırılmış· 
tır. En son haberlere göre, Lava! 
ve Deat'ın yaraları evvelce zan· 
nedildiği kadar ağır değildir. ,, .•..........•...•........................ , 

• 

Tahrana 
Yapılan 
Teklifler 

1 
! 
i 
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Talepler Kabul Edil-ı 
se Bile lran'ın lşgaıl 
Altında Tut!Alması 

Lcizım Geldiği ihsas 
Edilmektedir 

Amerika Ve 
S. Rusya'yı 
Protesto Etti 

Nevyortt 27 (A. A. - Tahran 
lzmirde Neler dan alınan haberlere göre, Tah· 

G
•• d"k ? randaki Ingiliz ve Sovyet elçileri 
Or U • kendi hükumetleri namına Iran 

Şark cephesindeki harekata iştirak eden Sovyet tank teşekkiilleri cepheye se\·k ediliyor 

ALMAN TEBLiGi iranda 
Tebriz Şehri 
işgal Edildi 

1 Günde98 
Tayyare 
Düşürüldü İra n Amirali Bayender 

Basra1da Bir Deniz 
Dinyeper'de Bir Muharebesinde Öldü 

Çok Gemiler 
Hasara Uğradı 

Leningrat Civarında 

Demiryollarına Bir 
Çok Hücumlar Yapıldı 

Bedin, 27 (A.A.) Alman hava 
kuvvetleri, Dinyeperpetrovsk'un 
şimali şarkisinde, ricat halinde 
bulunan bolşevikleri, kovalamış, 
durmadan bomba ve mitralyöz a
teşine tutarak ağır zayiata ua . 
ratmıştır. 

Çermigof mıntakasında, kıta 
topluluklarına, atış mevzilerine, 
asker kamplarına, kamyon kafi
lelerine durmadan taarruz edil . 
miştir. Netice her yerde tesirli 
olmuştur. 

Şimalde salı günü Alman ha
va kuvvetleri, Sovyet donanma
sını ve FinlS.nda körfezinde sefer 
yapan nakliyat gemilerini bü • 
yük hasara uğratmıştır. 

Istihkamlara ve kıta topluluk
larına karşı yapılan müteaddit 
hareketlerden başka, Dinyeperin 

Basra körfezindeki lngiliz filosu
nun kumandanı Sir G. Arbuthnot 

Simla 27 (A.A.) - Bir tebliğ
de bildirildiğine göre, Britanya 
ve Hintli kuvvetlerfn ileri ha
reketi lran'ın cenubu garbisinde 
ve garbinde plan mucibince de
vam ediyor. Hint krtaları Aba
dan'da petrol tesisatı civarında-

rsonuj Sa: 2; SU: 6) 

SOVYET TEBLiGi 

Almanla r a 
Ağır Zayiat 
Verdiriliyor 

Üç Nakliye 
Gemisi Daha 

Batırlldı 

T allin ve Odesa' da 
Şidd etli Muharebeler 
Devam Etm eltediı 
Moskova 27 (A.A.) - Gece yal 

rısı neşredilen Sovyet tebliği: 
26 Ağustos, kıtalarımız, bütün' 

cephe boyunca düşmana karşı a• 
nudane çarpışmıştır. Halen elde,, 
edilmis olan sarih malumata na· 
zaran "24 Ağustosta evvelce bil
dirilmiş olduğu veçhile 46 Al
man tayyaresi değil, fakat 63 Al 
man tayyaresi düşürülmüştür. 25 
ağustos günü, 93 Alman tayyar~si 
düşürülmüştür. 18 Sovyet tayya
resi kayıp!ır. 

Leningrat civarını müdafaa e
den Sovyet tııyyarecileri, son iki 
gün içinde hava muharebelerin
de ve tayyare meydanlarında-101 
Faşist tayyaresi tahrip etmişler· 
dir. 

(Sonu: Sa: 2; SO: 4) 

üzerinde bir çok gemiler ba· ========================== 
tırılmış veya ağır hasara uğratıl
mıştır. Alman hava kuvvetleri 
başlıca gayretlerini Sovyet mü· 
nakaliitına karşı tevcih etmiş

lerdir. Knotopbriansk hattı ye
niden mühim hasara uğratılmış.
tır. Bir çok istasyonlar halen yı
kılmıştır. Yanmakta olan vagon 
lar mühim şimendüfer hatlarını 
kapamıştır. 

Leningrat bölgesinde demiryolları

na ve demiryolu iltisak noktalarına 

tesirli bombardrmanlar yapıldığı ha
ber verilmektedir. 

~~I 
insanlarla Akrepler Arasındc· 

Yazan: REFiK HALiD 
Fakat Iran harbi Türkiye kadar 
Almanyayı da alakadar eder. J. 
rak'ın kayıbından sonra Iran Al
manya için Orta Şarkta yegane 
tehrik merkezi ve Hindistan yo
lu üzerinde kazanmağa çalışacağı 
yegiıne devlet olarak kalmıştı. 
Şark cephesinde muvaffak olup 
ta Hazer denizine kadar uzanabil 
diği gün Iran ayaklarının altına 
serilmiş bir halı vazifesini göre
cek, lngiliz Imparatorluğuna en 
büyük darbeyi vuracak mevkie 
~elmiş olacak ve Orta Şark pet-

Japon Sularından 
Rusya 1ya Nakliyata 

İtiraz Ediyor 

Başmuharririmizin, son Izmir hükumetine birer nota tevdi et
seyahatine dair intibalannı bu- mişlerdir. Bu no~ada, lrand_a bu
gün üçüncü sayfamızda okuyu· lunan Alınan aıanlarının ihracı Sah günü, hava muharebelerinde 
nuz mukabilinde muhasamatın kesil- SovyeUer 98 tayyare kaybetmişlerdir. 
.-.:.... •• ~ \ mesi teklif edilmiştir. l 

Gazetede okuduğum son tebliğe göre Mardin'de akrepleri 
ahali arasında iki sencdenberi aman vermeden süreı 

muharebe insanlar lehine büyük bir inkişaf göstermiş: 3 ayd 
o çirkin, zehirli, sinsi hayvanlardan tam 36 bin 274 ü maktu 
düşmüş; harp bütün hıziyle devam edıyormuş ve kış gelmedeı 
düşmanın daha geniş mikyasta imhası için de canla, başla çalışı 
lıyormuş. Bravo! "Teşkilat,, ın ne demek olduğunu, ne semerele. 
vereceğini iyice gösteren bu misal karşısında dahı • tıpkı sivrisi 
nek mücadelesindeki gibi • eski devir !erin uyuşukluğunu, miskin 
liğinl düşünüp şaşmamak, yeni uyanıklığı ise alkışlamamak ka· 
bil midir? O çağlarda Mardin ve havalisi, Hindistan ormanları 
Ganj nehri kıyıları kadar korkunç ve tehlikeliydi; Buralardak 
naja yılanlarına mukabil, cenup ülkemizde zehiri ekseriya ölüme 
sebep olan müthiş akreplerden dolayı hem yerli ahali, hem dr 
memurlar sınıfı daimi bir endişe içinde yaşar, endişeli gözleı 
yerde, duvarda, yatakta, yorganda, kapta kacakta mütemadiyeı 
akrep arar, uykusunda bile akrepli rüyalar görürdü. Işte bu ka 
bus, yakında sona erecek; Mardinde akrep, Erenköyünde sivrisi· 
nek kadar bulunmaz olacak! 

rollerini !ngilizlerin elinden ala- Moskova 27 (A. A. - Mosko-
bilecekti. vadaki J apon sefiri Molotofla gö-
Şimdi lran işgal edilince vazi- rüşmütür. Sefir, Amerikadan Sov 

yet tamamen değışti. Fazla ola • yet Rusyaya sevkedilen petrolle
rak Sovyet Rusyaya lngiltre ve rin Japon arazisi civarından geç
Amerikadan gelecek yardım için mesi icap ettiğini ileri sürerek 
yol açılmış oldu. Şark cephesin- Sovyet hükumetinin bu meseleye 
de h~rp kışın da devam edC:eği: j hususi bir dikkat atfetmesini ta
ne gore bu yardımın ehemmıyetı lep etmiştir. 
vardı~. Çünkü eylulden itibaren Anlaşıldığına göre, Sovyet hü· 
Amer:ka .t~m. randımanla harp kumeti, Amerikadan satın alınıp 
malzem~St ıstıhsalıne başlıyacak- Sovyet Rusyaya nakledilen pct· 
tır. lngıltcre ve Sovyet Rusya, rol, benzin gibi malların Uzak 
Amerıkanın yardımıyle, Ilkbahar Şarktaki Sovyet limanları da da-ı 
içinde bir taarruz hazırlıyabilir· bil olduğu halde mutad .. Y~llar
Jer. dan geçmesinde Japon hükum~-

Binaenaleyh lran'ın lngiliz ve tini endişeye düşürecek hıç bır 
Sovyet orduları tarafından işgali sebep görmediğini bildirmiştir. 
her halde Almanyayı memnun 

B r ,. Sovyet Rusya ile Amerika arasında 
etmem·ş olsa gerektir. er ın ın Uzak Sark limanları vasıtasyile yapı· 
kanaatine göre şirlıdilik Ira_n'a lan normal ticaret münasebetlerinin 
doğrudan d9_ğruya yardıma ım- idamesine mini olacak her türlü te· 
kiın yoktur. Fakat Şark cephesin ı ıcbbüsün cayri dostane hareket t ... 

ı:" :i: ·~u: 0) (Sonu: 81: 2; SU: 7) 
> • 

(Sonu; Sa: 2; S U: 9) 

(Sonu; Sa: 2; S U: 3) --- ---------

Iugiliz ve Rus kuvveflerlne kar şı şiddetli bir mukavemet göster diği bildirilen lr11n piyadesi 

Lisanımızda akrep diyince "Akrabanın akrabaya akrep et 
mez etdüğün,, sözünü hatırlamamak da mümkün değildir. Hatt. 
akrebiyle meşhur olmayan yerlerde bile bu hayvanın sevimsiz 
soğuk adı, o sözden dolayı, ikide bir, yine anılrr. Fakat fikrimce 
akrabayı akrebe benzetmekten • iki kelimenin baş harflerindck 
müşabehetten başka • isabet yoktur. Filvaki akraba dahi çok de· 
fa zehirlidir ve zehirli iğnesini kullanır; ama akrep bunu nefsin" 
müdafaa için yapar ve iğnesini ancak hasım sandığına batırır; 
akrabıı- gibi çekemediği, kıskandığı için hısımına değil! Sonr. 

akrep lehine şu cihetin de kaydetmeli: Bu hayvan pek onurludur; 
bir ateş çemberi içinde kalıp da kurtulmaktan ümidini kesince 
kendi zchirini kendine batırır, sillhını göğsüne sokan bir tradc; ı 
kahramanı gibi haysiyetle ölmeği bilir! 
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Tdrika No. 45 
Paristen Gelen Haberi Okurken 
İmparatorun Betibenzi Uçmuştu 

.;molcnsk'c yalnız 50,000 udam sağı gclmış olabilir? Etrafındakiler, kcn
arıyor, Bu, kendısiylc beraber yola dilenne de sirayet etmiş biı· endişe 
kan insanların yekununun ancak on- içinde, bunu düşünüyorlar. Şu feci 

a bmdır. Artık erzak da kalmadığı ricat kabusundan daha müthiş bir ha
n Smolensk'.de kışlamak mumkıin disc olabilir mı kı? 

egıldır. Donmuş ordu, yilruyı.iştine Meğer, Parislılcr, İmparatoru öl-
evam etmek mccburiyetiudcdır, Da- muş biliyorlarmış, 

şımdiden, askerlerin b nlercesi, si- Vakıa, hazırlanan bir hükumet dar
hhnnı atmıştır. Bir aralık, hassa besi akim kalını~. Fakat ne çıkar bun-
ayının maneviyatı bile sarsılmıyn dan? 
şlayınca, Napolcon onlara şu söz- Bir kaç sene evvel, bir suikast ter-

en söylüyor: tibi akabinde tevkif olunmuş, sonra 
·.- Askerler.im, biz, duşmana mağ- da timarhaneye tıkılmış cümhuriyetç.i 

up olmadan çekiliyoruz. Kendi kcn- bir zabit, General Mallet, İmparator 
mıze yenilmiyclim. Bizler, orduya ör dan hiç bir haber çıkmamasından ce

ek olmıya mecburuz. Fakat esefle saret alarak, ve Moskova yangınının 
oniyorum ki, sizin aranızda bıle, haberi tızerinc ortalığı saran deh
aha şimdiden, silahlarını ve kartalla- şete güvenerek, İmparatorun öldü
mı tcrketmiş olanlar var. Ben, sizin ğüne dair bir rivayet çıkarmış, 
nzıbatınızı, sizin kendi ııerefinıze ha- Bu rivayet üzerine Zaptiye Nazırı 
rnle ediyorum!,. tevkif edilm.iş, Muvakkat bir hüku-

Napoleon böyle söyliyerek onların met kurulmuş, Fakat bereket ki, az 
başına geçiyor. Zabitlerin ayakları, zam:ın içinde, iki zabit bu sahte-
cçı tulumlariyle sarılıdır. Yaya kal- karlıgı meydana çıkarmışlar, ve so
m~ si.ıvariler, sopalara dayana daya- kaklarda: 
a yurümektedir. "-Yaşasın İmparator!., Diye hay-
lşte, sağda, artık etrafına hiç bir krrarak, rivayetleri yalanlamışlar. 

haşmet saı;amıyan Napoli Kralı. Sol- Şımdi, üzeri karla örtülü bir çadı-
a Italya Vis Rua'sı. Ve onların or- rın içinde, Napoleon, kendisine bil
.ısında da, kısa boylu bir adam: Sır- tün bu malumatı yetiştiren vesalke 
nda Polonya kürkiıyle, başında ya- dehşetle bakıyor. Bu haberler, ona 

banı tilki derisinden bir kalpakla, e- göre, bir Valamank bozgunundan çok 
ınde kayın ağacndan bir sopayla, ses fenadır. Vakıa, mücrimler kurşu
ız sadasız, ve yaya olarak Rusyadan na dizilmişler, ve mesele örtbas o-
uzaklaşmıya çabalıyan... İmparator !unmuş, 
Napolcon Bonapart: Fakat Paris polisine hakim olmak, 
Cihanı fethetmekten dönüyor! bütün Fransaya hak 'm olmak demek 

H ükiımet darbesi 

A caba bütün bu hadisata, Paris 
ne diyor? Napocon, bu hususta, 

hiç, amma hiç bir şey bilmiyor. Mısır 
scferindenberi ilk defadır ki, bu hu.

U':lta tam bir bilgisizlik içinde bulu
nuyor. Ve diyor ki: 

"- Tam on beş gün var ki. ne bir 
haber aldm, ne de bir posta. Her şey
den yana karanlık içindeyim, Ordu 
bozgunluk, yorgunluk içinde: Onu ye
mden tanzim edebilmek için, en az 
on beş gün lazım. Vilna üzerine gi
deceğiz. Fakat acaba orada tutunabi
lecek miyiz? Eğer orada sekiz gün 
tutunabilirsek, i:zler nisbetcn yoluna 
gırcr. Fakat ya o ilk sekiz gün için
de bir taarruza uğrarsak? O takdirde 
dayanabileceğimiz son derece şüp
helidir. Erzak... Erzak... Erzak ... 
isterdim ki, Vilna'da, bir tek ecnebi 
bulunmasın Çünkü ordumun bugünkü 
manzarasını bir yabancınrn görmesi
ne dayanamam. Bu itibarla, eğer Vil
nada knlmış ecnebiler varsa, orduyu 
oraya sokmadan evvel, onları mutla
ka uzaldaştırmalryıml., 

Nihayet, bir kurye geliyor. Fakat 
onun getirdiğ haberi okumak, lm
parntorun belıni, benzini uçuruyor. 
Ona Par.isten ne gibi bir kara haber 

değıldir ki ... 
Napolcon, aldığı haberlerden fev

kalade sarsılmıştır. Kağıtları elinden 
bırakıp, derin derin düşünüyor, ve ya
kınlarından birisıne: 

"- Ya hanedan? diyor, ortaya 
benim öldüğüm rivayeti çıkınca, ka
rımı, oglumu, İmparatorluğun mües
seselerini hiç kimse hatırlamaır.ış mı? 
Hayır... Anlaşılıyor ki, ben müm

kün mertebe süratle Parlse donmc
liyim !,. 

Demek ki, Napoleonıın, senelerce, 
ve geceli günduzlü kendi hanedanına 
yardım uğrunda harcadığı gayretlerin 
neticesi budur. 

(Arkası var) 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Proeram 
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12.33 Sukılar 
ı 2.45 Haberler 
13 00 Şarkılar 
ı3,IS Mtlzik P~ 

o 
JB.00 Program 
ı 8.30 Serbest 

18.40 Şarkılar 
19.00 Konutma 
19 15 Caz ve Odkes 
19.30 Haberler 
19.H Mlluk 
20.15 Radyo n• 
20.45 Su eserleri 
21.00 Ziraat tak 
2ı.ıo Şarkıllr 
21.25 Konupna 
2ı.4o Müıık 
22.30 Haberler 
22.45 Dan• mllıifi 
22.55 Kapanıs 

G·ECE GELEN HABERLER 
Alman Sanayi 
Mınlakaları 
Bombalandı 

/=ransa Üzerinde Bir 
Hava Harbi Oldu 
I.ondra, 27 (A.A.) - 'Tebliğ": Ko

lonyanın sanayi mahalleleri ~iddetle 
b bardnnan edilmiş oldugu gibi 

ı ıvre ve Boulogne doklanna karşı da 
uva!fak:ıyetle neticelenen taarruz
r ıcra edilmiştir. Avcı tayyareleri, 

duşn:anm Fransanın şimalindeki tay-
Y rC' mcydanlanna taarruz etmi~ler
dır. Bu harekllt esnasında duşmanm 
b r avcı tayyaresi tahrip edilmiştir. 
1.; ç bombardıman tayyaremiz kayıptır. 

' Bir lıava lıarbi 
Londra, 27 (A.A.) - Avcı teşekkül

leı ·, bu sabah şimali Fransa üz.erinde 
y ptıkları bir hava muharebesi es-

;ı nda di.ışmanın on :ıvcı tayyaresi
nı tahrip etmi§lerdir. İngiliz avcı tay
ynr<'ll"rindcn sekizi tislerinc dönme
m lC'rdir. 

Nakliye kuvvetlerine lıiicum 
Londra 27 (A.A.) "Tebliğ,. 

Blenheım tayyareleri dün düşman ge
mılerine karşı geniş harekat yapmış 
ve Frize Alman adaları açıklarır.da bir 
vapur kafilesine hücum etmişlerdir. 

Orta bi.ıyuklükte bir gemi b;ıtırıl -
mış, diğer bir çok gemilere de isa
betler kaydedilmiştir. 
Avcı tayyareleri Cherburg mıntaka

sındaki düşman tayyare meydanlarına 
k rııı iki taarrw:i hareket yapmışlar
dır. Yerde bulunan tayyareler top 
ve mitralyöz ateşıne tutulmuş ve bir 
çoklan yanmağa başlamıştır. 

7 bombardıman ve 4 avcı tayyaresi 
üslerine dönmemiştir, 

İngilizler 

Paşayı 

Ali Mahir 
istiyorlar 

Tunus 27 (A.A.) - "D. N. B .. , 
Mısır eski Başvekili Ali Mahıı Paşa 
h kkmda alman tedbirlere mütedair 

ı~ıı parlJ.nıentosunda yapılan isti
:ıha cevaben Mısır Başvekili Sırrı 

P sn şu beyanatta bulunmuştur: 
' lngılızler Ali Mahir Paşanın ken

d lerıne teslimim istediler. MıEır hü
metı boylc bir hareketin anayasaya 

uygun olamıyacağını soyled'. Buna 
rşı Londra hükQmeti, memleketle

r nin an,ıyasasrna uygun olmadığı 
halde doktor Stoyadlnoviç'i Yugos -
Javlnnn teslim etmiş olduğu cevabmı 
ve mi tir.,. 

Orta Şarkta 
Yeni Bir İngiliz 
Kumandanhğı 

G. Cunningham'ın da 
Vazifesi Değiştirildi 
Simla, 27 (A.A.) - "Reuter,. Şar

ki Afrikadaki harekatın bilkuvve ni
hayete ermiş bulunması dolayisiyle, 
Orta Şark ba§kumandanına bütün dik
kat:ni daha faal harekat sahnelerine 
hasredebilmcsi imkanını vermek üze
re Şarki Afrika için yeni bir kuman
danlık ihdas edileceği bugün burada 
bildirilmektedir. 

İtaly;ın şarki Afrika İmparatorluğu
na taarruz eden kuvvetlerin kuman
danı General Cunn.ingham orta Şark
ta yeri bildirilmiyen başka bir ku -
mandanlığa nakledilmiştir. 

Şarki Afrika c;cferinin diğer müm
taz şahsiyetlerinden biıi olan Gene
ral Flatt, şarki Afrika başkumanan
ltğma tayin edilmiştir. 

Bir Neşriyat 
Kanunu 

Hazırlandı 
Ankara, 27 (TAN) - Bundan 

iki sene evvel yapılan neşriyat 
kongresinde, verilen kararlar 
cümlesinden olarak, Maarif Ve 
kıileti bir "neşriyat kanunu la
yihası,, hazırlamıştır. 

Bu layiha ile devlet, yapılan 
neşriyatı ıtedvin ve tedvir ede
bilecek, gelişigüzel, bir takım ti
cari zihniyetlerle yapılan neş
rivata mani olabilmek icin ted-
birler alacaktır. • 

Memleketin kültür hayatını a
lakadar eden fikri tekamülünde 
büyük tesirleri görülen eserleri 
daha srkr bir kontrol ve müraka
bcyc tabi tutmak bu suretle 
mümkiin olacaktır. Çıkan kıy
metli eserlerin memleketin dört 
bucağına tevzi işi de bu layiha 
ile organize edılmekte, bazı vila
yetlerde yeniden Maarif kitap 
evleri a~mak suretiyle "bayi 
derdi,, de ortadan kaldırılmakta
dır. 

Fiyat işleri 
-o-

Odun Narhı Yeni 
Baştan Tetkik Edilecek 

Peynir tüccarları beyanname ver -
meğe davet edilmişlerdir. Ancak 
peynirin tenekesine konulan sekiz lira 
narh az görülmektedir. 6,5 liraya sa
tın alınan bir teneke pernire tlli ku
ruş buzhane kir;ısı ilave edilerek te
neke başına kabul edilen yüz kuruş 

TAN 

Maarif Vekili 
Kamoı Gezdi 

Üniversitelilerin İstekleri Dinlenildi, Maarif 
Vekili Dilekler Hakkında Beyanatta Bulundu 

kar az görülmektedir, Tüccar bıı ka- Maarif Vekili ıınsnn Ali Ylkel, bc- ı talelıesiııin dilekleriyle me~gul ol
rın arttırılmasını istemektedir. Bak- raberinde Maarif mi.idi.irıı Tevfık Kut dum. Riz k:ımpm Penclikle leyli ol
kallarca perakende 80 - 85 kuruşa oldu«u halde dün saat 17 30 da Üni- ınasını istemi;;; ve orada bir s .. hn sa
satrlan peynirlerin toptan kllosu 54 - vcrs~eliler kampını z.ıyar~t etmış, t<ı- tın :ılıııaya 1'arar \'crmiştık, Bazı se-
55 kuruşa satıl~ası azım~anmakt~dı:. l lcbe ile göruşNek ihtıynç \'e dilekle- beplcrdcn dolayı ıstimlfık muamelesi 

Yapılan • tetkıklere. gore şehrımıı: 1 riyle meşgul olmuştur. Talebe, şunl;ırı ikmal edilPmedı. Gündüzlü k~ıınplara 
buı:hanelerınde 65 hın teneke peynır ı · t . t • işt:r:ık eden t:ılebeye ucu.ı ycıııek tc-
mevcuttur. Bu mıktar şehrin bir se-

1 ~ cııııs ı:· . nıiıı cdilıneı;i ic;in ııla~rndarların :ıa-
nclik ihtiyacına belegenmabeleg· kafl 1 1 - Kampıı_ı le. ylı olınas.ı. . . • 

k ld kd d ucuz rckete gcc:mesini bildirdim. Velilerı 
görülmektedir. Sehirde geçen sene 2 - Neharı a ~ı:ıı t;ı 11 e burada bulunınaynn ve fktis:ıdi vazi-
44 bin teneke peynir sarfedilmiştir. bir lokantanın tcınını. 

Od :l Fak·r talebeye yardım y;ıpıl- yetleri ıyi olmıyan tnlcbeye yardtm 
llll nm·lıı ' - ·ı yaı)11111aSI işi ile meşgul olacngmı. İk-

ınası. 

Fiyat mürakab~ ko~isyonu bugün Kampa ait dileklerden sonra talebe mal imlihanlarmın tehir edilip edi!e-
t~planarak. mercımek fıyatl~rmı tes-

1 
l\lııanf Vekilinden bir "Üni\'ersıteliler miyecegı hakkmda henÜ7. bir ~ey söy

bıt edecektır. Kırmızı mercıme~ top- Yurdu., tesisini, ikmal imtihanlarının liyemiyeceğim. Rektörle görüşeck ve 
tan 7 - 8 kuruş arasında alındıgı hal- tehir edilmesini, kitap ihtiyaçlarının wızıyet hakkında iwhat alacağım. 
de perakende 20 .- 22 kuru~tan sattl- kar ıl<ınmasını ve geı:en yıl yapılamı- Büyük talebe Yurtları tesisıııi biz de 
maktadır. Komısyon aynı zamanda . ş" . · . istemekteyiz. Lalelideki Tayyare a-

d h · · d d t tk'kl d y.ııı Sosyal durum,, mıketının tamam-
~ ~n nn~t ı uzerın e e e ı er e l:ınm11sım rica elınlstir M11arif Ve- partınıaıılarrnı satın almayı düşündük. 
uKuo.nyalcu·~ ıord. uncular b'ın çekı' kadar kili, bu. d.ileklerle m~şg~l olacağım va- Bu sene bu iş için tahsisat nyırama-

dık Fakat bir "Üniversite Yurdu,, 
meşe odununu Biıyükdcrede çekisi adetmı~tır. · . vücucle getirmek istiyoruz. rık im-
280 kuru"a satmağa hazır bulunmakta, Vekilill beyanatı kfınlnrd;m istifade edeceğiz . ., 
fakat mlisteri bulamamaktadırlar, Çan Maarif Vekili dün sabııh okulları 
kil toptancı oduncular odunun çekisi- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bir da teftiş etmiş ve talebenin durumu 
ni 560 kuruşa sattıkları haldc- köy- muharririmize şu beynnatta bulun- ve lmtihnn vaziyeti hakkında izahat 
lülerin istedıkleri 280 kuruşu pahalı almıstır Tetkiklerine bugün de de-
bulmaktadırlar. Halbuki toptar. 280 muştur: · · , 
kuruşa satılan odunun perakende 0 _ "- Kampa işirak eden Üniversite vam edecektir. 
larak en çok 380 kuruşa sattlması 
icap etmektedir. Bu hadise odun nar- BELEDIYEDE: MUTEFERRIK : 
hrnın çok yüksek takdir edıldiğini 1 
meyda_?a çıkarmı~tır. Bu se~epl~ f~- Define Aramak t~in Mebuslar 
yat murakabe kom.ısyonu keyfıyetı bır 3' 

Halkın 

~:~e ;;~~mve~ p~:r:;~~~ıı v:~:~;;ir~Ö7.- Müracaat Çoğallyor isteklerini Dinliyecek 
--o-

POLiSTE: 

Tarsuslu Bir Tüccar 
Yaralandı 

İstanbula mal almak için gelen Tar 
sustu tüccarlardan Ferah otelinde o
turan Mehmet diın gece geç vakit 
Emniyet sandığı önıinden geçerken 
hüviyeti meçhul eşhas tarafından ta
arruza uğramıştır. Mehmet muhtc
li fyerlerinden yaralanmış ve zührevi 
hastahanesine kaldırılmıştır. Tah ~ 
kikata devam olunmaktadır. 

YANGIN - Üsküdarda Hayrettin 
Çavuş mahallesinde Emin Karakaş ve 
Emin İncinin kiraladıkları 6 numa
ralı terzi dükkanından yangın çıkmış
tır. 

---oı---

Şose İnşaatında 
Çalıştırılan Mahkumlar 

Anku• 27 (Tan) - Nafia Vekaleti, iki 
seneden fazla mahkümiyeti bulunan ma~ l:iun· 
ların şoıe in•aatında çalı~tırılmaları tı.akkııı. 
d•ki huırlıh:larınr tatbik mevkiine koymuı 
bulunmaktadır. Vucurlu ılndc 2SO mahküm 
Gcliboludt, ıosc ın,aatına baılamııları.hr. Gc· 
len mahlmat• ı8re mahküdmlardan, ııündc • 
likle çalışan amelcrlen daha faydalı rıındımau 
alınfaktadır. Ccllboluya ı so mahkum daha 
ıılSndcrilecektir. 

Tahrana Yapllan 
Teklifler 

( Başt•rafı 1 incide) 

Şehinşah İngiliz sefirini 
tekrar kabul etti 

Londra 27 (A.A.) - Reuter'in dip
lomatik muharriri yazıyor: 

Sovyet ve Britanya kıtaları. İran 
kuvvetleri tarafından pek az bir mu
kabele görüyorl3r. Enerjik tedbir
lerin alınması üzerine İran hükümeti 
şimdi daha tam mahiyette tekliflerde 
bulunmağa mütemayil gorunuyor. 
Zannedildiğine göre Şehinşah, Tah -
randaki Britany.ı büyük elçisine İran 
hükumetinin mevcudiyetleri elztm bu
lunan bir kaç teknisyenden maada 
bütün Almanları bir hafta içinde İran 
dan çıkarmağa hazır bulunduğunu ve 
bu bir kaç teknisyenin de yerlerine 
ikame edilecek olanlar yetiştirilince 
derhal gönderileceklerini bildirmiştir. 

Iran hükumeti tarafından yapılan 

bu tekliflerin tamamen nazarı dikka
tr. almacağt şüphesizdir. Ancak İran 
üzerindeki mihver tehdidinin hakika
ten zail olduğuna İngiliz ve Sovyet 
hükılmetlcri tarafından keaaat gcti -
rilmedilı:çe askeri harakatın durdu -
rulamıyacağı aşikardır. 

"İramn işgal altına 
alınması icap edebilir,, 

Londra, 27 (A.A.) - İran kıtnlan 
İngiliz ilerlcmesıııe karşt hafil ve 
sembolik bir surette mukavemet et
mektedir. Bu sabahki gazetelere gö
re bu, İrım Şahinşah"ının müzakere
lerde bulunmaya çalıştığının bir bür
hanıdır. Bu halde, İran hadisesi hafla 
bitmeden evvel halledilebilir. 

Daily Henıld gazetesi diyor ki: 

Sürpagop mezarlrğındaki define hi
kayesindenberi bu maksatla alakadar 
makamlara define aramak müsaadesi 
almak için müracaatler devam et
mektedir Bir zat İstanbulun tarihi 
çeşmelerinden birinin altında mühiır. 
miktarda bir define mevcut olduğu ve 
bunun çıkarılmasına hangi şartlar da
hilinde müsaade edileceğini belediye-
den sormuş ve fakat çe:,meyi ve bu
lunduğu semti ifşa etmemiştir. Be
lediye reis muavinliği çeşmenin 

kıymetine halel gelmiyecek ~urette 
hafriyata müsaade edebileceğini ve 
ancak yeniden tamiri için keşif neti
cesinde taayyün edecek paranın de
pozito olarak yatırılması lazım gel
diğini bHdirmlştir. 

ASRI MEZARLIK KAPISI - Be
lediye asri mezarlığa muhte11em biı 
kapı yaptırmağa karar vermiştir. Bu 
kapının on bin liraya çıkacağı tahmir. 
edilmektedir. 

İki Gazete Hakkındaki 
Karar 

Vatan ve Son Havadi• uzetel~ri İdarei 
Örfıye Komutanlığının kararı ilt birer cun 
kapatılmı~lardır. 

Sovyet Tebliği 
( ea,tarafı , tneide) 

Batırılan gemiler 
Moskova 27 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat dairesinin bugün öğle
yin neşredilen munzam ilave teb
liği, son günler zarfında bir Sov
yct denizaltısının iki düşman nak 
liye gemisi batırdığını bildirmiş
tir. Ayni tebliğ bir Sovyet deniz 
altısının ehemmiyetli bir düşman 
limanına girerek 5 bin tonluk bir 
düşman ticaret gemisini batırdı
ğını da kaydetmektedir. 

Le.rıi11grat'1 ıı müdafaası 
Moskova, 27 (A.A.) - Bir So\·yet 

tebliğine göre, Alman !ddialarına ce
vap veren Leningrat radyosu, j\-lare
şal Voroşilof'un kanrnın son damlası
na kad<ır Leningradı müdafaııya az
metmiş olduğu bildirilmektedir. 

* Moskova, 27 (A.A.) - "Reuter": 
Alnıan yarını kavisinin yavaş yavaı;ı 
Leningrada yaklaştığı hakkında ema
reler mevcut değildir. Fakat Lenin
grat, bütün şiddetiyle mudafaa edile
cektir. Tallin civarlarında olduğu gi
bi, Odesa civarlarında da şid~tli mu
harebeler devam etmekte ve burada 
Sovyet kıtaları Almanlara ve Ru
menlere muazzam kayıplar verdirmek 
ledir. 

Jrandaki müşterek İngiliı: - Sovyet 
h:ıreketi, İngiliz siyasetinin gittikçe 
artnn kuvvetinin bir işareti olarak 
Moskovada bilhassa iyi knrşılanmak
tadır. 

Beyannameler atılıyor 
Mo•kova 27 (A. A.) -"Reuter., Rus tay. 

yartleri, cephedeki Alman hatları arkasına '" 
ılaha ccrilere beyannameler aımakıadır. Bütiln 
bu beyannameler Rus halkının kati ••mini 
11ö4termekte ve Almınyada ve itaal altındaki 
rnernlektılerde olan bitenler hakkında haberler 
vermekıedir. Salı ıcünü eueteciler konfcran· 
sında ıuretleri ııaıetecilerc eösterilen beyan 
nameıerde Roosevelt - Churchill mil\erek be· 
yannameainin metni ve Afrikada İtalyan lm· 
paratorluğunun tahribini bildiren iıtatiıtikler 
bulunuyordu. 

Beyannamelerin ekJerlıl Almancıdrr. Fakat 
Lehçc,Rumence, Slovalrça ve Fince yazılmıı be 
yannameler de atılmaktadır. Beyannamenin 
arkasrnda, bu beY1nnameyi bulanın te&lim ol· 
mık Urerıt Ruı hatlarrın eeçebilmeıini mUm
kUn kılacak parola yaxılıdır. 

lstanbul mebusları her sene olduğu 
gibi bu yıl da ay başından itibaren 
kazaları dolaşarak halkm istekledni 
tesbit edeceklerdir. 

LAYİPZİG PANAYIRI - Muhte
lif fabrika sahiplerinden sekiz kişilik 
bir grup Layipzig sergisini görmek 
üzere Almanyaya gideceklerdir. 

YÜN 1PLİGİ GELDİ - İngiltere
ye sipariş edilen merinos yün iplik
lerinden altmış bin kiloluk bir parti 
şehrimize getirilmiştir. Bu iplikler 
istenilen numaralarda merinos ipliği 
olarak yapılabilecektir. 

TiCARET OFİSİ TEŞKİLATI -
Ticaret ofisi, Anadolunun muhtelil 
merkezlerinde kurulacak ajanlıldar i
çin kadl'osunu tamamlamıştır. Kadro 
mucibince tayinlere başlanmış ve ilk 
olarak Sark vilayetlerine ajanlar gör. 
derilmiştir. 

KEÇİ KILI Ege mıntakası 
Mutaflarından bir grup şehrimıze gel 
mişlerdir. Mutaflar, Trakya mınta
kasının 'kec;i kı111arını kilosu 120 - 187 
kuruştan mübayaaya başlamışlardır. 

AL TIN FİYA Tl - Altın 25,90 ku
ruştan muamele görmüııtür. Bir gram 
altın 350 kuruştur. 

irandaki Harekcit 
(Saştaratı 1 ıncldeı 

ki Iran kuvvetlerini temizlemiş
lerdir. Iki top, üç zırhlı otomobil 
iğtinam edilmiş ve 350 esir alın
mıştır. 

Abadan'ın takriben 60 kilomet 
re şimalinde Maris de zaptedilmiş 
tir. Benderşahpurda sükunet var
dır. 

Kanikin mıntakasında Britan
yalı ve Hintli kıtalar hafif bir mu 
kavemct ve top ateşinden sonra 
Gilan'ı zaptetmişler, diğer bir kol 
da Sırayfpol istikametinde ileri 
hareketine devam etmişir. 
Basra körfezirıdeki lıarekô.t. 

Simla 27 (A. A.) - Iran deniz 
kuvveleri, iki gambot kaybetmiş
tir. Bu gambotlar batmıştır. In
gilizler, bir gambotla bir iaşe 
nakliye gemisi, iki romorkör, 6 
bin tonluk bir gemi istiab edebi
len sabih bir havuz zaptetmiş
tir. Iran amrali Bayender, yapmış 
olduğu mukabil bir taarruz esna
sında ölmüştür. 

I şgal edilen yerler 
Simla, 27 (A.A.) - Bender Şapur

d:ı alman üsera arasmda bir çok Al
man ve İtalyanın da bulunduğu bu
rnrla öğrenilmiştir. Hürremşah ile 
Bender Şapurda bir çok İranlı da e
siı· edilmiştir. 

Hava tarikiyle nakledilen İngiliz 
kıt.na.tının petrol kumpanyası memur
larını himaye için Haftkel mıntaka
sına indiPilıniş oldukları şimdi öğre
nilnıi!;itir. 

l ngi liz kıtaatı şimdi Bender Şapur 
ile Hüt'l'Crnşah, Sylaimaııyah ve Ku
asarshaikh'i tamamen işg;:ıl etmiş bu
lunmaktadır. 

Hürremşah'ın garbinde Şattelarap 
nehri iıntidadınea Abadan'a kadar o
lan mıntaka İngilizlerin elindedir. 

T ebriz işgal edildi 
Londra, 27 (A.A.) - Moskova rad

yosuna göre, İrandaki Sovyet krtaatı, 
dün Tebrlz'i işgal etmişlerdir. 

lran resmi tebliğine göre 

ihtikar Yakası 1 

. 
98 ihbardan 32 

Tahakkuk Etti 
Si 

Fiyat mürakabe kontrolörleri dün 
Bostancı. Çiftehavuzlar ve Kadıköyde 
muhtelif maddeler üzerinde yapılan 
ıhtikar ihbarlarını tetkik etmişlerdir. 
Fikat mürakabc bürosuna bugüne ka
dar 98 ihbar yapılmış. fakat bunlar
dan yalnız 32 si tahakkuk ederek hak 
ınnda ınuanırı .... ~~ılmıııtır. Tahki -

'·-.ı devam etmektedir 
Beyoğlu Ağahamam ·caddesinde Fi

Iip isminde bir kasap kuzu etıni 80 
kuıuşa satmıstır. Bu yüzden .1dliye
ye verilen Filip asliye ikirıcı ecza 
mahkemesinde 25 lira para cezasına 
ve bir hafta dükkanının kapanmasına 

1ahkum cdılmiştir. 
Diiziinesi 90 kunışa s<ıtılmasr fr-.

cdcn jiletleri 300 kuruşa satan bir 
seyyar satıcı da müddeiumumilığe ve
rilmiştir. 

ADLiYEDE: 

Bir Muhammin 
Kcitibi Mahkum Oldu 

Emniyet sandığı muhammin katibi 
Salahattin Taray muhamminlere ma
hnllerine giderek kıymet takdir et -
tikleri işler için verilmesi .icap eden 
ücret ve masrafları fazla göstererek 
sahtekarlık yapmış ve bu suretle 
zimmetine 3823 lira gcdrmiştir. Sa-' 
Iahattinin muhakemesi dıin bitmiş -
tir. 

Suçlunun 1577 liralık zimmeti 1933 
senesinde affa uğradığı için bu kısım 
bırakılmıştır. 

Geriye kalan 2246 lira üzerinde du
ruşma devam etmiştir. Suçlu 1 sene 
2 ay hapse ve 2246 lirayı ödemeğe 
mahkum olmuştur. 

SAHTE ŞEHADETNAME - Sahte 
millet mektebi şehadetnamesi kullan
maktan suçlu Dimistoklinin muhake
mesi dün asliye birinci ecza mahke
mesinde bitmiştir. 

Dimistokli 3 gün hapse ve şehadet
nameyi bulmasına delalet eden Ali de 
bir gün hapse mahkum edilmiştir. 

Çocuklardan 
Müteşekkil Bir 
Hırsız Çetesi 

K ... stan bildirildiğıne göre, 5 ço
cuktan mürekkep bir hırsız çetesi ya
kalanmıştır. Bu 5 çocuk geceleri muh 
!.eli! mağazalara girmekte, para ve 
i"otJla kıymetli kağıt evrak ,.e ipekli 
kumaş, kıravat gibi eşya çalmakta i
mişler. Surıkamı>?ta iki küçük çocu
ğun pek yüksek kaliteli vıaliarı pek 
ucuz sııttı.f(ı zabıtaya ihbar edilmi:} ve 
hadi~e bu suretle meydana çıkarıl
mıştır. Tahkıkata dev:ım e_dilınekle
dir. 

İzmir Elektrik Şirketi 
Ankara 27 (Tan) - hmir elekırik .,ir· 

kelinin satın alınması için yakında müıake· 
relere baılınaC'lı.ktrr. 

Alman Tebliği 

Kavuşmanın Sırrı! 
Yazatı: Naci Sadullah 

Bundan bl~ müd~ct evvel bn sütu 
na yazdııı;ım bır yazıda , hem Al 

manların, hem de Sovyetlcrin zafe 
şanslarını tebariiz cttirmiye çalışmış 
tım Bu arada: 

,..:.._ Sovyetlcri zafere kavuşturma• 
mümkün olan sebeplerden birisı d 
uğrunda döğüştı.ikleri davaya inanma 
!ardır! .. Demıstim. 

Dün Ana dolu ajansının Mosko 
vadan' verdiği şu telgraf, bu ıddiarr 
teyit eden bir vesikadır: 
··- Alman iddialarına cevap vel'et 

Leningrad radyosu, Mareşal Voroşi 
lof'un, Lcningrad şehrini ölünciy 
kadar müdafaa edeceğini bildirmis 
tir ... 

Bu telgraftan da anlaşıldığına gö 
re. Sovyet ordusunun en kıdemli mn 
reşali, Leniııin adını taşıyan şehı:i 
müdafaaı<ı uğrunda, b.ir ncfeı gıf 
<löğüşecek, ve ıa kazanacak, ya öle 
cektir. 

Hiç şüphe yok ki, bir Mareşııl V<:' 
rosilofun Leningrad uğrunda canı• 
ve~mesi, Scivyetler için çok muhtt 
şcm bir örnek, ve çok müheyyiç b ı 
hadise olur. 

Hiç şüphe yok ki. böyle muhteşe• 
ve müheyyiç bir hadisenin vukuu, Le 
ninin ismini taş.yan şehrin Sovyet ta 
rihindeki kıymetini, en az bir "Ver 
di.ın,, mevkiine yükseltir. 

Ve yine hiç şüphe yok ki, Voroşi 
lof'un Leningradı müdafaa için kanın 
dokmiyc karar vermesi, uğrunda dö 
ğü!?tüğü davaya hudutsuz bağlılıiın 
dan ve inancından kimsenin şüphe et· 
mesine meydan bırakmıyan bir va 
kladır. 

Yüreklerinde, ordularınr bırakı • 
kaçmış kumandanlar, milletlerini sa 
tıp savuşmuş devlet reisleri görme 
nin tiksinı..isi bulunan insanlar içir 
- tatbikine lüzum kalıp kalmıyacaf 
nı şimdiden kestiremiyeceğimiz - hö 
le bir kararın verilmesi, takdiri 
karşılanmaması mümkün olmıyan bı 
hadisedir Biz, bu kararın içindı 
Sovyct ~üdafaasının şiddetini gittik 
çe arttıran en mühim sırrı da bula 
biliriz Ve ben. bu taze delili ele ge
çirmek fırsatından da müstefit ola -
rak, şu bayat iddiamı bir kere daha 
tekrarlıyabilirim: 
"- Bir kavgayı kazanabilmek içjr 

mevcudiyeti elzem olan en mühim si
lah, o kavgaya sebebiyet veren dav<>. 
ya inanmaktır!,,, 

300 Hektar Orman Yandı 
Çanakkale (Tan) - Bayraıniçln Kaynarca 

ormanlarında uç ırün suren ve 300 hektar 
arazi dahilindeki çamların yanmasiyle netice· 
lcncn bir yanııın olmuştur. Yan,ın, Bayrami· 
cin Karaköy halkından Murat Ozelin dikkat· 
sizliği yuzündcn çıkmıştır Murat Öıcl tarl•· 
sının eırafıntlaki çalılıklarr vakmı" aonra 
ate~I iyice ıöndilrmeden evine ıitmi,ıir. Bu 
ate~ ruıeirın tesirile orınaniil sirayet etmı14 

tir. Neıiccde Bavramiç mıntakasında 110, Bi
ga mıntakasında 180, Yenice mıntıkasında da 
1 O hektar orman yanmıştır. Ateı Qı; ııün uğ· 
raşıldıktan •onra söndilrülmüştür. Murat Öze) 
adliyeye verilmi,tir. 

JAPONYA 
(Baştarafı 1 incide) (Baştuafı 1 incide) 

Fin hududunda lakki edileceği de ayrıca beyan olun-
.oerlin, 27 (A.A.) _ Dün Alınan le- muş.tur. Ay?i zamanda Sovyct hükU

şekkülleri Fin hududunda milhim Sov met~, Amerıkadan 1!atm alınmış olan 
yet tahaşşütlerine ve motörize kolla- , emtıa~ın he~ !i~l' ~en evvel Rus~anııı 
rnıa muvaf(akıyetle hücum etmiştir. 1 t~dafuı harbi ~u~unden garpte hıss.e• 

Reva! mınt· k d S tl . dilmekte olan ıhtıyaçlarla Uzak Şark· 

h 
.
1 

~ asın ta ovye ~lrı~ taki normal iktisadi ihtiyaçları tat-
s:ı ra mevzı erı ve opçu mevzı erı . di ·· b dil 
· h d'lr · t' s t t kk'"U . mın etmek maksa yle mu ayaa c • 
ım a e ı nış ır. ovye eşe u erı, · ld ~ t ·t tm kt d' 
insanca ve malzemece mi.ıhim zayiat mış 0 ugunu eyı c e c ır., 
vermiştir. 

26 Ağustos gecesi Çernikof'ta askeri 
hedefler bombardıman edilmiş, ağır 

ç:ıpta infilak bombaları büyük hasar
lar yaratırken atılan binlerce yan
gın bombası da §iddetli yangmlar çı
karını!;itır. 

V ipuri çember içinde 
Stokholm, 27 (A.A_) - Finllinda 

cephesindeki gazete muhabirlerinin 
bildirdigine göre, Viipuri'nin çember 
içine alınması tamamlanmıştır. Rus
ların şiddetli mukavemetine rağmen 
Finlfında kıtaları, Kareli berzahında 
ilerlemektediı". 

~~~~-o-----

İran HCidisesinin 
Akisleri Ne Olabilir? 

(Batt:arafı , incide) 
de yürümekte olan Alman kuv -
vetleri er geç Iran hududuna va
racak ve o vakit Tahran'a doğru
dan doğruya yardım ellerini uzat 
mağa muvaffak olacaklardır. 

Bu münasebetle Berlin'den ge
len haberler Türkiye'nin takip 
edeceği harekete büyük ehemmi
yet verildiğini bildirmektedir. 
Türkiye bitaraflığını muhafazada 
ısrar ettiği için Almanya'nın 
Türkiye üzerinden lran'a yardı
mı düşünmesi de varit değildir. 

Binaenaleyh bugün için Iran 
harbinin mevzii mahiyette kala
rak etrafa dalbudak salmaması ih 
timali çoktur. Hatta belki de Iran 
Ingilterc ve Sovyetlerle dostça 
bir anlaşmaya varmakta da fay
da görecektir. 

Japon protestosu 
Tokyo 27 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Japonya, Amerikadan VHidivos· 
tok yolu ile tayyareler için Amerika 
benzini gönderilmesini Vaşington ve 
Moskova hükumetleri nezdinde pro· 
testo etmiş ve sebeo olarak bu ha· 
mulelcrin endişe uyandıracak mahiye
tini ve bunların sevki için ihtiyar c· 
dilmiş olan yolu ileri sürmÜ§tilr. 

* Tokyo, 27 (A.A.) - Ainerikadan 
Vladivostok'a benzin gönderilmesiııı 

protesto eden Japon notasınr ı:azete
ler ilk sayfalarında neşrediyorlar. Ga· 
zeteler diyorlar ki: 

"Bu protesto bir ihtar mahiyetinde. 
dir. Japonya kendi izzeti nefsine do· 
kunan bu meseleye ı.Akayıt kalamaz: 

I ngiliz gazetelerinde 
Londra, 27 (A.A.) - Churchill'ir 

son nutkunda Japon hükı1metine yap· 
tığı ihtarı mevzuu bahseden Time. 
gazetesi diyor ki: 

"Şahiıış;ıh bize: "Peki, istediğinizi 

yapacağım, İrnnrla bulunan bütün Al
manları kovacağım, siz de kıtaları

nızı geri alırsınız.,, Dese biz ve Rus
ya bunu kabul edebilecek miyiz? İn
giliz - Sovyet hareketinin gayesi sa
de fran'm Almanları memleketten çı
karmaya icbar edilmesinden değil, bU
tün Cenubi Asya selametinin temi
ninden ibarettir. Ayni zamanda İn
gilizler ve Sovyetler İranın bize, Rus
ya ve bütün yakın şark memleketlerl 
ne müteveccihen bir entrika merkezi 
olmasının önune geçmek gayesini ta
kip ediyorlar. İran hükı1metinin hat
tı hareketi ne olursa olsun, muhare
be veya müzakere etmeye kalkışırsa. 
bize İranın mihver devletlerlnin ye
ni bir harekat iıssil olam:ıyacağı hu
susunda kıifi teminat verilmelidir. 
Bu teminat ne olabilir ve bir müddet 
için İranın askeri işgal altında bu
lunması liızumunu tazammun edcıcek 
midir? Bu, İngiliz ve Sovyet hUkCı
metleri arasında vuku bulacak anlaş
maya bağlıdır,,, 

Ruslara teslim olacaklara, emniyet altında 
bulunacakları, İyi muamele ııörecekleri ve 
harpten ıonra aile ocafına iade edilecekleri 
hakkında teminat ta bu beyannamelerde tu• 
rih edilmiı bulunmaktadır. 

Tahran, 27 (A.A.) - Tahran rad- İngiliz kıtaları, dört noktadan yani 
yosu, askeri harekAt hakkında aşağı- Kanikln, Kasrışirin, Nefthane ve A
daki tebliği neşretmiştir: badan civarlarından İran arazisine 

"Japonyanın uzak şarktaki ezelı 
genişleme ve uzak şarka tahakkülll 
etme siyasetini değiştirmesi ve istik
baldeki inki:şafmı, diğer memleketler· 
le lrnrşılıklı miisavat ve hürmet esas 
üzerine kurulacak dostane bir i§biı·

liğinde görrnesl ihtimalini hiç blı 
kimse aklına getirmemekle beraber 
Amerika ve İngilterenin kat'i ve azin 
li hattı hareketi karşısında Japonya
nm, sarahatle bir mukadderat me
selesi olarak telakki ettiği istikame
te doğru gidişinde ara sıra görüler 
uzlaşıcı devrelerden birine belki de 
gireceği hal~ ümit edilebilir. Japon 
siyasetinde hattA Japon usulledrıdt 

esaslı değişiklik olmasına az ihtimal 
olmakla beraber, Japonyanın Hindi~ 
çinide ele geçirdiği üsleri takviye e
dinceye kadar ve daha mtihimi, daha 
büyük bir itimatla Almanyanm Sov
yet Rusyaya galip geleceğinden emir 
oluncaya ve o zaman Sovyet Birliğ 
topraklarından hissesini almak üzere 
atılmak zamanı gelinceye kadar Ja
ponyanın Amerika ile münasebetle
rini daha uzla~ıcı bir maceraya sok
mak istemesi ihtimal dahilindedir.,, 

Berfin, lran hadiseleri11i 
dikkatle takip ediyor 

Budapeşte, 27 (A,A.) - "Ofi., Ma
car ajansının Berlin muhabiri tarafın

ı 

dan dün akşam verilen bazı haberlere 
göre. lran'm Berlin elçisi pazartesi 
ve sah günleri Alman Hariciye Neza
retinde konuşmalarına devam etmi§ -
tir. 
Halihazırda İran'ın Alman hükUme

tiyle daha sıkı bir teması, Alman Ha
riciye Nezaretiı;ıdc tabii addedilmekte
dir, Tahrandaki Alman elçisinin Şe
hinşah He oldukça uzun görüşerek 
Almanyanrn Irana yardımda buluna -
cağını vadettiği hakkındaki haberler 
Almanlar tarafından tahrik maksa -
diylc uçurulan balon olarak tavsif e
dilmiştir. 

25 Ağustos sabah saat 4 te şimal- j girmi~tlr. 
de Sovyet kıtaları ve cenupta İngiliz Hazer denizinde Sovyet filosu ve 
kıtaları, İran arazisini istilA etmi~ler- Basra körfezinde İngiliz filosu, taar-
dlr. ruzt hareketlerde bulunmuşlardır. 
Düşman tayyareleri, Erdebil, Geşt Müteaddit noktnda, birdenbire ya-

ve Ahvaz şehirlerini ve başka diğer pılan tecavüzün baskınına uğrayan i
mahnllerl bombardıman etmiştir. Halk ran krtaları şiddetle mukavemet et
ile sakin mahallelerde külliyetli ha- mişlerdir. Müteaddit noktada İran kı
sar vardır. Halktan bir çok kimse ya- taları, düşman ileri hareketini dur- Hitlerin Büyük Bir Nutuk 
ralanmış \'e ölmilştür. Askert hedef- durmaya muvaffak olmuş ve iki düş-
lere ise hemen hiç bir yerde isabet man tankı muharebe harici edilmiştir. Söylemesi Muhtemel 
olmnmıştır. Tebriı'de, hava defi ba- Memleketin her tarafında, halk va- Budaı>e,ıc 21 (A, A.l - Moyarossu 
taryııları bir düşman bombardıman tanı müdafaaya kat'i surette azmet- ııazcte•inln Bırlin muhabiri. Berlinin umu 

mlyetle iyi mRIOmat alan mahfilindf' ~evi nlnr 
tayyaresi dü~ürrnüştür, nıiş bulunmakta ve her t~rnfta asker- bir habere atf•n Hlılu yakında pelt miihim 

l\fotörlü Sovyet kılaları Culfa ve lik şubelerine gönüllü mfüucaat eyle- bir nutu~ söyll.ycc<'ktir._ '!••mi Alman mcnabii . . ' .. .. . ı bu lıaberı tekııp elmedıl!ı ııibi teyit de ı tmc• 
l\'Takuyn knclar gelmıslerdir. Motorlu mcktedır; mektrrlir. 
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\dre~ deliistirmelı 25 Kuruştu 

Japonya Ye 
Demokrasiler 

4- Japonya ile İngiltere, Amerika ve 
Sovyetlcr arasındaki münasc 

bctlerde gerginlik ve vuzuhsuzluk 
hakim olmakta devam ediyor. Buna 
rağmen Amerikanın ve Japonyanrn, 
llzak Şarkta her iki taraf ıçin de teh
lıkcli neticeler dogurması muhtemel o 
lan bir harbin öııiırıc geçmek için son 
&ayretlcrini sarfettikleri anlaşılmak
tadır 

Geİen bazı haberlere göre Amerika 
Japonyayı Uzak Şarkta tatmin ederek 
trıihverden ayırmağa çalışmaktadır. 
İki hiıkumet arasındu bu mesele hak 

kında yapıldığı zannedilen müzake
reler hakkında fikri sorulan Japon 
resmi sözcüsü: Müzalı-erelerin ancak 
Japonyanın Uzak Şarkta yeni niza
ll'ıı tesis etmek hakkı tanındığı zaman 
trıüsbet netice verebileceğin: söyle
lniştir. 

Çunking'den gelen bir habere gö
te: Churchill'in nutkunda Amerikanın 
Japonya ile bir uzlaşmağa varmak 
İçin gayret sarfettiğ!ne dair olan kı
aım Çin s:yasi mahafilinde şiddetli bir 
hey~can ve fena bir intiba tevlit etmiş 
tir. Japonyanın Çinin zararına olarak 
tatmin edilmesi ihtimalinden endi
şelenen bu mahaf.il, müşterek dekli
taıyonun 8 maddesinin haricinde 
bir anlaşmayı tasavvur edememekte
dir, Çin Başvekil muavini, dost dev
letlerin Çini hayal sukutuna uğrat
lllıyacaklarına kani olduğunu soyle -
ıniştir. 

Japonya ile Rusya arasındaki mü
nasebetlerin gerginleştığini gösteren 
haberler gelmektedir; Moskovadaki 
Japon sefiri, Amerikadan gelen pet
rol ve benzinin Japon arazjsi civarına 
çıkarılmasının Japonya için çok nazik 
ile sıkıcı bir vaziyet ihdas edeceği 
noktası üzerine Sovyet hükumetinin 
na.zarı dikkatini celbetmiştir. 

Molotof buna verdiği cevapta: 
Sovyet topraklarına ayni yakınlıkta 
olan Japonyanın başka memleketler
den ayni maddeleri alması Sovyet hiir
klımetini endişeye düşürmediği gibi 
ticaret gemilerin:n mutat yollardan 
geçerek Sovyetlere petrol ve benzin 
ıı:etirmclerinden de Japon hükumeti
nin endişeye düşmesı için hiç bir se
bep olmadığını, binaenaleyh Sovyet 
hiıkumetinin, Amerika ile yaptığı nor 
tnal ticari mıinasebetlerin idamesine 
mani olacak her tıirlü teşebbüsii gay
ri dostane olarak bir hareket tetakki 
edeceğini beyan etmek zaruretinde 
bulunduğunu bildırmiştir. 

Molotof'un bu sert beyanatından 
- eğer bu haber mevsuk ise - İngil
tere Amerika ve Sovyetler arasında, 
Jap~nya yeni bir taarruza geçtiği tak
dirde müştereken m•Jkabele etmek hu
susunda bir anlaşmanın mevcut oldu
ğu hissedilmektedir. 
Japonyayı Siberya yahut cenubi 

Pasifik istikametinde taarruza geç
mekte tereddüt ettiren hakiki saikin 
bciyle müşerek kuvvetli bir ceplıc kar 
§ısında kalmak korkusu olması çok 
muhtemeldir. 

Propagandanın Rolü: 
a u ikinci cihan harbinde orgaaize 

propagandanın, askeri muvaffa
lcıyetleri kolaylaştırmak, hususunda 
çok mühim bir rol oynadığı ve bu kuv
vetli silahtan bilhassa Almanann 
büyük bir maharetle istifade ettikleri 
ve ekseriya muvafafk da oldukları 
bir hakikattir. 

& ...... 

Bugün beynelmilel bir mah iyct almış olan Kültür Parktan nefis bir gece manzarası 
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BİR GEZİNTİNİN RÖPORTAJI : 
______ ... ._ .... ~ ... .....-... 1--.. -----·---J 

lzinirde Neler Gördük? 
lzmir belediye reisi doktor Behcet r .. ··-- Yazan • ............. , buraya hatta bu çadırları kurmak i-

Uz İstanbul gazctec:terinı fuarı ' çin neler çekiyoruz. Verem mücadele 
ziyarete davet ,tti. Hazırladığı zen- : 5 cemiyeti senede 2000 lira varidatı o-
gin programla bize ayıU zamanda İz- i M Zek eriya SerteU lan bir cenmiyet~ir. Bu bütçe ile ça-
miri tanmak fırsatım verdi Bir hafta : • : dırdan başka bır şey kurulamaz. Bu 
zarfında, bir otoblisün iÇinde, sey- : •• - ............. - .......... -... .-5 na rağmen b:z ?urada hiç olmaz~a 
yah gibi dolaşan bir yolcunun 0 şe- . . devamlı bazı tesısat ve barakalar vü-
hiri tanımasına imkan yoktur. Fakat J larında~ . dökülen renkll iiolJarıyle ı cude getirmek istedik. Önümüze or
b!r hafta içinde gördüğüm Izmiri do- efsanevı b:r manzara ~rzed:n bu par- man kanununu çıkardılar. Bu teıeb
ya doya gezemediiim kültür ~arkı kı kalem çizgileriyle çızmege kalkmak 1 büsümüzün önüne geçtiler. Şimdi ça
Türkiyenin iktisadi hayatında mühi~ lüz~msuz. ~i~ ~ahmet~i~. ~~:is ve dırları her sene Kızılay deposun dan 
bir rol oynıyan fuarı İzmirin güzel- Barı sergısını zıyaret ıçın buyuk mas- alarak buraya çıkarıyor, mevalm 
tiklerini ve dertlerini bir raportör gi- raflara katlanarak . Avr~paya kcışa~- bitince yine toplayıp Kızılaya iade e
lfi karilerime anlatmak için gördük- tar, elimiz altındaki Izmır fuarını z:- diyoruz. Çadırların nakil masrafı bi
lerim ve kulağıma çalınanlar da bir yaret için .bi: arzu .d.uymuyorlarsa, ze her n:ıevsim y 200 liraya mal olu-
fikir vermeğe kafidir sanırım. 

1 
bunu kendımı~e olan .ıtıma~ n~ksan~- yor. Eskıden eglenceler. balolar ter-* * na atfetmek lazım gelır. Çuı:ıku .tzmır t:p ederek senede 4 - 5000 liralık bir 

1 . . di 
1 

.. .. .. fuarı beynetm:lel fuarların hıç bir su- varidat temin ederdik Simdi hususi 
zmırı ye sene evve gormuştum 1 d" d d ··1 b ık· d ·· ı·· ıı · t 
İ . • . . . · ret e unun a egı , e ı e us un- surette para teıplayamıyoruz. ane top 
stıklal mucadelesınden, ışgalde.n de<flr. lamak hakkı Hatkevlerine verilmiıtir. 

ve yangından y~ralr Yt; yorgun bır Yalnız gönül isterdi ki. Ege mınta- Onlar da bize her sene 1000 lira pay 
h?~de çık~n ~zmır •. belkı ~n~do_lunun k-!ısı mahsullerinin teşhirinde biraz veriyorlar, Belediye de 1000 lira ka
d~g~: şehırlcrıne nıs~etl_e ıler~ bır şc- dalıa itina ve himmet gösterilsin. Biz dar yardım ediyor. Bu ~dar az para 
hırdı. Fa~at r,nedenı bır şehirle mu: fuarda üzümü. inciri, tütünü ve pamu- ile b\lndan fazlasını yapmak mümkün 
kayese. ~dılemıyecek d.erecede gerı ğu yalnız denk halinde görüyoruz. değil. 
ve basıttı. Vapur İzmıre yaklaşırken Halbuki bunları tarladan başlıyar::ık 
gözümde bu :ı;e.di sen~ evvelki yıkık giydiğimiz kumaşa, içtiğimiz sigaraya, 
ve harap İzmırın şeklı vardı. Rıhtı- ve yediğimiz kuru incire kadar geçir
ma yaklaşan vapurun güvertesinden dikleri istihaleleri göstererek teşhir 
İzmirc baktığını zaman, dişleri dö- etseler çok daha cazip ve faydalı olur-
külmüş hisarlar gibi kafamda bir ha- du ' 
rabe tesiri bırakan Jzmir bir anda si- · ** Verem Kampında liniverdi. Geniş, temiz sokakları. 
palmiyelerle süslenmiş caddeleri, ye
ni ve modern binaları, şehrin bir u
cundan öteki ucunıı b.ir tayyare süra
tiyle uçan kırmızı t. B. O, (İzmir Be
lediye Otobüs) leri ile İzmir. Egenin 
kıyılarında kurulmuş yepyeni ve tam 
manasiyle modı::rn bir şehir olmuştu. 

Akşam yemeğini Yamanlarda ve -
rem mücadele cemiyetinin kur

duğu kampta yiyeceğiz. !nciraln pla
jından ayrılan vapur körfezde bir do
laştıktan sonra bizi Karşıyakada bı
raktı. Buradan otomobillerle kampın 
bulunduğu dağa çıktık. 

Veremle mücadele. şüphes!z 2000 li
ralık bütçe içinde bunalan bir cemi
yetin işi değildir. Bu, devlet mik-

asmda halledilecek büyük davalar -
dan biridir. Fakat bu cemiyetin bura
da hiç olmazsa sab:t ve devamlı ba
rakalar inşa etmesine orman kanu
nunun engel olması bana garip görün
dü, Toprak devletin, dava devletin. 
Cemiyet bu davaya hizmet eden bir 
müessese. Buraya kurulacak müesse
seden halk istifade edecek. Böyle 
mühim bir dava karşısında cemiye
tin umumi menfaat: için yapılan ka
nunlar, bu menfaate aykırı goründü
ğü zaman değiştirilemez mi? 

--------- ---

Bugünkü Iran Y ardımsevenleı 

C emiyetinin 
Şubesi İran Ordusunun lslCihına 1921 de Başlanmış,l75 inci 

Bu Yolda Büyük Gayretler Sarfedilmiştir • Rebia Tevfik Başokçu 
lranın En Büyük Serveti Petroll"ridİI 

Bir şenlik günündeki merasime iştirak eden Iranlı genç kızlac 
iki günden beri Ingiliz ve Sov- çay istihsalatı mühımdir.Şimal vi 

y et ordulannın işgale başl.adığı !ayetlerinde tütün çıkar. Hazer 
Iran, Orta Şarkta en zengın ve denizi sahillerinde de iyi pirinç 
med eniyet sahasında en süratle yetişir, 
ileri adımlar atan bir devlettir. Cenubi Iran'm ormanları çok 
Mesahai sathiyesi 1,648,000 kilo- zengindir. 
metre murabbaı ve nüfusu, son Iran maden bakımından da 
tahrire göre. 15,550,000 dir. Top- "çok zengin bir memlekettir. Kur
rağı münbit ve zengin madenler- şun, demir, nikel, bakır. manga
le doludur. nez gibi madenleri meşhur -

I ran eski bir medeniyet mer - dur. Hatta bazı mıntakalarmda 
kezidir. gümüş ve platin madenleri bu -

Bugünkü Iran 58 vilayete ay- lunmuştur. Kömür madenleri de 
nlmıştır. Elbruz dağının eteğin- zengindir. 

E
n uğurlu bir el onu kurdu. E 
uğurlu bir el onu yaş~:ıyor. _A 

tatürk'im daima evvelden goıen gQZ 
leri daima evvelden duyan hisler 
me~leketin en ziyade lı.izum göster 
dıgi sosyal işlenni candan karşılamaJ. 
ve korumak için yen! bir kadın yar
dım cemiyecine ihtiyaç gördü. 

Ona o büyük sava tnda çocuğıınclan 
evvel top merrnilrrini kucağında ta
şıyan, harp mıılzenıe~ini atııız .. iı:_&i:ıı
larda çamur bataklıklarında suruklı -
yerek büyuk maksada eriştire.~ Turk 
köylü kadınına, ve onun haı; stıtfind_~. 
yetişen aslan rrlcre, dünyanın e~ ıy; 
insanı olan Turk köyhiınme her h\i
susta yardım etm,.nil' ııetıir ıuıc:t:nı. i· 
çin gündelik hayatmdıı. ~ııp~ı·ag~ ıır 
lerin en başında gelec,.>. bır vıcdar. 
ve vazife borcu nMug1&1:0 dii'5iindü 
Şehir kadınının ı:.tr.rf.ı: i;u !.i :::ıasıl 
candan başaracağım bildi, ve şehir ka
dınına da köylü kadın kadar güven
di, yardım sevenler cemiyetini on ik 
sene evvel kurdu, 

Bugün Milli Şefimizin eşi de bU· 
tun Türk kadınlarına önder oldu. Bt 
uğurlu el yardım sevenler cemiyetin• 
yeni bir hız ve canlılık verdi, Be 
lıızla çarpan kadın kalplerinin heye· 
c::.nı yurdun her köşesıni bir and< 
sardı Şehir kadını da bize gösterdi k 
Türk. vatanında şehirli ve köylü ka· 
dm ruhu ayrı değildir. Hepsi de a· 
sil bir ananın yetiştirdiği ve büyül 
önderlerin nurlu izlerinde koşan er 
enerjik Türk kadınlarıdır. Ve bütüı 
Tıirk milleti sosyal yardımm bi 
memleketin ve bir milletin kalkınma· 
sında en büyük amil olduğuma anla· 
mıştır. 
Yardım sevenler cemiyetinin geçeı 

cuma günü Büyükadada açılan bir şu· 
besi daha bu kadın gönül ve iş bir· 
tiğlne şahit oldu. Bu son iki ay zar. 
fmda, cemiyetin açtığı bu yetmiş be· 
şinci şubedir, 

Vatanın yetmiş beş yerinden yiiJr, 
selen bu ses, kadınlarımızın aosya 
hayatın faydalarını nasıl kavradıkla· 
rmı ve nasıl atılmıya hazır oldukların 
bize isbat ediyor. 

Geçen gun Huyıikadanın yeni açılaı 
şubesinin idare heyetiyle temas etme1 
fırsatını buldum. İçlerinden genç ,,. 
çok canlı vatandaşlarımızdan biri: 

- Bilmezsiniz efendim dedi, b 
çalışmak ve iyi bir iş yapabilmek iç.i.ı 
nasıl yüreğimiz titriyor, 

de kurulmuş bulunan Tahranın lran'ın en büyük serveti pet -
nüfusu 650,000 kişidir. Iranın bel rolleridir. Iran petrol istihsalin· 
li başlı diğer mühim şehirl~ri de Amerika, Sovyet Rusya, Vene
Tebriz, Meşhet, Reşt, Kazvın, zuelladan sonra dördüncü olarak 
Kermanşah, Hemedan, Isfahan gelir. Senelik istihsali 10 küsur 
ve Şirazdır. milyon tondur.Bu petroller son se 

Iran meşruti bir hükümdarlık- nelere kadar lngilizlerin elinde 
ıtır. Teşkilatı esasiye kanunu tef- idi. Fakat 1932 de Riza Şah Peh
riki kuva esasına göre tanzim e- levi bir emirname ile Ingilizlerle 
dilmiştir. . . .. olan mukaveleyi bozdu. O tarih-

- Her hareketiniz bunu gösteri " 
yor dedim. İdare heyetiniz hep yer
lilerden mi teıekkül etti? 

- Evet, dedi, Adada yaz Jı:ış omo 
ranlardan. 

- Fakat, dedim, Adada evleri Qo 
lan, her yaz oraya gelen Adalılarla tı 
birliği yapmıyor musunuz? 

İımiri yedi sene l't;inde değiştiren, 
bir harabeden bir mamura çıkarmak 
imkanını isbat eden bu sihirkar kud
ret neydi? Bunu İzmirlilerden dinle
dim. Şehrin imarında, yolların açıl
masında, suların isalesinde merhum 
General Kazım Dirik'in payım ayır
dıktan sonra, yangın harabeleri ü
zerinde kıiltiır park isimli halk bah
çesini kuran, medeni bir şehrin muh
taç olduğu bütün vasıfları İzmire 
vermcğe muvaffak olan İzmir belediye 
reisi doktor Behcet Uz olduğunu öğ
rendim. Muvaffak olmuş bir eserde 
Yalnız bir ferdin kudret ve zekasmı 
aramak doğru mudur? Şüphesiz ki 
hayır! Fakat Behcet Uz. müsait bul
duğu bir zemin üzerinde. münevver 
Jzmir halkının ve idarecilerinin kalı 
tenkitlerine, kah yardımlarına d<ıya
narak yaratıcı zekasmm, enerjisinin, 
metodlu ve disiplinli bir çalışmanın, 
hiç bir müşkülden yılmıyan hariku
lade iradesinin kuvvetiyle bütün ma
nileri müsbet b"r kudretle yenmiş, 
bütün bu ilerleyişin lideri. ileriye i
ten bir motörü olmuştur. Olmaz ol
maz düsturunun bir realite olduğunu 
anlamak için bugünkü İzmir: gör
mek kafidir, 

Bu kamp hakkında bize şu malumatı 
verdiler: 

- İzmir verem mücadele cemiyeti 
hastalığa istidadı olan veya nekahat 
devresinde bulunan hastalar için bu
rada bir kamp kurmuştur. Bu mak
satla Yamanla ti ğnır 800 metre yük 
sekliğinde çamlar altında 150 kişi 
barndıracak tesisat vücude getir
miştir. Her hastaya günde 175 kuruş 
mukabilinde burada istediği kadar 
kalmak hakkı verilmiştir. 

Modern Iran'ın bamsı bugun- ten itibaren Muhammere ve Aba
kü hükümdar Şehinşah Riza Peh- danda bulunan petrol kuyuları 
ıevi Iranda yaptığı büyük inkı- Iran hükumeti namına işlemeğe 
lab~ orduyu islah ile başlaJ9,ış - başlandı. Bu suretle Irandaki In-

Verem mücadele cemiyetinin faali- tır. 1921 den evvel Iran ordusu giliz nüfuzu da silindi. 
yeti halkı tenvir Için broşürler neş- Rusların idaresinde bir Kazak 
rctmek, neşriyat yapmak, bu kampta fırkasından, muntazam bir alay
hastalara sıhhat ve yaşamak ımkanı 

- Evet, yapıyoruz. Fakat cemiyeti
mizin, henüz bir haftal~ ömrü var• 
dır Yüz etliye yakın mektup yaza. 
rak bu hemşerilerim.izi duet ett'.k 
Ümit ederiz ki, bizimle iş birliğ"ndeı 
kaçınmıyacaklar. Çünkü Adamız ku1 
vetini bu vatandaşlardan alır. Bizin 
genç cemiyetimiz de o kuvvetle yaıa• 
yacak, 

* * 

Kampa vardığımız zaman yol üze
rinde yüzlerinden shhat ve neşe a
kan kadınlı erkekli genç gruplara 
tesadüf ettik. Çadırların iç!nden uza
nan sıhhatli ve meraklı başlar bizi 
neşeli gözleriyle selamlıyorlar. Belli 
ki. güzel bir teşebbüs. Kampın genç 
doktoru refikasiyle birlikte burada bir 
misyoner gibi. kend!ni içtimai işlere 
vermiş idealist bir adamın şevk ve ne 
şesi içinde yaşıyor. Bizi bu neşe ile 
karşıladılar. 

vermek olduğuna göre tzmirde verem dan ve jandarma kıtalarınd_an 
le mücadele pasif bir safhada de - ib aretti. 1921 hülUimet darbesın
mektir. Bizim gibi neşriyat vasıtası- den sonra Şah Pehevi Hazretl~ri 
nın en son kullanılacağı b:r memle- haricten ecnebi muallimler getır
kette her şeyden evvel aktif bir m ü- terek yeni bir ordu kurmağa tc
cadeleye ihtiyaç vardır. Kenar ma- şebbüs etti. Ondan sonra me~b"':
hallelerin hastalığı olan verem, l k h" ı· k b 1 edıldı ri asker i ızme ı a u . 
broşürlerle değil, vafi ve şafi ted- k d 
birlerle önüne geçilecek bir hastalık- Ve 21 yaşından 46 yaşına a ar 

Şeker Fabrikalarında 
Çalışanlar İçin Bir Karar 
Ankara, 27 (TAN) - Koordinasyon 

heyeti, iş kanununun kUçUklerle ka
dınlar hakkmdaki 50 inci maddesi 
hukmünun kampanya devresine mlin 
hasır olmnk üzere ~eker fabrlkalan
na tatbik edılmesine karar vermi§tir. 

Hariciyede Nakiller 
trr. Bu bir devlet işidir. Hususi ce- herkesin askerlık yapması mec
miyetlerin bu işle me'jgul olmaia mec buriyeti kondu. Askeri mcktep-
bur kalışlarının sebebi, davanın bir ler açıldı. Avrupaya talebe gön- Ankara 27 (Tan) - Mldılli konıolo•u Ne 

k 
aıp Tulgay ve Basra muavın konsolosu Hasan 

memleket davası olarak ortaya kon- derildi. Orduda bir de hava UV- Cevat Çobanlı merktıe nakledilmi,tir. 
muş olmamasıdır. vetleri ihdas olundu. Tahranda 

Bu kabil cemiyetlerin ve hususi te- bir havacılık mektebi vücude ge
ııekküllerin devletleı;tirilmesi meıeleııi tirildi, ayrıca bir de donanma ih
üzerinde konuşurken doktor Behçet das edildi. 
Uz söze karıştı; . Bugünkü Iran ordusu piyade, 

Benzin Tevziatı 
Ankara 27 (Tan) - Istanbulda tatbi· 

kine baalanmıı olan muayyen miktarda ben• 
,ı,in verme tahdidatıntn ı,yurdun diıi!er yerle· 
rind• de te~mili için iaoe müsteşarlıfınca 
tetkikler yapılmaktadır. 

- Güç, c;ok giiç iş, dedi suvari, topçu ve motörize kuvvet 
dk f k ......... 

Izmire bir kartal gibi bakan Ya- lerden mürekkep O uz ır a -
VATANDASI 

Büyükada, Heybeli, Burıaz ve Kt· 
nalının birleşerek açtığı yardım se • 
venler cemiyet:.nin bu ıenç ıube
si cemiyetin en ışlek ve en canlı biı 
kolu olmalıdır. Ve olabilir de. 
Yazın güzel ıünlerini dünyanın etı 

güzel bu cennet köşesinde ıeçirenleı; 
bugün bu saadeti hudutlarnnızı bek• 
llyen Türk erlerine borçludurlar. 

Bu saadet borcunu yalnız cönll -
müzde beslemekle deiil, icraatımızla 
da daima tey'.t etmeliyiz. Adanın ba 
sayılı günlerinde bir köyünde Adanıı 
pek genç yardım sevenler cemiyetine 
kış hazırlığı için kuvvet verecek biı 
müsamere. Anadolu klübünde biı 
çay ve saire gibi şeyler uğrunda sat• 
fetmeliyiz. 

ME V LUD Almanlar, matbuat, radyo ve sine
madan istifade ederek yaptıkları bu 
propaıandaları; kahı tarafın zayıf 
ve aciz bir vaziyette olduğunu ve bü-
tün memleketler üzerinde istilacı Kültür Park 

- Bu kadar güzel bir teşebbüse 
giriştikten, bu kadar güzel bir .şı 
muvaffakıyetle başardıktan sonra ne
den bu hizmetin hududunu böyle tah
dit etmişsiniz? Niçin çadırlarda otu
ruyor da, hiç olmazsa İzmirdeki has
taların mühim bir kısmını alacak gl!
niş b!r prevantoryum kurmuyorsu
nuz? 

mantarın çamlı tepesinden İzmire bak d an i b arettir. Ayrıca altı alay 
trğım zaman, bu şehrin lçindeki has müstakil piyade süvarisi, bir ağır 
tatarın, hatta bir sanatoryuma kabul topçu tab uru ve 200 tayyaresi 
edilmek için eline verilen kabul lrl- ı ardır Donanmasında her biri 4 
ğıdınm müddeti ıelmeden ölen verem.- v. • h 'nde sekiz top çeker 

Uçan bir millet haline relınek için ~· 
rittltlmlz çahtmalara bliılin rücilmlirle 
yardım etm•kle, 30 atu•to•un tarihi kıy
metine uyırun bir harekette bulunmut o
lacaiız. 

VATANDAŞ! 

Adana eşrafından Hacı Yunus A• 
ğazade merhum Ali Yerdele ruhuna 
ithaf edilmek üzere yarınki 29 Ağus
tos 941 Cuma günü COma namazın
dan sonra Beyazıt camiinde mevludü 
şerif okunacaktır. Akraba ve dostla
rının ve arzu edenlerin teşrifleri ri
ca olunur. 

emeller beslediğini, muazzam Alman 
ordusuna karşı mukavemetin buna ce
saret eden milletlere felaketten baş
ka bir şey temin etmiyeceğinl, Al
man ıalibiyetinin yüzde yıiz muhak
kak olduğunu ve dünyaya sulh ve sa.
adet getireceiini isbat etmek istemek
tedir. Bu propagandaların, Alman
yanın hiç mukavemetsiz yahut asgari 
mukavemetle istilll. etmek istediği 
bazı bitaraf memleketlerde müessir ol
duğunu hadisat göstermiştir, Alman
yanın Norveçi istiladan evvel Nor
veç halkını Polonyada yaptıkları r,1-
dırım harbine ait filmler gösterdikleri 
malumdur. 

Karşı taraf, yani Tngittere ve müt
tefikleri, son zamanlara kadar bu 
keskin propaganda silahından mü
essir bir surette istıfade edcmemi:ıler
dir, Bunu ihtimal. Fransız hezime
ti~ri muhtelif cephelerd~ ve 
tqebtiüslerinde üstüste mağlubiyet
lere uğramış olmalariyle izah edile
biliriz: 

Kültür park 430,000 metre murab-
baı bir saha üzerinde kurul -

muştur. Fakat bu saha bir kaç sene 
evvel, İzmir yangınının bıraktığı mu
azzam harabelerin, taş ve moloz yı

ğınlarının, yıkık duvarların, mahzen 
delikleri ve mağara kuğuklarınm yas
lanıp yerleştiği bir saha idi. İzmir be
lediyesi bu harabeleri bir kaç sene 
iç.inde temizlemiş, bu enkazın üzerin
de Avrupa şehirlerinde bile pek az 
görülen, muazzam bir park kurmuş
tur. 

Yarasına dokunmuşuz gibi doktorun 
kalbi açıldı: 

- Evet, onu sormayın, dedi, biz 

lilerin hayali ıözümün önüne geldi bın ton acmı 
.. .. . · vardır. • . . 

Ne yukıek, ne guzel tetebbiil, fa- Iran esas itibariyle bır zıraat 
kat ne kadar yoksulluklar ve ıüçlük- 1 k tid' Bilhassa pamuk ve 
ler içinde kıvranan bir tetebbtia. m emle e ır. 

Yazan: H. G. Dwight - Çeviren; M. AIAŞ Tefrika No. 30 

PATRiK EFEND i 

HAZRETLERi 

ıır 

den, paşanın, genişl<'me uzayan köş
kün önünde, gelişi güzel bir tertip i
le yetiştirmiş olduğu Lübnan ı:amla
riyle kayın ağaçları arasında tek ba
şına dolaşması için kendi haline bı
rakmıştı, 

(1) dan gelmekte oldukları zannedi
lebilecek -belki de o devirlerden ge
len- en garip biçimlerde yelken ge
mileri; Şeytan akmtısı gidişinde tığ 
gibi kayan, yahut akıntının tersine 
zahmetle ilerllyen narin kayıklar, hıç 
arkası gelmeyen geçişleri ile, bu sah
nenin hareketli dekorlarını teşkil e
diyordu. Hele ok hıziyle geçen deniz 
kırlangıı:ları, su sathı üzerinde bir 
tevlye alc;alıp yiikselen bulutlar ha
linde uı:uşarak adeta. önümüzdeki 
sahnede, mevzu kabı, muzlim bir rol 
oynıyormuş gibi görünüyorlardı. 

30 atuatoa, Türk Hava Kunımunun 
bayram aünüdür. Kuvvt-tli Yit .a.-ulma.z. 
Türkiye, kanatlr Türlriyeden dofacaiı 
icin, bu bayı-am çok l••betll ve mlnalı 
bir tarih• raalamaktadır, 

Fakat Sovyetlerin, birçoklariyle be 
raber Almanları da ıaşırtan büyük 
mukavemetlcrindenberi, İngiltere ve 
müttefiklerinin de bu propaganda ~
!ahından eskisinden daha esaslı bir su
rette istifadeye ba§ladıklan görülü
yor. Londra ve Moskova radyoları, iş
gal altındaki memleketler için yap
tıkları neşriyatta: Almanyanın mu -
hakkak suret.te mağlup olacağı kana
atini tevlit etmiye çalışarak bu mem
leketlerin halkını isyana teşvik etmek 
tedirler. 

Kültür park yalnız 430,000 metre
lik sahanın ağaçlanması, ç.içeklenme
ai demek değildir. Sun'i gölleri, hay
vanat ve nebatat bahçeleri, fuarı, ço
cuk bahçesi, at ve tenis klüpleri, pa
raşüt kulesi ve eğlencclert ihtiva eden 
bu parkın en büyük hususiyeti ve 
ehemmiyeti bir halk bahçes: oluşunda
dır. Kültür parkın gözün ihata edemi
ycceği kadar geniş sahasında yükse
len ağaçların gölgesinde halkın isti
rahat edip eğlenmesi için temin edilen 
bu vasıtalar halka her gün açıktır. 
Yazın sıcağiyle meşhur İzmir"n ke
nar mahallelerinin halkı. bu parkta 
dinlenmek, serinlemek, eğlenmek hak
larına hiç bir kontrolden geçmeden 
sahiptirler. Müzeleri, daimi sergileri, 
hayvanat ve nebatat bahçeleriyle de 
bütün halkın; bilhassa mekteplilerin 
b:r kültür kaynağı olmuştur. Kültür 
parkın içinde kurulan fuar da bu 
parkı yalnız İzmirin istifade edebile
ceği bir bahçe olmaktan çıkararak 
bütün memleketin ve bütün dünya 
milletlerinin mahsul ve mamullerini 
teşhir edebilecekler.i b!r sergi haline 
getirmiştir. Kültür par'kın içinde Tür
kiyenln ve bilhassa Ege mıntakası
nın istihsalitım ve mamul maddele
rini teşhir için kurulan zarif binala
rın yanında, muhtelif devletlerin kur
duğu güzel binalar da parkı bir kat 
daha süslemiş, ve bu suretle Kültür 
park beynelmilel bir mahiyet almıı~tır. 
Geceleri elektrik ışıklariyle, havuz-

Arakelin bahsetmiş olduğu ıssız 

bahçenin içindeki eve bir misafir 
gelmesi yüzünden, oranın ıssızlık hali 
azaldı ise de diğer taraftan Köprü 
ustüni.ın mutat müdavimlerinden üç 
kişinin eksilmiş oldugunu da söyle
mek lftzımdır. Fakat köprü üstünde 
uç daimi müdavimin eksilmesi ora
ya o kadar bir tesir yapmadığı halde, 
yeni bir misafirin yerleşmesi o evi 
hayli başkalaştırmıştı. Çünkü, köş
künü, pek ı;evdigi dar bir yamaç üze
rindeki set boyunca. uzun bir kori
dor p!Unına göre inşa ettirmiş olan 
pa~anın orada yaşadığı giinlerdenbe
ri, ağaçlarla örtülü bu yilksek seddi, 
zannederim ki, bizim ihtiyar kadar 
beğenip seven başka bir adam çık

mamıştı. İhtiyar hiç konuşmuyor, hep 
sessiz duruyordu. Sanki gönlü hep sa
bır ve sükünla dolu imi~ iibi sade 

Paşanın bu küçuk cenneti y:ıratrr

ken bildiği şeyi ihtiyar da anlamak
ta çok gecikmedi: Bu cennetin en gli
zcl ;şeyi nezareti idi. Seddin kenarın
da güllerle çevrelenmiş bir kameri
ye vardı: oradan, insnn, adeta bir 
locndnn bakıyor gibi, diinyamn en 
romantik sannelerinden birini seyre
debilirdi. Bu. bir taraftan mazgallı 
yuvarlak bir kule, diğer taraftan kır
mızı kiremitli damların aşağıya doğ
ru teşkil ettikleri kademeler ile çer
çevelenmiş bir Boğazic;i parçasıydı. 
Set duvarının alt tarafındaki dar yol
dan sonra yamaç birdenbire öyle sarp 
bir inişle denize varıyordu ki su sat
hmın harikulade maviliği adeta ihti
yarın gözleri önüne serilmiş gibi 
duruyordu. İnsan bunun yalnız ren
gine bile kahvaltısını feda edebilirdi. 

Bütün bunlar, sarmaşıklaTla örtü
lü kule ile kademe kademe yükselen 
damlar arasındaki parlak mavi zemin 
üzerinde inkitasız bir hadiseler ağı 
teşkil ediyor, ihtiyar da günlerini bu 
ağın örülüşünü seyir ile g~iriyordu. 
Sırt üstündeki kameriyede tek başı
na, sanki her gördüğü harikulade bir 
şeymiş gibi, tebessüm edip duran bu 
adamın evvelce oturduju adayı, o
radaki hayırsız insanları, yukarısın
daki çamlan, altmdaki de~:ı.i .di.isii.ııüp 
düşünmediti bilinemezdi 

Cebinizde yatan 94 lira ; 
Propaganda işlerindeki maharetleri 

eskidenberi mallım ve müsellem o
lan Sovyetleri: Almanların ve on
larla beraber harbeden diğer mil
letJere mensup askerlerin teslim ol
malarını kolaylaştırmak maksadiyle 
tayyarelerle cephe arkasına atmak 
için milyonlarca r.üsha olarak hazırla
dıkları beyannavıe ve risalelerJ de en 
keskin bir propaganda faaliyeti olarak 
aikredebiliri7 

M.ANTEN 

tebessiim ediyordu. Bunun içindir ki, Fakat, Karadeniz ticaretine koşu
Arakel de, kendisine karşı saygıyla şan büyük vapurlar, bol duman ve 
muamele etmekte kusur gösterme- köpük saçan yandan çarkhlan, Adeta 
mekle beraber, fütiyarı, çok geçme- 1 kadim devirlerden, Kolkhis ve İoklos 

<Arkası var) 

(1) Karadeniz yalılarında iki ka· 
dfm tehir. 

Bir sene sonra gene 91 liradır. 
Bunu bir tasarruf bonosuna yatırırsanız ; 

Bir sene sonra 100 lira olur. 

Hem 

Hem 

Sizin Paranız Artar. 

Devletin Parası Artar. 
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RADYOLi:N 
İLE 

~ 

SABAH, , ÖGLE ~- VE AKŞAM 
Her yeınekreıı sonra fiinde ö'ç defa muntuarnan 

dislerlnizi hrçalayuıız. 

Muhammen Muvakkat 
C 1 N 8 1 bedeli teminatı Ekılltme Gün O Saati 

L, K. L. K. fekli 

Kasmıpaşa tuz 
:ınbarırun tamiri 1053,80 79,63 Pazarlık 12/IX/941 9,30 
Maltepe t il t ü n 
enstitüsü memur 
evi t a m i r l 625,60 46,92 " " " " 9,45 

1 - Şartnamesi mueibince idaremizin Maltepe ve Kasımpaşada yap
tıracağı tamir işi pazarlığa konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle % 7,5 teminatları yukarrda yaztlıdır. 
_ 3 - Pazarlık 12,IX,941 Cuma günü Kabataşta levazım şubemizdeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girecekler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuka
rıya yazılı yiln ve saatte adı yeçen şubeye müı;acaatları. 

5 - Şartnameler sözıi geçen şubeden almabilir. (7442) 

Fürkiye Sağır, Dilsiz ve Körleri Himaye ve 
lnkisaf Cemiyeti Ana Nizamnamesidir 

MÜTEFERRİK 
(Dünkü nüshadan devam) 

P3 - Cemiyette yapılacak her toplantıda, Dini, siyast ve devlet otorite
si aleyhinde kat'iyyen söz söylenemez. 

M - C.emiyet azası olsun olmasın, cemiyete müracaat edecek sağır, dil
~iz ve körlerden muavenete muhtaç olduğu tahakkuk ettiği takdir
de, nakdi yardım yapılır. Cemiyet azalarının hastahkları halinde 
'cemiyet marifetiyle tedavi edilir. Ölüm vµkuunda , da azami (15) 
lira yardunda bulunulur. 

rs - İdare heyetlnin hizmet müddeti bir senedir. Müddeti hitama eren 
idare heyeti azaS'I, yeniden seçilebilir: 

t6 - Değişen idare heyeti; yeni seçilen idare heyetine g~en seneye ait 
bütün hesabah ve muamelatı göstererek (Beraat Zimmet) mazba
tası alır. A~ık vukuunda, derhal hükiımete malümat verilerek i
cabı ifa olunur. 

rT - Cemiyetin merkezinde ve icabında ~belerinde sağır, dilsiz ve 
körlerin sanat branşlap üzerinde atölyeler açılır. Bu atölyelerde 
çalı~acaklara idaı-e heyetinin karariyle haftalık veya aylık bir üc
ret verilir. 

t8 - Köı:lerden bir (ORKESTRA) teşkil olunarak memleket dahilinde 
konserler tertip olunarak iradı cemiyete kaydolunur. Ancak: bu 
irattan (san.) %20 si körlere müsavaten taksim olunarak verilir. 

19 - Cemiyette yatan körlerin iaşeleri, U.baslan cemiyetin varidatın
dan temin olunur. Cemyetin diğer masrafları da, cemiyetin vari
datından sartolunur. 

ZO - Herhangi bir varidatm istihsali için o-varidatın %40 mdan fazla 
sarfiyat yapılama,;. Sarfiyatın fatura vesair müsblt evrakları, dos
,.asında ve numara sırasiyle saklanır. Sarfiyat; idare heyetinin ka
rarına iktiran etmedikçe muteber olamaz. 

21 - Sanat sahibi olmayıp da işsiz kalan azalara hariçten iş temin e
dilir. 

22 - Kimsesiz mnlôl azalar için, bir (YURT) tesis etmek üzere hük<ıme
tin müsaadesi almarnk küşat olunur. Burada işsiz ve kimsesiz dil
siz ve körler barmdırılu'. 

23 - Cemiyet sağır, dilsiz azalarının gerek devalrl Mlktlmette, ve ge
rekse sair müessesatta tercümanlığını ila eder. Körlerin de huku
kunu arar. 

24 - Cemiyette körlere müzik, örgü ve nakış, dilsizlere de marangoz-
luk, terzilfk, kunduracılık, demircilik öğretilir. 

25 - Cemiyetin aHlmeti farikası (kırmızı zemin üzerine siyah ay) dır. 
26 - Şube kongreleri, merkezden bir ay evvel yapılır. 

27 - Şubeler her ay sonunda hesabatınm durumunu bir cetvelle mer
keze bildirmeye mecburdur. Tetkik olunan cetvel iade olunur. 

28 - Maaş alan idare heyeti azasI başka işle iştigal · edemez. 
29 - Cemiyette, idare işleriyle alakadar olmamak Uzere bir dalml kA

tip ve bir odacı tutulur. Bunlann aylık ücretleri, idare heyetinin 
karariyle tayin ve tediye edilir. 

30 - Şubeler; merkez umumi kongresine iki munhha~ gönderir. 
31 - Dilsiz azaların beden! inkişafı için (SPOR) teşkilAtı yapılır. 
32 - Nüfus teksiri için kendi rızalariyle evlenecek olan azalara yar

dımda bulunulur. 
33 - Cemiyetin himay~inde bulunan azalann vazifelerini tayin etmek 

ilzere; bir ( Oahllf Talfmatname) tanzim olunur. 
84 - Bu nlzamnameoin ahkAau, .hüktlınetin tasdikinden itibaren mer' , 

1dir..... ~ 
10 - · Haziran - · 941 

32-kuruşluk pul ve cemiyetin. mühür 
ve Fehmi Moralı imzası 

ı:.. ~l:iu nıa'n~--oihz · dört maddaden ibaret olduğu ~sdik-ôıWıur. 
:72 - ı- - .941 

' T. C,\. ~ 
Emniyet umum mUdlirllilU Birinci 

Şube Md. resml milhUr!i. 

Müessis ve İJare Heyeti Azasının Öz ve Soy Adlarile 
tkametgah, Meslek ve Tabiiyetlerini Gösterir Cetveldir. 
Adı ve ıoyadı M e•leöl İkametg~hı Tabiiyeti ı 

Albert KarmoJY"· 
Atıf İristay 

Tüccsr İnönü caddesi No. 765 T.C. 

Fehmi Morah 
İsmail Şahin 
Yahya Türker 
Abdullah Çaydnm 
A. HaI_ndi Kurulay 

Emekli 
mektupçu 

Muha~ebeci 
Marangoz 

Terzi 
Terı.i 
(Kör) 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 

1 
2 
3 

Soldan safa: ı - Bir müılilman adası -
bl.r bayv•n ı - 'Paylamak - bir mUslüman 
devlet 3 - Bir duv•rcı aleti - yüksek -
4 - Bir aayr - bir devler reili 5 - Milba 
reklık 6 - 1ıunbulda bir aemt - bine 1 
- Sair - iplik 8 - Sulu pillv - bir de· 
ı>İz U$SÜ 9 - Bir dıf •ilıielıi - baıltk. 

Yuktrıdın atııfı: l - Mabet - bir v!ll
yet Z - Karadenizdedlr - paylamak 3 -
Vıl~yete bakar - bir yemek 4 - Fa11la -
menfez 5 - Sanem 6 - Asyada bir yayl• 
- ·~ del!il 7 -Neferler - bır Yunan lima 
nı 8 - Bir müdafaa mevzii - bir millet 9 
- 'fersi : bir at - etki Jrliil. 

Evvelki bulmaca - Soldan ul(a: ı -
•ada -· Kuba % - elan - Oran J -
'l'un11 - k0<a 4 - aka - tokat 5 - mat 
t Sıvas - Bay - 1 Araç - kira g 
- kale - aıı:ar 9 - •kik - tan 

' 

Karşıyaka.Muradiye sokak No.22 ,, ,, 
Keçeciler 1309 sokak No, 5 ,, ., 
Tepecik Bahçıvan sokak No. 161 ,, ,, 
İnönü caddesi No, 116/21 ,, ,, 
Karantine Duatepe sokak No. 28 ,, ,, 
İnönü caddesi'No. 180 de cemi-
yet binasında " .. 

(7460) 

IJ Arıyorum 
Yugoslavya ten okulundan mezun 

ve uzun zaman Fransız şirketlerinde 
çalışmış, şose veya tren yolu fen me~ 
muru, bir şfrket veya müteahhit ya
nrnda iş aramaktadır. $ehzadebaşı 
İbrahimpaşa sokağı No. 132 de İsmail 
Al~aç vasıtasiyle Abidin. 

XA YIP - F.dremlt Akc.,· ırOmrOfünde 
mukayyet No. 5 komls,.oncu karnesini kay
bettim. Yenlılnl alacafımdan ukisinin hük
mü yoktur. Komiıyoncu Mtmduh Arılı:an 

P. T.T. Umum 
Müdürlüğünden 

1 - Her ay 3.500 (üç bin beş yüz) 
nüsha bastlacak olan P. T. T. Dergi
sinin tab'ı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3.000 lira 
olup, muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Bu i~e ait ~artname her gün 
Ankarada P. T. T. Levazım Müdür
lüğünden ve 1stnnbulda Depo Ayni -
yat Muhıısipliğinden alınabilir. 

4 - İhale 2/9/941 Salı günü saat 
16 da Ankarndıı Bvkııf apartımnm
nın asma katındaki dairede Levazım 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
huzurunda icra kılmacaktrr. (7115) 

TAN 28 - 8 - ,,.. • ,, --------. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcabmda gii.1ıde 3 kaşe alınabilir. TAKLITLERINİJEN SAKININIZ Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

yıt 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
1 - Bu sene resmt ve hususi ilk okullar 15 Eylill 941 de talebe ka
ve kabulüne ve 29 Eylül 941 de tedrisata başlıyacaktır. 
2 - İkmal imtihanları 22, 23, 24 Eylül 1941 tarihlerinde yapılacaktır. 
3 - Bu sene ilk okullara 1934 doğumlu çocuklar alınacaktır. 
Alilkadarların vaktinde okullara müracaat etmeleri rica olunur.(7475) 

Harp Okulu Komutanll9ından 
1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar Harp Okuluna alınacaklar

dır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp Okuluna, Anka
ra haricinde bulunanlar bulundukları ' yerin askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayrt ve kabul muamelesi 1-9-941 den itibaren 20-10-941 ta
rihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 
edilmiyecektir. 

2 - Giriş şartlan: 
A - Türk olmak. 

... 

SATILIK EŞYA I' 
1 İstanbuldan ayrılmak mecbu

riyetinde kalan bir aileye ait 
tamamen yeni ev eşyası satılık
tır: Yemek odası, yatak odası 

takımları, perdeler, hah, mu
şamba, General elektrik markalı 
bir radyo, bir Frigidaire, vesaire. 

1 

Görmek için Taksimde Recep 
paşa caddesinde 4 numaralı Dr 
Uzunyan apartmıanında 4 numa
ralı daireye öğleden sonra 6.30-
8 a rasmda müracaat edilmesi. 

Dr. Ihsan Sami -
İstafilokok Aşısı 

İsWilokoklardan miltevellit (er-
B - Lise bitirme \"e olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. genlik, kan çıbanı, koltuk altı 
C - Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi olan askeri hastahaneden çıbanı. arpacık) ve bütün cilt 

(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. hastalıklarına karşı pek tesirli 
D - 18 : 23 yaşında olmak (24 yaşına girmiş olanlar alm.maz). bir aşıdır. oıvanyolu No. 113. 
E - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp Okulundan öğre- ' - Jf 

1 nilebilir. (972 - 7601) .,. .. 

1
, . 

1 
-~ , ... 

1 
OSMANL:l ~ANKASI 

S U A D Y E P L A J O J E L ! Zafer Bayramı-:üna~etiyle, Osmanlı bın 
Mevsim sonu olduğundan 1 EylUlden itibaren yüzde -10 1 kasının Gala~· merkuiyle Yenicaml ve Bey- 1 

• • • ' 1 otlu şubolerı 30 Aıfuatos 1941 &ilnü kopalı 1 tenzil edılmıştır. Em~alsiz manzara ve nefis yemekleriyle son 

1 

bulunacaktır. 
bahar havasından istifade ediniz. Her vakit oda bulursunuz. - ------------- ı 

&._ ~ KAYIP - lstanbul aeyrü aeftr ldares nden 
... .. aldıiım ı6-7-941 tarih ve (7970) HYllı bir 

ıiklet ehliyetimi kaybettim. Y eniıini alaca • 
iımda.n eskisinin hUkmü yoktur. Beyoflu Tar 

1 laba~ı Keresteci ıokağ"ı No. 6Frans kızı Qerda 

Darulaceze muesscscs i ıçın defa.ten teslim edılmek surel!yle satın a
hnacak pirinç, kuru fösulya, mercimek, kuru üzüm, salça, nohut ve ku
ru bamya 2490 numarnlt kanunun 40 mcı maddesinin son fıkrasına göre 
pazarlığa konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 11870 lira ve ilk temi
natı 890 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. İhale 5-9-941 Cuma günü saat 14 te Daimi Eencümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yı

lma ait Ticaret Odast veslkalariyle ihale günü muayyen saatte Daim[ 
Encümende bulunmaları. (7605) 

Bakırköy Malmüdürlü9ünden 
Ciheti askeriyeden müdev\•er Safra köyünde 600 ve Yeşilköyde 613 

ki ceman 1213 adet bo;; benzin teneke~i müzayedeye çıkarılmış ve 
18.8.941 tarihinde yapılan miızayedesinde Mustafa Hasbal namına ihalesi 
icra kılınmış ise d e m üzayede şartnamesı mucibince müddeti zar!mda be
delini tediye ile tenekeleri tesellilm etmediğinden 2490 sayılı müıo:ayede ve 
ihale kanununun 25 inci maddesi mucibince depozitosu irat kaydedilerek 
yeniden müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların 612 lira 56 kuruş muhammen bedelin %7,5 teminat 
bedeli olan 45 liı"a 96 kuruşluk makbuz veya banka mektubiyle beraber i
hale günü olan 12.9.941 Cuma günü saat 14 te Bakrrköy Malmüdürlü
ğünde müteşekkil komisyona müracaallan ilan olunur. (7587) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Z i R;A A T B A N K A S T 

~ 

. Kurııluş Tarihi : 1888 
Seıımayesi: 100,000, 000 Tiiıf;k .Li.r.ası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mname1eletl 

f _A_s_k_e_rl_ik_lş_le_r_i _ f , 
ŞUBEYE DAVET 

Fatih ukcrlik şubesindrn: Fatih Muhtesiıı 
hkınder Mah. Kadı ıo. No. 12 de oturan 
Dnı. makine binbaıılanndan Mehmet of. Yu· 
ıuf Kenan ( 155 7) beyanname ile Ana doluya 
ıittiii yapılan tahkikattan anlae1lmı,ıır. Nt· 
rede lıe hemen aubemiıe müracaat etmesi llln 
olunur. Yedek piyade aatelmen Sadettin of. 
SuY&t (39497) çok acele ıubeyc ırelmelldir. 

Uılcildar As. şubesinden; Refah vapurunda 
ıehiden vefat eden deniz ııedikli Uat cavu~ 
Nui• Alinin •ilui olup ıı:erek Uıkildarda 
Scllmıız caddesinde 357 sayıda ve ı:erekae 
Alemdar Molla Aliyulfenari mahallt1I Türbe 
ıokalc 20 •ayıda ıı:östcrmiı olduı?u ikametııU 
hrda b11hıııamınn ailesinin ınaaı muamelesı 
yapılmak üzere dorh ıl ıubeye müracaatları 
IOıumu ilAn olunur. 

Beyoflu yerli askerlik $ubesinden: 
ı - Mükellef tabip yüı:baıı Ahmet of. Ali 

310 memltketi Nablis sicil No. (38206) 
2 - Yedek piyade tefmeni Zcynellbidin oıt 

Cevat Perrin 318, memltlteti Iatanbul, •icil 
No. (15460) 

S - Yedek topçu teimeni Behram oıı:. Ah 
met Tahir sicil N·o. (50722) 

4 - Emekli 7 sınıf hesa pmemuru Tallt 
of. Mahmut Nedim, 211ı, memleketi Erzincan 
ıicil No. (S25 - 26) 

5 - .Mükt!lef tabip yüıbııı U. Necati ot. 
Fuat Vohbi, Siirt kayit No. 36228 

Yukarıda illn edilen subay ve askeri me• 
ı:nurların durumlan tesbit edllmek 'here (çok 
acele) ıubeye müracaat etmeleri illn olunur. 

10207 

HALKEVLER1NDE: 

Kadıköy Halkcvinden: 30-8·94ı cumartesi 
Zafer bayramı münastbetiyle Fenerbahçe 
audrnda saat ı 5 de Atletizm mihabakaları 
tertip edilmiştir. 100 yardadan bir mile kadar 
düz koı;ular ile ııülle. disk, bomba atmalar 
ve yÜk1tk uzun tilrtkla atlamalar yapılatak
tır. Mü•abakalar herkese açık olup 28-8-941 
ak$amına kadar mektupla ve bizzat Hılkevİ· 
ne muracaat edilmelidir. Ayrıca Halkevleri 
takrmları arasında ı 00x4 metre bıyrak yarışı 
yapılacaktır. Aynl ıı:Unün akıamı Stireyya ıi
nema11nda bir koro konsori tertiı> edilmiştir. 
Davetiyeler Evimizden alınmalıdır. 

Yl!:Nl NEŞKHJA.T: 

YtlZ f PADELERİNtN TEFSlRI - Namı 
altında tecıilbt tedkik mah•ul!l olan bu eser 
İstanbul tlniverıitesi yayınlarının 149 uncu 
ve Edebiyat faiı:ülteıi pedaıı:oji enatitUı!l not 
ri}'atının 2 inci cildini teıkil etmektedir. Ya· 
•an Iatanbul tlnivtrsiteıi tecrübt pedaa:oji 
do,enti dokor Mılmaz Turhan'dır. 

* BELEDiYELER DERGiSİ - Şehircilik 
ilmini yaymıya calııır ve Ankara Belediye. 
ler Bankası ta.rafından çıkarılan bu derıinin 
71 inci sayısı çıkmıştır. 

* HERKESiN MECMUASI - Havac1lık 
ve ıporun meslek! yarı ve resimleri havi 
oldufu halde 292 inci aayı11 neı;redilmittir. 

* 

1 

30 Ağustosa 
40.000 Lira 

Hazırlanınız 
Yoldadır 

ZAFER PiYANGOSU 
30 Ağustosta İzmir Fuarında Çekiliyor 

30 Ağustos Zafer Bayramı, tallin de bir zaferi olacaktır. O gün i
çin Milli Piyango fevkalade b!r keşide tertip etmi~tir. 30 Ağustos Za~ 
fer Bayramı Piyangosu İzmir Fuannda çekilecektir. T~m biletler 2 li
ra, yarım biletler bir linıdır. Bu çekilişte ( 480.000) liralık ikramiye 
dağıtılacaktır. Birinci ikramiye (40.000) liradır. Bundan başka iki ta
ne (10.000) l!ralık, dört tane (5.000) liı'::ı lık, kırk tane (2.000) liralık, 

kırk tane ( 1.000) liralık, seksen tane (500) liralık. dört yüz tane (100) 
liralık ikramiye daha vardır. Göriiliiyı:ır ki bu her çapta ikramiye 
her çapta talii memnun edebilcce~ kadar boldur. İzmirin açık taliini 
tecrübe ediniz . .... .......................................... ~. 
~----------------........... , 

T. İş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
• eşidelcr 4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağus-
1ıı. 3 lkinciteşrin tanbkrlodc ya· 
ırhr 

1941 lkramiy.eleri 
ı adet 2000 Llralm =2000.-Llrıı 
s 
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=3000..- • 
=1500- • 
=2000.- • 
ı=2000. 
=3500.- • 
=4000.- • 
=6000.-
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~-mr ................................. r 

,_. Yatılı - Yatısız Kız ve Erkek ""' ' 

ŞiŞLİ TERAKKi LİSESİ 
l - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sınıflarına Her gün yeni• talebe kaydma 

devam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemeleri lüzumu 

bildirilir. 
Tarifname gönderilir. Tel: 80547 .. .......................................... . , Ana - ilk - Orta ve Lise 

HAYRİYE LİSESİ 
Fatih: Saraçhanebaşı 

Yatılı ve 

Yatısız 1 -~::e; 
Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Eski 

ttılebe kayıtlarının yenilenmesine 8 Eylüle kadar devam edilecektir. 

'-•••••••••• Telefon: 20530 

_____ , 
-. İstanbul Sular idaresinden 

1 - Sular ' İdaresinin Feri köy f!telyesi için imtihanla tesviyeci alı
nacaktrr. 

2 - İstekliler her gün Taksimde Sıraservilerdeki idare merkezin
de muamelat şefliğine bir istida ile müracaat etmelidir. 

3 - İmtihanda muvaffak olanlara, ehliyetlerine göre gündelik ve-
rilecektir. (7537) 

Yüksek ö9retmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda 15 lira asli maıışlı bir kiltilphane memurluğu mOnhal

dir. Talip olanların 7 Eyllılden evvel Pazartesi ve Perşembe günleri O-
kula müracaaUarı. (7383) 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE YERiYOR KARACA DAG - Diyarbakır Haıkevi dM •. 

risldir. 42 inci aay111 ''kmııtır. 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 150 
llram bulunanlara ıenede 4 defa çekllecek kur'a ile aıaOıdakl pllna g!S. 

r• ikramiye da§ıtılacaktır •• 
4 4.det 1.001) 1.iralı' 4.000 t.,ira 
4 • 500 • 2 .0()1) • 
4 • 'l50 • 1.000 • 

40 • 00 • 4.000 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

ol KKAT: HesaplarmdakJ paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı d{lşml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlaslyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Ey!Ol, 11 BirinclkAnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cekilecektir. 

P. T. T. Umum Müdürlü9ünden 
1 - Kumaşı idareden verilmek suretiyle maa kasket 200 takım sey

yar ve nakliye memuru elbisesinin maa malzeme diki~i eksiltmeye ko
nulmustur. 

2 - Muhammen bedel 2.000 lira olup, muvakkat teminatı 150 liradır. 
3 - Hususi ve idar[ şartnameler her gün P. T. T. Umumi Mildilr

lük Levazım Müdürlüğilnden ve İstanbul Umumi Depo Ay, muhasipli- : 
ğinden alınabilir. 

4 - İhale 1/9/941 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Evkaf apar
tımanın a!l!Tla katındaki dairede Levazım Müdürlüğünde müte$ekkil ko-
misyon huzurunda icra Kılınacaktır. (7117) 

, ............... ! .. _ 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
K.rs 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, ,, 400 
3 ,, ,, ,, 150 
4 ,, ,, ,, 50 ·------··· 

"Doktor Hafız Cem':" 
Dahiliye Mütehassısı 

•a7.ardan haska her ıriin ~a:ıf 
2 - 6) ya kadar fdanhul 

Divanvoln N'o. 104. ,.,.,. ,,~Q~ 

Fakültesi Dekanhğından 

Bu yıl tecil edilen askeri kamplara 10 EylUl 941 tarihinde başlana
caktır. Kampla ilgili erkek talebenın 6.!l.941 tarihinde Ankarada bulun-
maları ehemmiyetle ilan olunur. (5832 - 7388) 

Erzurum Belediye Riyasetinder 
1 - Fakir ailelerinin lskAnı için 30 ev inşas1 16.8.941 tarihinden iti-

baren 20 glin müddetle ve kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 
2 - 30 evin muhammen bedeli 31740 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 2380 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe ait keşif p!An. şartname vesair evraklar Erzurum Bele

diye fen müdürlüğünde görülebilir. 
5 - İhale 5 Eylfil 941 Cuma gilnü saat 16 da Belediye dairesinde 

yapılacaktır. 

6 - Talipler bu gibi işleri yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraı 
etmeleri mecburidir. 

7 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif rnek
tupdarını Belediye Encümenine tevdi edilmesi lilzımdır. Kcvi"yct ilôn o-
lunur. (7287) 

Sahip ve Ne§riyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 


