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Belgrıd, 26 (A.A.) - D. N. B: Donan Zeitung ıaz&o 
esinin bildirdiğine ıönı. 16 mart 1941 de eabık Yugos
lav bükümeti tarafından İııgilterf') e te!lim edilen sabık 
Yugoslavya ba~ekili Dr. Stoyadino'it~ Hind Okyanu· 
ıunda :\luaricc adaeında giizalıında tutulmaktadır. 

itan davasının 
lllanz:ırası 

lhtilAflar .. ··ı h 1 ğ·ı h . . ın gonu oş u ı o 
atı. u 'd· tır tnı ı kaybolmamış-
r~· Eğer böyle bir hal ça
b· 1 bulunmazsa lngiltere 

l.•r askeri hedef mukabi
'hde 

Öde . Çok ağır bir bedel 

~~ur. 
lıaıı: Ahrnet Emin YALMAN 

l ra.n ba.§vekilinin parlamen

Ue ltı~a söylediği nutuk, İran 
ti g0 gilte~e ve Rusya arasında- f 
~ıe~- ı~tilafmm sulhen hal- ~ 
~-'"6ını ümit ettirecek yol- ~ -

~ bü ~unun bôyle olmasına ~
~ . tun arkadaşlarımızla be 
'tle~acı~. ettiğim~z dilek_ ve , 
llltııtıek ~ylece gerçekleşırse ~ 
~il e:tırnızde umumi bir ., .. 
lil~e nıyet duyulacaktır. ln- ~ 
~·b· Arnenka ve Rusyayı • 
~efle ~r zarureti ileri sürerek f 
"il' ~ l'ine cebren ve alakalı ' • 
~ ınıeket hükumet ve hal-ı~~ • 
le~e arıu ve iradesine aykırı ~ 
~elt ~arrnak gibi bir mey kide • 
aı .. ltadar ıst~miyoruz. Bu zaruret 
•""" de rnUhim sayılırsa sayıl

d~0krasinin bayrak diye 

lngiliz ve 
Sovyet 
orduları 
ıranda 

ilerliyor 
lranlılar az 
mukavemet 

·--~~gösteriyorlar 

ırana cJren tnglllz kovv etleri b&l}kmnandanı Wavel 

~-
Sovyetlerin T ebriz kapıları

~ na kadar geldikleri bildirili
. .. yor. lngiliıler Irak yolile de 

... ~:) lrana girdiler 
(Ya&181 S hcücle) 

IRAN 
'le d ıgı prensi pin çiğnenme- -
~ areınokrasi cephesıle Mih

a.sındaki gözle görülür 

Başvekilinin 
b'eganatı bir

0

~dan kalkması, pek -----------------------•ı lııo-;k_ eldir. Biz bir taraf-
~ ... 1.ere ve Amerikanın 1 

e bır. .bedel ödeyecek bir HARP VAZ/• YE TJ ngiliz ve Sovyet 
dU§rnemelerini, diğer 

~ tnUttefikimiz İngiltere Orduları müza~ere 
ibw~ .... lran milleti arasın- cer d k 

Qbaıı1.rı~•a.nn gönül hoşluğu eyan e er en 
~~~ ıs~~o~~z.evvel lran, şı•mal cephesı•nde hududu geçmişler 

lb.-;"" ~ ~n sakin memleketle- Tahran, 26 <A.A.l - D. N. B: 
~ . !'i idi. Harbi kendine İran Jt:111'meııto.unwa ievkalade toplan· 
aı. lttt~~Yor ve blltUn alaka Sovyetler, !;.iddetti muharebelerden sonra Novog- tı•ında Iran bqvekili AH Maaeur, Iran ""\ s1etınt dahili inki§afına s ff milletinin mümeıısillerine ı§liıdaki aıe-

İramn merkezi TaJuoa nm eski kapıJarmtıan blrt 

Iran hakkında 
temennimiz --
Ihtilafin sulh:ın 

haai mümkündür 

Iran harbinde 
petrolün rolü 

Iran petrol kuyuları· 
nın büyü·: ehemiy eti 

Ankara radyo gueteai İrandaki hare- Ankara radyo gazetesi bildiriyor: 
kit hakkında dün akşam JU ne~)atta Göriinuee göre, son İran • İngiliz. Sov· 
bulunmu~tur: yet ihtllifında petrol ba§lıca rolü oyna. 1 

Harbin ba§langıcında İngiliı hükiuneıi maktadır. İranm en mühim i&tihsal rnad
küçük milletlerin istlklil ve iıurriyetlcrinc desi olan petrol, c~nubi İrandan çıkar ve 1 
:;11ip. olmaları .tezini ınüdafaıı ~)~r~u. nıÜ§tercL: bir İ~ili~ • İran kumpanyuı ı 
.,.ımdi irana gırmekle bu µre4Slbını ılk tarafından i•letilir. lran 1938 yılında 10 

IRAN 
Şshinşahının 
teşebbüsü 

Şah, Londra ve Moskova 
nezdinde bir teıebbüste 

bulundu 
Londra, 26 (A.A.) - Rcuter: 
iran Şelıiuplıı İran'dıki tuiyet 

hakkında İnsılıere ve So'·yeı hükü
m,.ı lcri nezdiııde bir müdahalede 
bulıınmll§ ise de, bu müdahalenin 
mahiyeti beniU malum delildir. 
Londn'nın salihiyetli ınihfillerİn· 

den ötrcnildiğine ı;öre, l.ngiıu ve 
Sovyet büyük dçilcri dun sabah ra· 
fak sökerken İrın hariciye nıı.zırına 
iki hukiımctin Alınan bqinci koluna 
l&1Jı harekete geçmek niyetinde ol· 
duJdarıa ı bildirdiktea ve İngiliı ile 
SoyYet kıtalarına artık lüıum kalma· 
dıiı anda inıili~ \'9 So'f'Yet biikü· 
met.leri tarafından çekileceklesi hu· 
6usunda temiıı• verdikten sonra Şc· 

hin~ büyük elçilerden bizzat ken· 
ditini ziyaret etınclcrini isteuıişt i r. 
Büyük el?ılcır, dün aahah saat 10 da 
Şehin§lhla görüJ111ütler ve bu ko
nll§ftl&yı müzakereler takip etmif(ir. 
Görüoınclı.rin cereyanı hakkında taf· 
siJit ılınaınamıtt ır. d~f~ olar~ k~ndis! ~~U§~ıır. E~~I~ milyon ton ;etrol iııihsal etmi§li. Bu pet· 

kuçulc ı_ııılletlenn ıstiklil~. ~rensıhlnııı rol bqlıca İngiltereye. Avuaıralyaya, Mı· 
hararetlı .taraftarları olan lngıhz gaıetele- ur ve cenubi Afrikaye ihraç ediloıi§ti. ============ 
ri §imdi Iranın i§galini alkı§lamakı.adırlar. Ortqmtald büyük fnsiliz moıörlii kı· 

Rusyadaki Polonya 
ılar serbest bıra \:ıl .:lı 

Maaınafıh iki millet ~ra.ııında müzakere- taları ve Hind denizindeki donanmanın 
ler devam etmektedir. IL:i tarafın elçileri petrol ihti}acı halihazırda bu membalar· 
de yerlainde hulunmaktıdır. Hili ihti· dan dde edilmektedir. Bu itibarlı İran 
lifın sulh yoliyle halli mümkfindür. İki petrollerinin İngilizler için hayati bir 
wafın gayretilc bu tahakkuk edebilir. ehemmiyeti Yardır. Londra, 26 (A..A.) - Pat: Ruaya-

Teeeaürümürii mucip olan bu ihtilifın . . . . . da bulunan Polonyalıların mUmeeslıı 

b -'·'ld lh ı· 1 ı· h- . SoV}etlere sclınce, SoV}et pruol ıstıh- ı u f""'ı c au yo ıy e, ranın umyet General anuszaj.t.ia Moskovadan Lon 
ve iatikliliııe halel gclmek&ian hallini bü. aal mıntaka•ı olan Bakünün İran hududu· 

draya gekrılş ve 14 hllkellnetlne 
tiin kalbimizle temenni ediybruz. na yakınlıgı So~-yet Rusya tarafından 

tehlikeli görünmektedir. iranıa işpli bu Rusyadakl Polonyalıların vaziyet i 

Ak h• d 1 tehlikeyi külliyen izale ~ecektir. hakkında etraflı malQmat vermı,ur 
şe ır e yapı an Bu malellnata göre gös altında, me\ 

L~di eıere veriyordu. rod ıehrini tahliye ettiler. Almanlann bu muva a- sajı okumU§tarı 
"'ltıı; harp .k la d ta kıyeti Leningrad'ın tecridine doğru attıklan ilk mü- - Hepiııiace ..ıaı. eldqu •eı;hile, merasim 
~ ~ftıagL .. aml2nrdaOP0,r.!un,

08ı-: İran hüklimeti barbjn bl .. yetlnde ı::.Ahin-
J\,_ "' ID ·..... him adımdır. Zira bu cehir Voroıilof ordusunun ..... A.kfehıt, 26 CA.A.) - Alqelılr hal. 

Kay.ııakamlar ara
. sında değişiklik 

kuf veya sürlllmllf bUtlln Polonyalrlaı 

~t bırak.1111119 ve kendilerine ya 

dun etmek 11.lere blllUn tedbir.er N-~ bulunuyor. İran :ı fah'uı lllll&Wl& mutabık olarak iıkı IJfta· kı bijyük taamıaun bqladrğı 28 A-
'"ll't bUtthı dünya aJl.ka. cenup cen•lvn•..yM&n cephe kısmındadır. -Eğ,r ~ .iliA etıaiııir. ~u ıJyaşet • illlitoiı sünllnll en ioten teaı1ıl1tatla 

t ...... , ~rlık merkezi heline Alman taarruzu ayni süratle inkiıaf edene, Voro- ::; = ;:_~ _:::a = kuU&nuftır. Bu mtınwıbetle xııu ye Velr&letf kayma.Jramlar arwııda 
::'.~ .,_ unuyor. cif of ordusu, yarma tehlikesi ka11ıs1nda ıarka çe- bütüa ._leke&ler " bilıa- .komtula· Şef lmıet lnönll'nün p.rp cepbeel ku_ genı• mikyasta deı..ı•ıklik yapm• ... 

'""il •"manlara ait tari s manda.nlığt esnasında karargAhı olan "T e •-r -· 111~." l · c.a • k 1 b k 1 rımı.ı. domt.ane ve HIDi.ııü münasebetler ı.,~""' Dgiltere ve Rusya ı·le İ meye mec Ur a ır. ve taaıTuz p!Anmın hazırlanmı' oldu. kararlqtırmı,tır. Bu arada f&!'k la· 
:"t '"'llıı idame etmdttea ibaret olan bir aiyueı 

Utllıak etmeleri tçln blltlln ısoıay·ı .• 
lar temin edJlmlftlr. Askeri h.zm 
lerini ifa etmeğe muktedir olmı:y 1 

lar sanayi müesseselerinde çaıış ... 
leceklerdlr. Kadın ve çocuklar Jı:.ı ~ aıaısebetıeri, çok mühim 

1 

1 takip ediyoruı. tu belediye dairesi önünde bir geçit ratıarında bulunup da mecburi hı~ ,. ıra Inı§tır. 1907 senesine Yazan: J hsan BO HAN Buna ralmen İngiliz hilkiımeti, So,
1
.et resmi yapılmış ve söylenen nutuklarla metlerini ıra etmiş olanların da na-

~~ en: İngiliz - Rus reka- hiikimeti ile mutabık olarak İran'da hu· bu bUytlk gU.nUn hatırası anılmıştır. killeri yapılacaktır. lerdır. 
~~~~~~~~~n~(AskerAımuhuririnyaD~3iin~sa~ada ~n A~M~ük k~ının=~=========~=================== 

si bir yardımdan lstlfade edebilecek 

i ~ - il Ustos 1907 tarihli memlekettaı çılwılıııasını talep eden bir ~ 
llUtuı Us anlaşmasile İran ultimatomu bize te'fdi eylemi:tir. A vustra:ya Iskenderı·yeye gele~ t a\lıjrahasına biçildi. Şi- iran hükümeti, memlekette ika~ AJ 
'4.ltiınd~· cenupta İngiliz- eden ecnebilerin neraret altında oldıtk· hu·· k UA m etı• 
n · 1

• 1909 senesinden lanlll wı İran'da bulunan az mikwda 
ı..-)\ trnali lran doğrudan Almanlann bir tehlike tt!§kil edemiyecek· • dh I A t 
~~:u;~~~~eri~~~:ü Karadenı.zde Uk d lerlniİngiliaTCSovyethükiımetlerinete-degı"'·şm:yormu? ı a a eşyamız 
~ .... ~f haline düşmüştü. ra yn a a inin etmiftjr. 
~~~le~, istidad ve kabi- b• d • J b• h• d h İran hiikimıeli, fngiltere ve Sovyet Rus- Caııbcırra, 26 (A.A.) - Milli bukiımeu 
L.~ '-eln • )f eDJZa tJ Jr şe 11 a a yayı teskia etmek üıere İran'dald Alaıan aleyhtar olan ve bir amele hiikiımetinin ik 

•-rn .. ~n edebilecegi inki- mıı...--nın azaltılması içı'n ıaı· ımg·len . 1 --•· .. ~,.--mil hru b ...... k tidara geçmesıne yo açıuıur. ıstJyen ame-
]11..-'lllt, e ma m ıra- b ld d·ıd· tedL!...1--' alaııotır. Sulbn muhafa .. -. -.,ı7 t J t ,_..,., ,. - ... le partisinin kararı Lir mektupla Meoıi· 

ilıtilll a Jr J za p e ) J ınek için aariettiğimiz &•netlere rapen, eıı'e bildirilmittir. Ml'.ktupta üc;: madde hı· 
~~'- . inden sonra Rus- i-..:'tere 'ffl Sovyet m!iuıcasillerı·nın, bu l ' d lar ·1 • "rül' k._ .. ,_ ~""1.Qı,..ı; ..... ın e §Un ı crı &U me l.<!UU; I 

V(;J. it'~e. başladılar. 28 ŞU- tne1eleleri dottane bir •urette müzakere ı - Harbin devamı için normal bir 
~ llifıle lranm istikllli- Bir günde 46 Alman Leningrad y~lunda edeodderi yerde, pazartC$i günü aaat tarzda faaliyetle bulunabilettk bir parli· 

lr .. ~nasile tanıdılar ve dörtte t.rhditkir bir ultiınatomla eYime mento lizımdır. 
'1&-~· iyj . . . "d tayyaresi düşürüldü R..;sların kuvvetli ıelınit olmaları çok teeuüf edilecek bir 2 - Mnli bir hükumet teşkili hak· 
• ~·tı • . nıyetlennın cı - L~di--.. ı·r. 1 k 

" el'i d hl" b hk' ua .,... kında Menzies tarafından yazı an me tup 'l'ka nı gösterdiler. On- Novogro ta ıye ir ta ımat Aldıiıın malümıta göre, bu devletlerin mumaileyhin ba~vekil eıfatile Avustralya· 
~ta:ından İngiltere DÜ· edı.ldı • t • ld llİyaaİ mümessillerinin xİYllfetinden evvel ya müstakil bir hükumet temin etmekten 

'1:. ası iddialarından vaz 818 emı yan 1 İııgiliı 'ffl Sovyet kuvve_tleri hududn ıeç- iclı bulunduiuno gÖiterme.ktedir. 

~~ 8 M06kova, 26 (A.A.) _ Dtın ıece Berlin, 26 (A.A.) _ Alman ordu· mit bulunuyorlardı. Ingi!iıı kuvvetleri 8 - Amele partisi bu partinin müıı-
'ıoıı~el'elt °ara gerek tngiıte- n9'fedilen Sovyet tebliği: ıan ba.fkumandanlıtı qa#ıd&ki tf!V· tren limanlarında bulunan ıeınilere taar- takar btr siyaset takibinden aciı olduğu· 
~~da usya, 1ranın ken- Dün 'bütün gün Sovyet kıtaıarı kalAde tebliği nefretmektedlr: nıı •e İngiliz tayyareleri de İran ,dtirle- na dair Menziea tarafından ileri &ürülen 

,,.. ,.., '·e bir tampon teşkı'l n·111· bombardıman etıni~wdir. "ddi dd·• ekt-·" Çünkü ımele par .,ı.._"" • +ft~ bUtlln cephe lboyunca anudane dö- Von Klelst zırhlı ordU1unun aeı1 1 ayı re .,.aı C<.Ur. 
~b-. -uı istiklaline sa- t,. ... kkUlleri dün D!nyeper Petrovak Jran mehmları vaziyeti kUJılamılc tisi §imdiye kıdar bizzat yaptıiı gibi b!r 
ı.-~~~O§ gördüler. İran, fU.şmUştUr. ŞidıdeUi mUharebelerden _,.. için bütiiıı tedbirleri alını, bulunuyorlar. i§birliği temin edilmesini beklemektedir. 
ı~bıı-n~lelerinden i.zade sonra Sovyet kuweUeri, Novograd'ı köprU bqını ve bu feılırl çetin muha-

Bunların şehrimize nakli. 
için tertibat alınıyor 

lskendertye ticaret at.a.femlz Bay 
Naci Aday bir mUddettenıberı fehrl
miMe bulunmaktadır. Bay Naci teh
rlmlzde kaldığı bu müddet zarfında 
hilen İ3kenderlyede bulunan İngiliz 
Amerikan, Hlndi.stan ve Mısır men

fell malların memleketimize sevki i

çin ali.kadar tUccarlarla ve birlikler 

kA.Ubl umumlllflle temaslarda bulwı 

muftur . 

eczayı lıl;b!ye ve kimyeviye, otomo· 
bil yedek aksamı ve IAJıUğf vardır. 
Öğrendlğlmlze göre a14.kadarlari:ı 

tam bir mutabakat h.Ull olduğunda ı 
ilk fırsatta bu malların ithali temin 
edilecektir. 

Bu mallar İııkenderlyeden Mersin .. 

ve oradan da kara yollle şehrimiz' 

getirilecektir. 

lskenderiye ticaret atqemiz Bay 

Mwrda bulunan bu mallar ara.ıım- Nact Aday bu akşamki trenle vazife 

da çok miktarda pamuk ipDği, kakao at :m.,ma dönecekUr. 
i~~~ dikkate llyık inki- tahliye etmiştir. reıbelerden aonra hücumla zaptetmlş· ============ ============ 
-~ arı gösterdi, Şebin- roeı.vımı sa. J, Sü. s uJ <Deoamı Sa. s. sa. 6 t1cJ Ordu terfi listeleri ===================== 

t'eh~ah Pehlevi gibi bir :ıı:=ı=:============ 1 R A N hazırlandı M Usa baka mız 
~it tııı: Ye~iştirerek mu- d 1 A il • • da . 8ahıp oldu ve az o e Ankara, 24 (Telefonla) - Ordu 
~elt ı~nyan~~ hayretini r u ma u rının ŞtJhlnşahının terfi lUıteaUıuırlıklan bitmiftir. Lia_ 

lt; ~ar~~ Yenılık ve terak- tazfgB telgrafı :c:t~erde lll tuclike iktiraa e-

~ \~~d~::•: ;!~ ıyaptıkları tezahürat ııamıar hakkında 
~aka Milli Şef, Şaha Ankara. 26 <Teıetonla) - Ktktar ~iti b t öyle ümit edi- ve ktymeU muayyen otnuyan UAmla.. 

Ilı !ll ıt: kuvveti kuııanmı- 26 Ağustosu kendi gllnleri olarak teıekkür etti rın yUa c1oıman b4lf kunıfluk damga 
t tııafla lrnıyacak ve arada- ... l i resmlM ttbl tutwmaıan karar~-
:ııu hr lnUzakere yoliyle kabul eden ·harp malul er Anka- Ankara, .26 (A.A.) - Tahran bü- rılnılftlr. 

~ · O§luğu ' le h lledil i k l yük elçimiı Suad Davu'ın inihali 
~ ıı..,..: 1 

a e- rada merasimle günlerin Uf adılar dolayıale Ali Huret ŞehiDfahı İran 
l -y' ecn b Rıu Pehlevi tarafından göndarilmiı 

~~-'l'atllıı e i müdahalele- Ankara, 26 (A.A.) - 26 Ağustos harp maHlllerl, Atatürk anıtına bir taziye telçafına Reiaicüırılıur İaınet 
,:""\ l>I! ara 1921 den evvel- gününü ayni zamanda kendi gUnleri o çelenk koymuşlar ve Türk uıua11 ilt; İnönü t ..... kkürlerini bilmukabele tel· 
h~ 0 "lllerj h "">-
~aıs• atırlatması ve larak kaıbul etmiş bulunan ordu harJJ Mllll Şef için Uç defa <Sağ ob dıye grıfla bildirınitlerdir. 

. ı Pek 1Yetı~ni ayaklan- malQllerl bugün Ulus meydanında ba.fırmak suretlle şeret tezahüründe Jlafftldller araanuıa 
~l- İti l tabiıdır. Öyle ümit Atatürk anıtı önünde yaptıklan tE.· ~lunmuşlardır. Bu mllna.sebetıe or· Ankara. 26 (A.A.) - Büyüle elçi 
ı._'( Ol\rı rıi gi.Itere ve Rusya, Z&hUrat ile eşsiz bir zaferle netlccle- du malQller ·birliği umwnl ~A.tibi Suad Da .... s'ın vefatı dolayııile İran 
:q ~Uhı' htilaflannm hallin- nen büyük taarruzun başladığı ilk söylediği bir hll'eıbede, TUrk milleti- bqveziri Ekeelina Mansur tarafın· 
'I" """ günü kutlamşlardır. d R •• -L"l R fik Sa d • H "e t "''l'uhi nokt •· nın büyük zafere ula""'ak için sar- an .-yY""'1 e Y ama ve a· 
· lltacakl ayı goz- Merasime şehrimizde bulunmakta .,.... riciye •ezİr vekili Amiri tarafından 

i,t:kla ar ve İran mil- olan harp mata!leri ile başta bando fettlgı büyük ga)Tetleri bilhassa te- Hariciye Vekili Şükrü Saracoilu'na 
Oları ! ~kına ve pek olduğu halde bır kıta asker işttrıı.k barUz ettirmiştir. Ulus meydanında- gönderilen taıiyet telaraflarına Bq-

'a~gı ~ııu izzeti nefsine eylemiş, Harp akademi.si mevki Vtı ki bu tezahUratı mUteaJdp harp ma· 'fekillaıiz •e Hariciye Vekilimiz tara· 
~l~~l'rostermeyi vazüe merkez komutanlıkları mUmeesıı- lQlleri şehitliğe giderek bir çelenk fından uı,ekkür telgraflarile nıuka-
~ lerl haZır bulunmuşlardır. koymuşlar ve az.z şehitlerimizin ha· bele edilmiftir. 

Ernin y ALMAN lstlkW m&11ını mUteakip ordu tırasını tazlı eylemişlerdir. , ________ _ 

Bir kaç satır!a: 

Ned :n tatbik 
edilmiyor 

Sotutalma§ ınqaa bir bardaiı 
otu paraya •tdmuı Beledlye ka
rarlarından oldata ve ~ 
de bu kararın ıatblklae elMımmQ'e& 

verildiği yazılclıl'ı halde 71• ile
men ber yerde bir bardak ea kırk 
JJal'&Y& aaWmaJdadır. 

Belecllye, IAl bakkmclakl .,. k&

rarmı &e&blk etttrmlyecelme hiç 

obneue Jpt.I etılla. 

Suaf No. 9 
Büyük bir llfll'Ve&fl konmak l!;ln motörU anza1ı bir tayyare ile bir 

UÇUf yapmak •nırl olsa ve ölüm tebllkealala ytlııde ,..ı.if oldutu1n1 
lptlcladao bibenlz bu ~ gke alır mıauuz f 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdaki kupon üzerine kısaca 'YU&Cü 
ve 80 sual tamamlanınca cevaplan ~· ıatrllkte sazetemize ıon . 
derecekalnls. 

J 
°"8p 

Ne. t 1 
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ERiKA 
~ARPT-E 

yokluğu et gemisi • 
ıca 

Motör Ü deniz 
vas talarına 
enzin karnesi 

Şehir içinden : 

Odun fiyatları 
Petrol, çay ve 
kahve tevzii 
için kararlar Tahtclbahirlerin faaliyeti bizi bir 

g 2mi buhran ile karşdaşhrmışh 
-9-

Benzinin nakil vasıt.o.ıarıruı. daha 
muntazam blr şckUde verılebilmeslni 
lemin ma.ksad•le kame usulllnün lh· 
dıııı edıkltğıni yazmıştık. 

MotörlU deniz vnsıtalarına verile
cek le • nelerin hazırlanması ve bu de 
nız vn.sıtnlaı ınn ver.iccek benzin ve 
mazotun tesblti için letanbul ?, ınta· 
ka Limn.n R isllğl faaliyete geçmlş 
bulunmaktadıı·. 

Odun narhı niçin görülme
miş derecede yiıksek? 

İstanbul iaşe müdllrlli8ll mUhlm 
maddelerin ve Qıu meyanda petrol, 
çay ve kahvenin tcvzil ~in yeni ka· 
urlar almıştır. 

Alman kararlara göre bundan böy· 
!o v!lG.ytt hudutları daıhillndeki tev· 
zlat için nahiyelere göre, nahiye mU· 
dUrlerlnin mcsullyet vo murakabesi 
altında birer mutemet tayin olun
muştur. 

fi==i\\ o~'tum 
U::::JI başlığı 
fıkrada at yanşlann3 go~ 

rağbetten bahsellcrkcn: ı 
kalabalığının, en mUhlm J>ı! 
gelin: Bunlar, ne at mcrakl~ 
meı;ıre dUşklinU insanlardır. ff 
dUpedlb: oyunculardır» »dl;,or 
yarışlarında «mü terek b:ıl15> 1 

kit ederek sözlerlul şöyle bıtır 
Ben MUhımnıat • ·ezaıetinı kabul 

tlr ı.::ı;:Je cacelc:t ılc cmahdut> gıb: lkı 
lı.mllln son derece bUyUk bir rol oy· 
ııadığı bir leme gırmiştim. Bır ~
ma:ııar nazırlığını yaptığtm bahrıye 
me:ıafılı mfu'llmmat işlerindeki lhtl· 
!Atlan o.sıa takdir Btrneınl.şlerdlr. 

Bahriye li'!tcdig\nl bol bol ve tstedtği 
zaman bulmuştur. D ha 1915 sene· 
fliııdc bile, yani henUz hUkftmeUe 
Harbiye Nezareti bir mUh .. mmat buh. 
ram karşısında oldukları sırada dahi 
Aml.rallık kendısıne lAzım olan her 
şeye malikti. lngl.llz filoları, daha 
haı'bln başında. benim Lord Fışer le 
bll'llkte yapt.ıgım siparişler sayesin
de bütUn ihtıyaçlannı mcbzulcn tc· 
mln edıyordu. Bu suretle Amlrallık 
istisna! mevk!inl sonuna kadar mu· 
haafza etmi9tır. Amlrllllığm kendisi· 
no ma.hSus nıUhımmnt ve teçhizat 
servl5lcrı, lmaıtı.tn neleri vardı ve 
kendi emrinde idi. Kendıne mahSus 
ımal t plAnlan ve mUtehnssıs anıcle
s;ı vardı. lmal!ıt ve ıstih&ılli.tın !bir· 
ı tlrılrneıı!, men blin bir elden idare. 
si tasav\•ur edilince Amlraltık ve bU
tün bahriye, hUkfUn&t içinde hUkü· 
met, muazzam, nııflz, kudretli bir bU. 
kfUnct, tamnmlle mUstakil bir idare 
t.e.ıJkıl etmek hususundaki haklarını 

şiddetle mUdafaa etmiştir. 
DOl IAK nLLıutYEN llAlmlYE 
Amirnllık (Bahriye Nezareti) e,;. 

velA 1ngıllz bahriye uıin gözö· 
nUndo tutulması icap eUlğlni ve 
ba.hrıyenın yalnız kendıne ııı.zmı 
olan mUhlmmatı değil, tazlas:· 
nı da elde etmek, yalnız asra· 
rf lhtlyaçlarını değil, geniş t>ir emnl· 
y t payını da ayınnak ve temin et· 
mek hakkı olduğUnu ileri sllrüyordu. 
BütUn bu mesclclerı tayin sala..hlyeti 
de yalnız Amirtıllık meclisine veril· 
mlştl. Her cinsten teknik mUtc'has
sı&ıınn ve mUhimmo.tın kullarulmaaı 
evveıtı. b:ıhrıycye ait.ti. BCl'eket ver· 
sın kı bahnyc .bUUln cdiklcrlno &u... 

h!p olduktan sonra hem orduya, hem 
havacılığa Uwm olanları yetiştirmek 
1mkaru 'bulunabilmiftl. Fakat bu va
zıyet, denızaltı taarruzlarının tevlit 
ettiği en~leri bir kat da.ha arttır· 
makta idı ve Bahriye Blrincı Lordlu· 
ğunıı yeni ta)1n olunan amiralın kuv 
veUı şahsiyctı de bu müşkWtıtı hnfif

letemiyordu. 
BUtUn lbu meseleler arasında eıı 

mUhiml nakliyat işi idi. Nakliyat ln· 
giltcrenln bUtUn mUstemlckelerindcn 
ve ancak deniz yolile yapılablldlğuıe 
göre bahriyeye bu istisnai mevkii 
vermcmelt elimizden gelmiyordu. He· 

ve top, mUhlmmat lhtıyacını daha ge_ 
nly bir surette temine koyuldu. O za· 
mo.n bu iş ordunun ve bilhassa gıt· 
tikçe ehemmiyeti artan hava. kuv
votlcrinln aleyhine netice vermeye 
başlamıştı. lst nbul mıntaka llmıın reisliğin

de kuı ulan fen heyeti deniz nakliye 
vasıtalaı-ınm gUnlUk benzin ve ma
zot ihtiyacını tcsbit etmekte ve va
zıyc.tl ıaşe rnUdilrlilğUne bUdirmek
tcdır. 

Harp knbınesl denizaltı tehliJccs •• c 

pek ziyade meşguldU. Bahriyeden b.ç 
bir şey esirgemek istemiyordu. Hntuı 
bahrıycnm en küçUk ıhtıyaçlarmıı. bı_ 
le mUdahale etmekten çeKiniyor, di
ğer ııervislcrin lhliynçlarmı bir tara· DUn İstanbul mıntaka lıman reis
ıa bırr. cıyor ve karıştıım.ık ıstemı- 11 ıne müracaat edcıek kaı·ne alan· 
yor<lu. 

tarın sayısı 100 U geçnılıjttr. 
DÖlt'.1' BÜ\'ÜK tHTil'AÇ Kontrole bugün ve yarın da de-

Bu yilzden bUyUk mo bizinı mc· vrun olunııcak benzın ve mazot tev
nabllmizi ta.bil ihtiyaçlarından çok zlnt işi doğrudan doğruya iaşe mü
fazıa olarak harcetml~, hı:ı.rmn son dUrlUğU tarafından yapılac:ı.kllr. 

safhalarına doğru karıı. kuvvctleıi· 

mızc ait askeri gayretler hak5ız ola· 

ra:o:":~:. sonbaharında ha.p Sa tiye yerlerinde 
maddeıerinın ıstihsalı ıı:ın benım kar. I I f ar a· d S :ılerJ 
9ıl~tığ'ım ve 'bC!imi bUken dört amli •\ 1 J U 1 
vardı: Ticaret gemllerln.n tonu, çc· 
lik, teknik iş adamları, dolar kredisi. 

Birloşlk Amerikanın bizim yanı· 

mızda harbe glrl.şi dolar krcd!Sl yU

zUnden çektiğimiz mUşkUltıtı biraz 
hafifletıtl. 

Fıyat murak be kontrolörleri say· 
:fiyo ycrıerindeki ıbazı bakkalların 

tahl9 fıyatla mal sattıklarını haber 
alnuşlar ve bırkaç gUndUr sayfiye 
yerlertndeld dUkktuıları tcft1'e başla 
mışlardır. 

Bu arndıı. Heybeli, BUyUkada, Bur
gaz ve diğer adalarla, Suadlye taraf

larında kontroller yapılmış ve bazı 
bak!tallo.rda fasulye, ;ı:eytin, gaz ya
ğı, mısır, arpa vesaire gibi maddeler 
Uzerlnde Oıtıkar yapıldığı teebit e
dllmiŞtir. 

Bu gibi ihtikara tcvessUl ed'enıer 
hakkındn zabıtlar tutulmuş v~ ev· 
rakı konıl8yona havale edilmiştir. 

Odun meselesi rittikçe ehemmi
yet kea'beden ~lıca. meselelerden 
biri halinl almaya başlıı.rnıl}tır. 

I<'lyat murakabe komisyonunun 
hlç bir esasa istinat etmeksi;1;in 
koyduğu 560 kuruş perakende sa· 
tış fiyatının, kışı yalnız odun ya
karak geçiıecek ıınuta~nssıt büt
çeli bil' memur aile:;iııln bütçesinı 
kemirmekten başka hiç bir ıı,e ya· 
ramadığı acı \bir hakiko.ttlr. 

Komisyonun tesbit ettiği bu fı

yat, nakliye Uct·etlerinin ve malı· 
yet fiyatlarının yUkselmiş olması 
nazarı itibare alınarak yapdmıştıı· 
ve ibu fiya.t geçen ıseııcki tıyata 

nazaran 130 kuruş !azlndır. 

Geçen seneki fıyatlar anormal 
bir yllksellş g~tcı·iyordu. HUsnU· 
niyet sahıbi 'kimseler bugUn çıkıp 
da geçen seneki normal odun fi
yatını o günkU şartları nazarı lti
bare Maırak leSblt edecek olsalar, 
hiç bir zaman 430 k\U'Uf gibi anor
mal l>ir !ıya.tlı.ı. ka.r~ılaşmıyacaklnr
dır. 

Geçen sene en p3.halı odunu 360 

kuruşa. alaıbllecekken komisyonun 
yalnı~ hesapları yUzünden 430 ku· 
ruşa almak mecburiyetinde kal
mıştık. 

Bugün de bu hatanın seyyieslnl 
çekmekte devam mı edeceğiz? 

Bu ııene için konulan 560 kuruş 
odun flyatı 1Bc bUsbUtlin anormal 
bir ttyattır. 

Odun ke6im mıntakalnrmdan son 
bır iki gün zarfında aldığımız nın
lQmat göz önUnde tutulacak olur· 

sa, odunun o zamandaki fiyatı, ke· 
sım Ucretlerl, ormandan motora 
kadar nakil (hayvnn ücretleri) mo· 
tor mıııırafiarr, depolama, toptancı 
nın, perakendecinin klı.rı, ve mU
temmun diğer masraflar 114.ve o· 
lundukt.nn sonra halkın odunluğu
na tsU! de dahil olmak Uzero bir 
çeki <Jdun bol bol 410 kuru,a satı
labiliı'. 

Bu t'lyat da lbugUn için yUk.sek
tir. I<'aknt komlsyonun tcsoıt etli· 
ği 560 kuruş uk fnhi.f fıyata naza
rım kat kat iyidir. 

Kesim mıntaı<alarını bir tarafa 
bırnko.nm. liugtin BüyUkdcre öıı· 

lcrlno gelip, çeı<lslni 21>0 kuruşa 

satmak ıçın yaıvaran odunculara 
acaba komısyon ne oevnp verecek. 
liunlaı m odunları dı:ı., yine muhtc· 
kir toptancılar tarafından kapatıl· 
makta ve halita {>t>O kuruştan •uıl· 

ınaktndır. 

önUmUz kıştır. 1stanbulda en faz 
lıı odun komUrUn satıldığı ny 
EylQl ve Tc;rtn aylarıdır. Komis
yon yanlış bir karıır aldığının far
kında olduğu halde, sozUnden dön
memekte ısrnr ederse halkın men· 
fantini cldcU surette muta.zarru· et· 
miş olacaktır. 

Zararın ııeresinden dönlllse klı.r· 
dır. Komisyonun bu işte hUsnUnl· 
yelle hareket cdoccğinl ve odun 
meselefilı!i halkın, oduncunun ve 
hatt:.A naklıyesınin bile arzularını 

yerine getirerek bugUn için norınal 
olan 410 kuruş fiyat Uzerınden tcs
bit edece~ini Umıt ediyoruz. 

Mutemetler mevzuba.hls olan mad· 
denin ötedenberl tJcaretınl yapa:ı, 

namuslu ve Ucart itibarı haiz kim
selerden seçllm!şlerdir. 

Tevziat yapılacak maddeler evve· 
lA bu mutemetlere vl:rllmekt:e ve 
bunlar ta.yin edilen mtktarlarda o 
nahiye da.hllindekl esnafa parasız 

alarak tevziat yapmaktadırlar. 
BugUn bu tevzla.ta nahiye mUdUr· 

lcl'I nezaret etmektedirler. 

Köm ürcül er 
hak ında bir karar 

cAt yıırışlanmn hııkJJd ~ 
kaybctml)elhn. Oyuruı. ııeğll. 
merak ımlalım.» 

Dostumun düşUnce!il çok 
c1il":ünrcdlr. Ancak at ynrı ıarıı; it 
Jeyhlndc dcğfl lehinde oıdul" ; 
ljllan Reşat I<"cyd bir nokı.11 

tuyor: DU~·anın hiç blr )C~ 
yarı,ınrı, oyunsuz Jd:ınle 

mlştlr. At yarıı:lanmn UbD1~ ~ 
oyuna zaruret vardır. Bunuıı 
bebl şudur: Ilcr pro&"nlm~ ~ 
tı yarış vnrdır. Bu yarışlar IK 
saat Jçlude yapılır. Anc k Jıtf 
en fnzla iki dakika &UrdUğuoı' 
dört aatllk bir mliddct içı.ııdl' ~ 
an on dakikalık bir he)c<:aD tJi7I 
Jerl Uıtmln etmez. Bunun ıçl 
at yarışlarında, dün) nın btt t, 
de «müşterek bahs> c 

Son g\lnlerdo :bazı odun ve kömllr verllmlştir. 
depolarının perakende olar&k kömUr Yalnız bizde bu işin ıeııld' 
ve odun satmaya başladıkları gö· cek n ıl ve yegı\ne tarafı, d 
rUldUğUnden fiyat murakabe komls· ferin de oynıımnlnrıdır, Ua~J 
yonu bu .gibi haı"eketlere meydan lcynıan zamanınclnnberl yıı~ 
verilmemek Uzere yeni kararlar al- yarışlarına Jlk defa bir QSııl :it' t 
mıştır. zam koyan İngiltercde cokeJ 

~ 
Alınan knrarlarıı. göre 939 senesi naınaktnn menedllmlşlcrdlt .. .1 

Ağustos ayında yAni harp başlama· nadıkları tesblt edlldiğl uıt;OI':, 
dnn evvel toptancı olan kömUr tUc· hediyen dfsluıllfi.J c edlllrlet• 
carları, yine toptancı olarak knla· birçok mcınlekcUerde de blif ~ 

caklnr, perakende satış yapamıya· ===========Jt:::::öUı• ·) 
caklardır. ./ r 

Bulgurlti köyüne Oniversitk .. ~:~kınd• bl 

Fa.kat ticaret gemısi yoksuzluğu 

kendisini şiddetle hissettirmekte idi. 
Denizaltı hllcumlan yUzUndcn uğra
dığımız zayiat müthişti. BUyUk Bri
tanya adalannın 1.afcsl için, ticareti 
için, müttefiklerimizin ihtiyaçları 

için, Birleşik Amerikndan gelecek 
maddeier içın hep ticaret gemisine 
Uıtiyacımız vardı. BUtUn bunlar ve 
blUıassa harp levazımı için icap eden 
iptidai maddelerin nakli, Ucaret filo· 
muza karfı en bUyllk gayretlerin sar. 
fını istilzam ediyordu. 

İlk lçtımnda rnUdddwnwnUıt;e 86Yk ===================:;::::========== 

elek,rık ne vakit 
veri.ecek? 

Ankara, 26 (Telefonla) 
VekAlotı !stanbuı Universlt~..dl 
naryils profesörli.lğü kadr()Sll'r, 

ğişiklik yapmasını karo.rlaf~ 
ve bu lbususta tetkiklere ba~ 
Hazırlanacak yeni kadroya 6~, 
fi mUddctlertnı doldurup dıı 
yer bUlunaıno.mcısı yUzündell t 
demlyen ordinıı.rylls protesörle' 
dan sonra muntıızaman terfi 

DEMtn AJ,DJGIMIZ l.'EllLER \'E 

MÜTTEl<"'tKLERIX tHTİYACI: 

Gemi tonajının noksam, gcml ln
ş.ıntını fcap ettiriyordu. Çebk Jhtlya· 

edı.leceklerdir. 

-o--

" Mahmut Saim,, 
tahıiye ediidı 

cı da hemen ondan onraki ihtiyacı- <Dilnya kız ve erkek Universitell
mızdı. lngilterenin çelik istihsali iki lerı> ismlle kurduğu mevhum blı· mec 
misline çıkarılmıştı. Sulh zamanında muııda. lsUhdo.m etmek Uzere aldığı 

hiç bir semere vermiyen madenler 6 kişiden kefalet parası namile 60 şer 

yeni blr faaliyet sa.hası olmuşlardı. lira alan meşhur dolandırıcı Mah· 
İspanyanın şimalindekl demirleri sa 'lllUt Saim Altındağ, dUn ıkefaletıe 

tın alıyorduk. Fakat İspanyadan bun tahliye olunmuştur. 

lan taşıyan gemiler sık sık batıyor· Dlln Asliye İkinci Ceza mahkeme· 

sinde yapılan duruşmasında Mah

mut Saim şöyle söylemiştir: 

* Küpr li c u;1;ilnden g~ek - la
~uı :nunt.aka. t .reJallli eon 

gUnleı'de köprü gözUnden geçmekte 

olan deniz nakliye vasıtalarının bu· 
ı·adan aUra.tıe geçtiğini na.zan ltibare 
alarak bUtün deniz nakllyo vasıtala· 
rına. burad&n geçecekleri aUrati bil· 
dlrir bir tamim neşretmiştir. 

Bundan böyle, teSblt edilen sllrat
ten fa;ı:lasıle k!SprU gözUnden geç· 

mek isUye.n meraklp kaptan ve mUs
tahdemlerl şiddetle cezalandırılacak

lardır. 

du. Onların takip ettikleri yol son 
derece tehlikeli bir yoldu. Bir de eli
mizde kalan dolarlarla Birleştk Ame· 
rikadan ve Kanndıı.do.n demir almak· 
ta idik. 

c- Eğer bu adamlar dolandım- * lz.mlr fuarına. rağbet - Denlz-

(Arkası var) 
dıklarını znnnetmlşlcrae niçin be ı yollarının lzmlr fuarı için her sal: 

den paralarını istemediler. Ben Ça- gUnU kaldırmakta olduğu ilave pos-

• 
sattıkları görUlmektedir. Komisyona 
yapAan mil lt lb.barlar kömUr ea 

tışlaıına. aıt bumnmakta.dır. 

DUn Unkap:ı.nında, Tekirdağ ıske· 
lesinde kömUrcü Mehmet Emın suç 
UstU yakalanmış ve evrakile birlikte 
mUdde1umumillge gönderilmiştir. 

Beled:ye Reis mua
vi..ıinin beyanatı 
Bul~ ıu köyU bclediycye mUrıı

caatla evlerinde elektrik bulun· 
duğu halde sokaldarının petrol 111.m· 
balarlle aydınlatıldıg-ııu, mUmkUnse 
bu aydmlatılmanın elektrikle yapıl· 

masnu rica etmişlerdir. Bu hususta 
kendisine mllracaat ettiğimiz Beledi
ye Relsi muavini LQtfi Aksoy: 

lerdlr. 

M~lımot Emin kömürleri toptan 

~.5 kuruşa satması lAzımken 6 ltu· 

ı uı;ı on paraya satmaktan suçludur. 

* Juun fı.) ııuarı - DunkU altın fı. 

- Bu mmtakanın elektrikle ııydm 
lat.ıınıaısı programnnua. dahildir. Hat 
ta. bu husus için icap eden 32 bin li· Karadeniz Ereğli inde Abdullıılı 

yauı:ı.rı: .l:Sıı aıun 25,tıu i•ra uzcrln- ralık tahsisat da ayrılmı.ştu-. Fakat 
den muanı e gvmıı.lt•tir. KuJÇe ıı.ltı· malzeme bulamadığımız için iŞ gerı 
nm fiyatı 3..ıu utr. • kalmaktadır. Mal;ı:enıe tedarik edıllr 

* .nufıa koıı.ıis)onunun toJ>lnnl.ıs4 

le bahriyenin karşısında bir denizaltı =============== padakı arsamı satar, paralarını ve- tayı dUn kalabalık bir yolcu lcüUcsı· 
- Vııfı.yeL l>ıat•a ıtonıı.:;yonu uun va 

li muavını Aıımo. Kırug-m rlyıı.setın· 

de bır to1ılamı yapmış ve bu toı•ınn

Uda vli yet nafıa işleri görilşüımUş
tUr. 

cdtlmez derhal direkler dikilecek ve 
Bulgurlu köyü sokakları elektrikle 
aydınlıınacaklır. 

oğlu soruyor: Bu yılın ı k 
çilrk mc\ inııni muıeakııı bır 
)il uğradım. Ka abada, bir d ~ 
nun Kurdc.)Cn oldut;ıınu vo 
fazla çilek )enıekten tutııld 
l0<li. \erdiği ilıi~lar ka§ınt ıııı1 

V" bir şeyll'r dok turdu. SoO eli" 
biraz fazlaca tilı:k reçdi l 
kaşınll lıa~lar glbı oldu. Bıııı' 
ı;cbep olduğuna pek ıoııı.-ı 

tdlıllkesı mevcut olduğu dikkate al•· 
nacak otursa ... 

Bu tehlıke bızım Uç sene içinde ka 
şılaştrğımız te'hllkelcrin en vablmı 
ıdı. Amerikanın bize yardımı ola.ne:. 
kızını alacağı bir sırada karşımızda 
denizaltılar son derece tclhdıtklı.r va· 
zlyet almışlardı. Diğer taraftan de· 
nızaltılıır •tarafından batırılan tica· 
ret gemilerlnln de yerlerine yenileri· 
nl yaptırmak ıcap ediyordu. Yoksii 
mUnakal tın11z durabıllrdi. İl}t.e bun· 
ları dUşUnerek ba.hrlyenln mUhimmat 
ve teçhıza.t hususunda ilk planı il}gal 
etmesine ses çıkaramıyorduk. I<'aknt 
bahriye nUfuzunu gcnişletnuıyc bBJJ
ladı. Safıhnrp fılosunu takviye ettl 

Herg u n 
bir f; ıa 

t:L .. t\ c..ş.nin cevabı 
Uı;lıncu tıultan Alunet il n La· 

nıawııda ıpıro 'e şairlere guı.tcrl· 
len ra •bet 'e lltlfot ) ÜL.lllldcn şn· 
lrlerm adedi 1>ek f.lO •almı:ıtı. nuu· 
laru nezıı. et c mek uz.ere, meşhur 
fi nan '.Zade bir hııttı hllnlU.} wılll 

ulUınllş Uenı. nnı;bolunmuı:, ,lir \O 

şairler ın do )eni kaide \'il nlı.run 
1:.ır koııulm ,tu. \'czlnslz \e .mü· 
ııasebet iz şiirler soyllycn falrlere 
~·•r liO) le Um esi de menolunmuştu. 
O dcvnn tnıuıımış şairlerinden O· 

lup O• n.ıın 7..udenln rnkliılerlııdeıı 

bııluuan meşhur )it \ clıbl, bir 
a:Un zam ıwı zarın rlndeıı 'e hit'· 
\ıyeci geçinenlerinden Hulki JJ ba 
adında bir Bektn l ile bu ıne\zuı 
Uz.erınde dertleşirken: 

- Eh.. Dcd :sultan. llundaıı. 

böyle dlllnld kı uıtucak, ağa \o 
ola hııalı şllrler a' uranu) ucak

ı;ıuız. Ya:ıık oldu sl:ılcre ... 
Diye hitlfc eder. llulkl llalJa gU· 

lcr "\e: 
- mze değil onlara ynzık oldu. 

ÇtlnkU, me\ :ıun Jılc\ e taııammUI 

edcnıl)Cıı o znvııllılar buııc1ıın hö)
hı ulçUsUz kl\fre boyun eğecekler. 

OCJ' ve Seyit Vehbl5I cWmeğe 
mecbur 

rırdim.~ le Tırhaıı y~pmıştıı·. GONON 
[. TAKVİMi.] 

Da.va baş.uı bır güne talik edilmif lzıniro gldcnlerin sayısı gUnden gU. 

ne a.rtmaıttıı.dır. 

Diğer taraftan Kanlıca körfezi sa
kinleri de buna benz.er bır mUracaat· 
ta bulunmuşlar ve demişlerdir ki: 

- Ml\racaaUanmız, ma.lzeme yok. Ur. 

27 AGl ~TO 941 
ÇAfü;AMBA 

AY: 8 - GÜı\: 238 - J/ı:ır: 114 
RUMi: 1357 - AGUSTO::.: 14 

Evlenme merasimi için 
talimatname 

* Dunkil UıUkfu \akalım - Ko
misyona dün rliOar edılen ihtikar va

Kalan yedıdir . .Bunlıu-dan biri Jılct 
makineleri üzerinedır. Mahmutpaşa. 

da aeyyar satıcı bir .MUaevl 90 ku· 
ruşa atılması liizımgclen bir jilet 
takımını 300 kuruşa satarken ya.ka · 
lanmış ve hakkında taıt.bata baş· 

* ılı arJf \'ekllinln tctkjkJeri - Cevabile karşılanmaktadır. Halbuki 
Şchrımizde bulunan Maarif VekUı senclcıden1>eri mUracaatta. bulundu-
Hasnn .i\li YUcel, tctltıklerıne devıım ğwnuz ve mUracauUanmız is'at edil 
etmektedir. medlğl halde bir buçuk ay evvel A· 

lllCRI: 1360 - ŞABAfl: 4 
\ Ah! ı· ;u.: \ ALI ~ l 

GÜNEŞ: 6,22 10,30 

Ankara, 26 (Tclefonlo.) - Adliye 
VekhleU kanunu medeninin ll{l.n ve 
evlenme merasimi ile evlenme sicille-
riııe dair bir talımatnamc hazırlamak 
tadır. Yeni talıma.tnamede evlenme lanmıştır. 

OGLE: 13,15 
İKiNDİ: 16,59 

5,21 
9,08 cşkA.l ve meras minin nasıl yapılaca

Cı gı>sterilecoktir. 

Diğer ihbar vakıı.ları, çorap, fıı.-

* l'ı·uıınay altında kaldı - Kadı nadoluhlsarı ile körfez arasındaki 

köy Raslm Paıµ caddesi 16 numara- Nuri Paşa. yalröl namile maruf ma· 
da otuı·an Ahmed n kızı Ayla, anne:;. haile birçok direkler dikilerek ceryan 
ve kız kardeşi tle blıllkte Yııldeğlr- verilmiştir. İki gUndcnberi de hUnı· 
meninden .Haydarpaşa.ya giderlcrkeıı mıı.lı bir faaliyetle yol UstUnde bır 

tramvayın önUndı:ın geçmek istemiş tek ev olmadığı halde Kanlıca ilk o
ler bu sırada Ayla hattın ilzerifü kulundan Akıntı boyunca yeni dlrek
dUşmU11 ve tramvayın altında kalmı~ Jer dikilmektedir. Mademki mal;ı:eme 
tır. Hııstahaneye kal'dırılan yara.ı. yok. Diyorlar, sorarız bu malumc 

AKŞAM: 19,51 12,00 
YAT::ıl: 21,30 l,37 Bu hu usta vl!AyeUerin de mUtale· 

İMSAK: 4,34 8,42 asına mUracao.t edllecektlr. 

&ulye, kömür ve kuına.ş üzerinedir. 

* Komür lhUkArı - Son gUnlerde 

kömUrctilerin falı!~ fiyatla kömllr çocuk biraz sonra ölmUştUr. nereden bulunuyor? 

MaLel bu son sözleri gayet sinirli bir ta\lrla 
ıöylemi~ıi. Odrey'i muhakkak giinne i, ona o

lanları biıeıılerl anlatma ı lazımdı. Bir haftadan· 
bezi telefonda bile konu~amıımıflardı . 

- Gidip muılakıı Odrcy"i görmeliyim. 
Diye diı,undu. \ ııli konağından çıkarken 

l l crberı'c rastladı. O \.oadar alıu6 w çatık bir hali 
vardı ki Mabel'i görmedi bıle .. 

Lady Bnındnıor, Odrey'in Selimin metresi cıldu· 
ğunu farzedi)ordu Fııkut bun:ı d:ılr elinde hiçbir 
delilı yoktu. 11 rrh(•rt g('lip de kemdle uru ındıı 
aıeçen muhavereyi ınlattıkıan tc Odrey'in bo~an

mak iıtediğlni eoyledikten ııonrı Lndy şöyle dii· 
ıundu: 

- Demek ki ahi .. 
He.le bu OO§Bnmak urzu~u onu bü bütün sinir· 

lcndirrnl~ti. Hidı eye lııle hu dcrı.-ce kızmadığı 

hnldc bu boıunmak talebine fena içerledi. 

Bn icnerl kadının maksadı ne idi? elimin 
kcıırli•ile evleneceğini nıi umiı cdi)ordu? B.r in· 
giliı zabitinin karısı bir nıu lümaıı ultıın ının 

haremine na ıl gircrdı? Bö)le hlr vazİ}eti nt' yn· 
pıp ynpın:ık ~c menetmek luzınıdı. Feci bir re
uıletın onüne grçmtk için elinden gclecrği kadar 
uğrasacııkıı. \ ııli knrısı ıılmak dolayuılc but ün 
:zabitlerin kıırılıırı kendi idare 'e kontrolu ahında 
imiş gibi tcliıkki ediyordu. 

Fnkut Lady'yi hayrete dütürcn nokı:ı eu idi: 
Herbcrt, dedikoduları Lilmcdıi;i halde e phc iç n· 
dl' lmrnnıyordu. Kırı ı uyrılmak i tediğini eüy· 
1 mi., fakat bunun l!Cbebini •o)lem mift. Ne sul· 
tandan, ne de onunla geç.en mac rosıııdon lııç 

babsetmemişj. 

ED~t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 

Lady Brandmor sururu ve nzaııır.ti bahis mov-ıuu 
olmııdığı ıamanlarda fena kallıli bir kadın de
ğildi. Zavallı Her~rt'• acıyor ve ona cidden 7ar· 
dım etmek İ!tiyordıı. N11ıl olsa bafkılarından ha
kikati öğrenecekti, iyiai mi ona her teri kendi 
anlutmai;ı tercih etti. 

\ aziyeı \'3lıimdi. Bütün oraılııki İngiliz cwıaolİ· 

TEFRİKA No. 51 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Lady nl \ cı lıir acımak lıiHİ duydu ve bunu 

hh6Cttirccck oekildo do konuştu : 

- Pekiıli.. Ilöylo olduAunu farıedellın· Buradan 

gitmek, kaçmak aıibi bir fCY olııcak. Rezalete mey· 

dan veren bir kaçı§. Filen bir itiraf., 

Herbtrt'ln tek düoiincesi vıırdı: Her ıeye rağ· 

nin lı:ıysiyet \C namusu tehlikede idi. Buna rai- men Odrey'i elden kaçırmnmak... Bımun i'in he

men Lady hıili tereddütte idi: Herbert'o Odrey'jn men: 
Öyle olacaktır, h11kkını" var, Gitmemelidir, günahını açıl.1an ııı;ığa ısQylemek hem lüıum~uz, 

lıeın do haince bir lıarrket olacaktı. .Fakat diğtr dedi 
ikinci bir sebep daha \ur: Tıılük ciddi ~e 

tarafıan rakibinin ismıni bilmesi de lizımdı. 

• Binba,ı Carter! Ji)e sör.c ba~ladı <te ıu şe-

kilde dC\am etti: 

mühim Lir i;tir. Öyle aklına ı;eliııcc insan h<>ta• 
numaz, sebepler ı;ö termek lazım... Şimdi böyle 
ılurup dururken koeasından ayrılan Lir kad1P )a 

Kurınızın talak i tediğinden lıahscttller. Bu- güıııthkô.r uddedilecck; yahuı ıla koca ku nr ve 
nu istemeı;i kafi değil. Ne yapacağın ı du~ünmck, 

tu'!Brlamllk 'C ona -O tekilde bir hareket halli çiı· 
mek &ize ait bir vazife.. Size birbirinden :uı olan 
iki §<'Y !o)'ll'miş .. 

Boıanm k istiyormuş, ayni :uımanda ela İngiltere
)C cloıımeL: amı unu ı;ösıcriyornıuş. Öyle mi? 

- Evci .. Ondan kaçmak i~in ı;idcccıSim. dodi· 

kubabaılcri kendi üıerll}e yiıklenecekıir. Dö> le 
yopar anıt. lıütiuı askerlik huyallnıı lekelenir. Ayni 
ıekildc bir müddet !Mel dokıor Jıımes karısından 
ayr ıldı. Cemiyet \e nıeslck hayatı sar•ıldı, olıüst 

oldu· Bir çare daha \'lir. O dn izin kocalık vnzi· 
fdcrİnİzı ıfn edf.'med {;İnİ?ı oylcmek Vl' ktırınız.la 

cimdi,e kadar münasebetle lıulunmaml§ ı.>lduiu· 

nuzu ilMıl etmektir. Bu da hem güç, hem d: saç· 
ma olur. Kimseler hWlll iııanınu. Eğer karınız na· 
mu~lu ve §Crt. .. ' şckilılı> yeniden lınyalını kur· 
mık i teseydi. O zaman belki de talik kııbnl edi
lebilirdi. Fakat teessüf olunur ki, kartıı;ıııa çıkan 
adam, ne bir İn~liz, ne Je bir centilmen... Hattli 
beyaz ırktan bilo defi!... 

Herb&t şaşkın lıir halde l.:adının yiiı;ilııe haktı 

hiç cevap vçremedi: 

- Tabii" Bilmi)"ur muydunuz'! Bu ad:ım Mıı· 

lakulı. Udaigor sultanı Selim

- Sultıın mı? 

- Hiç fiiphelenmediniz miydi? 

- Yok.. kat'iyyen.. Onunla eeyahat etmioıik, 

fakat ... Karımın bir yaliyc yüz: vereceğini tahmin 

etmezdim. Bir yerli ha ... 

O kadar hayret duydu ki, lUf cdecel hali kal· 

ınamıttı. Binı.z liOnra: 

- Buna emin mi iniz? Onları gören var mı? 
Bir yerde yakılıındılıır mı yukaa? 

- Bunları bilmiyorum. Fakat bıhsecl!I n adam 
odıır, hıına eminim, sl:ı: İngilizsiniz. Sonra da za. 
bit ioiz Böyle bir rezalete meydan vcrcmeuiniz. lm· 
kin yok .. 

- O hslde no yapmalıyım? 

- Bir tek yapılııcalc şey l'Br, azizim. Herkese 

gayet İ)İ g~lndiAlniz: his!lni vermek ve lıöylc bir 

lıidise geçınenıiş gibi hare.ket etmek ... Belki de cld· 

den lıirşcy olmumıştı.r. Yeğenim Hobı.TI Ye wn. 
ford'lar bu dedikoduları kut'iyyen reddediyorlar. 

(A.rkMa n r) 

Doğru mudur bu?, 

CE\ \P - Kurdqrn 
çok sebepla-i ve u-..al ur/et' 
Çikk ycdıkt en. son.ra ~iddel 
/arla kurdqcn dokcnlcre " 
edümiJtir. Bu gıbi bünyelerıP 
albuminlere, hatta ba ı 'ki( 

delere kar<ı tahammül <'d. Ji 
l:wdqcn döktü/deri ıw.ıd r. 

cudün muhuli/ yerlerinde rJIF 
kı.sı/.lığı, ovnak ycrludr. ııl 
yükselmesi, idrar aza/matı 'ttl. 
lar da ıvd:idır. Kaşımılar d 

yorsa dulıal o hekımc ''"' 
ediniz. 

H ergün 
bir yeuıeh 
EvJerda bad0~ 

ezmesi yapılır f11 

Bir okuyucwnuz, e\ <10 ~ 
meııJ ) apılıp J apılııu) ar J 
ruyor \e tarifini btı)or· 
,·a.bınıız: 

800 gram tı:ı..Uı ba<wıı' ti 
fol.-ur kaynatılmış bir udlJ 
dakJk kadar 1Jımku1ııl1• 
kişi turalwd n birer ıııre'1 ,o 
çıkarılıp ince kabukları ıı-I 
bademler birbiri lızerıııe ~ 

makineden çekıldı ten 6" t 
bir Jıa\'anda aralıırıııa ııP'0 l)J(' 
pudra şekerl ezl1er<'k rt 
lUp ezmeli. Yunın kilo iP t-' 
şekerini glllsuyu ile ıslıl'"ır f 
dcınlerln üzerine ıloJuııcıl· t" 
Jlkte ;) oğunnalı. Ara sırtl _.,ı 
serperek ) o urm:ıgıı tle' 
Hamur haline gelince ııır ıııt 
taş 'cya tcı• 1 tersi uzcl' ııt 
mell "e okla" a llc ) 11

' 

1 tedl~luiı: boyd:ı kesPt~ıı. 
kadar rutubet iz 'e gôlJ; ~ 
de kurunuığ terk tuıcl1• ıl 

dl 
Uzcrlno rendelcnıulş ili~ 
\\lzl ı:ıcrııerek li.fi) tlc ) 



VATAN 

~ Yavrularnamınadavacı!lsoN 1-tABERLERl~;i~ 
Denizi .. • - Sovyeflere göre Almanlara göre 

d gormıyen Amerika da meşhur hak· L · d rsaf' 1 incide) ( Btqı l indtlt) 

~G~ eniz Şehri • b • b ım ıns seg, yep- 2t Ağuırtasta J•va muharebeıerin· lerdtr. 

t)'!:~;:~:~::~ gem ır oşanma 1_11ahkemesi kuruyor :::i~:.:,:;~:-:yi::::: ~:!:~:;::;:..:::.;:~: 
~ı lııf4a.nbutdur. FilbııkJka Uç Ve yam Q n l şl er yap ıg 0 r n:aradenlzôe bir Sovyet harp gemi. bclml\ltir. 

Amerika dan 
Orta şarka hava 

hattı 
~azan~ M. H. ZAL 

\ ~ si düşmanın bir denJzaltı:sını bıı.tır- Von Kleist ordusu Dinyeper nehri 
' pe\·rııı bir koca şclılr- Sıneına yıldızları )üziiııdeo efilırct alau - Çocuklar, haydi hana yardım ediniz mıştır. dirseğinde yaptığı muharebelerde, 

• ~ merlkadan harice doğru; bir 

~ gün <.iroenltınd, diğer guıı ir.-~örnıeı. azim meseledir. Ho~hud .ehrinin yanıbaşında büyüle bir ı Yazan : de küçük Jim ile SaJlinin yuvalarını kor· Vaziyetin inkişafı Uman moydan muharebesinden son-
_,_,tıı de başıı)nlım. Galatadnn ~chır var: Loa Angeloı.- Burada geçen &e· M H ıaralım. nu çocuklar ana, baba birlii;in· Londra, ra, cem'an 83,596 esir almış ve 465 lfında gibl i tlk metlerde gttgulc 
'~ lıi~e ı;clılr araı ında bir ne 12,382 çocuklu karı, k<K'a bojanına • • z 8 / den mahrum kalıuaun. Koca olan Jobn 26 (A.A.) - Reuıcrio askeri top, 190 tank ve sayısız ganalın el- ağlıır ,)ayılı~or. Bunlardan bira dw 
~lkalardan, hanlardan, an- oeklındo birhiriudcn ayrılmı§lır, 17,500 kağıt Qyunu merakını; çocukları namına mııharriri )az.ıyor: de etmiştir. orta şatk 1 Uk m tını almıştır, lıı· 
~ • Odun depol:ınmlan , -e çocuk da ortada YU\asız kıılmı~tır. j - Kocam John DQe evimizi bıraktı, tcrkctmcli \e geceleri kansını bırakıp Ehemmiyetli reni bir deği~iklik olma· zc az. ~ok .)akın l.ıır ıııya scıe-

.. ~lil'ilk d"•·ar'·-rdan ve h"- Amerika i&Uıllstiklcıinc bakılma bo- kaçtı. Bo13nmak isterim. k makta beraber Rus cephl:tiindc vazı)d Ukmyıında ı;-.eldll~ ..,ı..._ ... ... .. 

1 

yalnızca so ıığa çılcınamalıdır. Anneye BUkrcş 26 (A.A ) Rad A" ccktir • 
....__·.""'den ın"-~•·•·c > bir ... ,... ~anma şeklindr yıkılmış ailelerin çocuk. - Çocuklarınız var mı? f zı cıdui olmakla devam etmektedir. • · - or Jan• L,.., ~ ..,.,_ ı uuu gelince a a mıunızdır, kocası işinden 81 b!ld rlyor: Amerikanın bU~ Uk tanarelerı 

' biUJer bir ilsllc halindcı lar~ o.rasındıı ha)laz, .ser eri ve kötü ol· I - facı, 6 yaşında Jim adında bir oi;· gddıkten sonra kafasını oişinnekten ,-w: Taarnıı: halındc buJunan üç Alman Cenubu şarki cephesinde Alınan \"e ,lıııclı.)C kııdar yıUııız ıslııgaııura ka. 
• A .... \"t.ıtko.}liııe kadar de\'am l' · 1 ma ı•tld:ıdı, ihenk ıçlndn ya,ıyan aile 11111 "c 4 yatında Salli isimli bir kızımız grç in ve evi biraz daha ta•arrufla idore ordusu bir çok mıntakada oldukça arazi dar gel.yor.tu. urudan l•'clemeıık 

~ ... ._\'Utkı. 
1 

• I ya\Tıılarından ahı misli faıladır. Dcmok var. t kazandılar. Fakat ilk taarnızlarında do Rumen kıtalannın mUthlş tazyiki 
v.) e Galata arnsımla ki b" 1 ·· . , et İn . ki taraf bu kusurlarını unla)lp Bol lk d tayy relerlbc aktamıa <1urctlll" 

._,_
11 

, h• 
1 

ırçok genç vo taze hayat anıı ve baba- - Oyle ısc yarın benı gellıı cörüıı. ı k olıluğıı gibi, :;<ff)ct kuv,eılcrinin iınlın~ın· şev or usu lçln ezicidir . • .,..., A&z.ıa m arc 0 tlıı diızdıir crı;e i i çocuğun yması kıırtıı· s t k Jt;ı 'cl.llltı kud::ır '"'olcu \ c posta nak• ... tire lı<ıt • 1 1orının bo§annıası yüziindcn iptidadao yı· ErtC'ei günu genç onne nıalıJ..eıneye g& lıır.> tlan \ti üç mühim §"hrin Kief, I.eningrad ovyc umandası o kadar şaşır· "' 
..., ıu:ı se~Tetmek isti- k 1 

1 
hk. 1 ı· · 1. b" "hb \I ı.. , mışlıı• ki So t k t 1 d~lhtıl llyatı ~apu'<lorllu. ~~•nıdl l'au Anıe· "illan·•- . ı m )a mo um o muftur. 1 ınce e ıne ır ı arname <!ayıyorlar: clJo· ve o o\a 11111 zaptından ibaret lıuhınaıı ı • vyc ı a arı <>t>• mış • 

h.ı. u.a"ın bu •·a·•-r Uthl Hiikinı Liıırlse" ikı· taraf ııvııkatı"lc .. ,. hak h ı rı"k~n tuy..:art• ıı··kıı..:atı ~ı"pkcti A ·-..ı tib- Y ~ .... 01 ı:; Los Angdos'da bıı i§C ruzı olınıyan bir fı!.nnıa s11rcılle yuvanızı yıkmak i ıediği· ' • ıki hedcllr rine ııJa!madan hu taarruz. ve ez mcte ua-ratılnııştır. Humen ve u " ' u " " • • • 

~ ...., alınası lazımdır ~ d . 1 d 1 iki kiiçıik yııvnı ile iş beroberliı;i oderek J d ki kk"I · • Al k >AJ ıııcrika lııı;<uıncUniıı ur..ıusu U:ıcrlne Jı&uıer • nuam var ır: l\l"l!hur hakim Lind8ey ..• nızı en o ayı Kaliforni)a halkı, 6 YBfl{I• ur :ı tcra ı crının de kmlmı§ olduğu man ı ..... arı dUçmıını takip edecek 
'llltte k lstanbul cihetinde (le Bu hakimin şöhrNi ta 1900 senesiııdcnhe- 1 da oğlunuz Jinıin ve ,ı yaşında kızınız Lir hafta çalışmış, neticede haha da, an· görülüyor. ve top!aıımasına mli.nl olacaktır. tlogrudaıı dogrn)a Alrlkada bir nok 

f)oıııa11 '"1ar uz.anır. llllhnssa ri diınyı:yı tuımu~tur. Lindııcy çocuğun ~alllnin vekili ııfatilc !!İzden da,acıdır. ne de fona ıti)adlıırını tocuklarının batı· Mo ko\a li.onreran&ı tehir mi edlllyor R cat halinde Bolşovlklor lstihkö.nı taya bir bat 1.urnınk W:eredlr. 
'n deniz kıyısını takip hakkını korumak için 29 yaşındanberi l luhakcmcniz iki gün sonradır.> rı İ\;in terkcderek hoaıınmadan \az seç· Roma, 26 (A.A.) - Stefani ajan- !arı ve tanklara karşı kullanılnn çu- Airlkada hangi noktanın intihap 

'
ı.-.,_h kenarını şehirlilere bl\ı.· ha)atını vakfotml§ bir adamdır. Koca da a)ni sekilde bir ihbarname alı· mieler 'e yepyrııi bir hayata bıı~lamıt- bil kurları kullanmadan bıın~mışlardır. e<lllccc i tabrin e<lılmcmcklc bcr.l· ~~ıııa • sının dlrdlğtne göre Sovyet hUkQ· ...,. 

ktadır. Genı; bir ınukat sıfotile §Una dikkat yor. Mahkemede her iki taraf anıkatlarile !ardır. Bu lıa)atta hedefleri, kendi ze"lk· Şoseler, bozulmad~" bırakı1mışlır. bcr her halde orta şark aı;keri hare • .._.. ~ ce~ mcti Londra ve Vaşingtona birer no· .... 
• ~ ~ c bunun da iki snhl- etmiş: Tes:ıdüfi bir sebeple Vll)a fena bir heraber bulunuyorlar. Karı da. koc:ı da !erini iki yavrunun saadetinde aramaktır. ta tevdi ederek 1 EylQlde aktedllmcsı Bununla b rabcr yiyecek, mahrukat ket balıalıırının isti.iade edebileceği 

Şa fabrikalar, hanı:l:lrı 

1 

muhitin te•iri altında suç i~iyen bir ço- 1 eikli)·etlerini anlatıyor. cticede lıükim l CHlikim J.ind•cy hu naye ile daha ndcr ve harp ma!Zcm"al depolarını tahtıp blr "Cr olacaktır. ''ünkü Amerika, r ı ., takarrür eden askeri konferansın ..., " 'il' 

ı..... le nlhayet tlcarctlul· cuk umumi mııhkcıııdere ecvkodilincc '9-0 Lindsey her ikisini dı:arı çıkarıyor ve ı yapmı~. bunu yarınki yauda okuyacak· etmişlerdir. SO\"'Ctler bU. •Un dava•"- ayni hat uı.erlnde askeri tayyare -ıan ] bazı teknik sebepler dolayıslle tehiri. ,, • • • 
,._ tıldun doludur. Deniz umumi kanunlara güre muamele gurunce avukatlara diyor ki: sınız.. BC\kl,>atını ba\adaıı, Amerika pilot. 

' ... ~'lir• kclelcrlndCJl ;ürli ••••• i~eta çekirdekten bir suçlu. sınıfı yet.i;ti· nl istc.miştlr. lan ve hııtUI. kUmes hıı.y\"anlarını bl· 

' til ğıthanQye l•a"nr nlnılş oluyor. Bunun çaresı de çocuklar f le öldUrmUı;, cephanelik ve garlan u-

ları ,.a ıtaslle tenliA euncğe karar 
vennlştlr. Bu pilotlar tayyanılerJ 

orta şark hareket 8&halarına ya-
kın yerle.re geUrdlkt.eıı ııonra Pan 

~ . ıııar gider. için ayrı bir mahkemt1 kurmak vo çocuju Kadas t. ro aali·yetı· . . . 8 çurmuşlardır. 6tıpl F ı_ h ..... kör körune cezalandıracak yerde fena İli" ıngı iZ <\vyat nwnen kralı Odesa önl\nde 
t!ıl. ~t alllat tidaddan kıırtarnııya bakmak... • {I "' 

~ il 8Uretae ~ tara-fı-u lle 1 Deııvbcrl şdırib.halkı Lindst'yiıı fikriııi orduJarı ı·ıerlı"yor BUkreş, 26 (A.A.) - Nistri cephe 
AmcrJkanın yolcu tay31arelerlle A· 
mcrlktı)ll dônooeklerdlr. Aynı yol· 
cu tayyarelert, bilhassa Amerikan 
askeri tayyarol rlne alt yedek par
~ nakUyatlle m .~ıl olacaktır. 

t~\TfU < oğru ıı arak ır çocuk nıahluımeal kur- ş d k d ı d sindeki seyahatinin ikinci günU kral 
t'tlp ı.ı l olan lstanbul, tali- muş, kendi ioi de bu mahkoml'}'C hikim im iye a ar e e edı•len Mihall ve Maraşal Antone:;co Odesa 

...,. CÜ\·eıı olarak denizi yapmıştır. Denver, hu güzel kararında İngilizlerin glrı.Uk.h•rl lstikametleı· 
ı ı;.;· 1. "" CA.A ) R bölgesini ziyaret etmişlerdir. Sovyet 

~ r, Yenlkapı gibi ıs.-ı- biç de aldanmamıttır. Hikim Lind ey sa- netı•celerı•n hula~ sası .. ını...,"" • - euter: 
hlı~ut olan bir 1k1 men- ycsinde 27 senede fena iatidatlı binlerce Ilurada bulunan bir askeri muhnrrire 
.. --.ıe.. &k k k~ - 11 d- k L ı -'- göre, f"-n:z ku\'veılerinin İran'a ,.irdık· '!ıııa tanılan bnrNardn çocu - ·otu yo ııra U§me ten a.urtu aı ..._ .,.... .,, 
t-. ....... ~tJııı kala.balık. halloıJ adam olmuş, bundan başka Denver aehri Ankara., 26 (A.A.) - Tapu ve ka· Halen, Ankara, ESklşehir, 1stanbul Jeri üt nokta Hanikin, Hurrcmgüb 'e 

h_ ~~ ııer. hücmck lbtlyacuu bütün düıı)ada hayırlı bir ~Olırct lcaıan- da.ııtro faaliyeUeri etrafında aldığı· Balıkesir, İzmir, Adana, Bolu, Edir· Abadan'dır. Bunların içinde en ehrmmi· 
.·"t ~ledlr mı~ıır. mız mal<unata. göre, 9imdlye kadar ne, Kırklareli, Kırşehir, EUizıg vllti.· yetfüi Hanikin'dir. Çünkü burada eabotaj 

-....~ın1 halk, bu ihtiyacını Fakat dünyanın hlçbir yerinde iyi adam 39 vilayet ve kaza. menezinde baı;· yet ve Ayvalık, Manyas, Edremit, tqchbiıslerine karşı ingilizlerin hima)e 
) . ~ 'ize !arın kıymeti, devamlı surette bilinmiyor. lamUJ bulunan kadastro faaliyeti, Bunhanlye, Çubuk, Çankaya, Beşik- etmek lstrdiklerl petrol kuyuları nrdır. 
ttıttlılrl- r l tanbulun yUk- 1927 . d A "ka b" k 1 vil.. taa, Beyoa-ıu, Kartal kaza merkezle- Jfurremgah, Hurrem nehrinin Iıalicinde • b...:·• ..., babı.ıclc.rc koşmakta- senesın e men . nıo ır ço yere· Bursa, Çan.kın, Çorum, Tokat u.· ._, o 
•• '"'llll ~ rinde Ku Kluks Klan udlı lıir gizli cemi· yet ve Adalar . BUyUkada, Heybeli, rinde çalışılmaktadır. Bunlarda.o ma kiin~ir. Şaııiilorııb'a hüklm olıın mühim ta' tan kuş bakışı ol- yet irtica lıarekcıleri hazırlamı~ "e hrr iyi Burgaz, Kınalı - Mudanya ve tzmırlrı da, Kırşehir ve İzmir kaza merkez: 1 naklıye y~lıı bu~uda ba~lamaktadır. 
~it !çın deıılzdcn kilonıci- \'C fa)d:ılı harekete •lü•,manlık giisıernıiq. l lcri kadast 1 b 1 1 d Abaılan da dumanın ı-n mühim pctrııl \c ;rUzl t 

1 
,.. ~ Kar,ıya.k& kaza. merkezlel'inde net· ro annın u sene ç n e . · 

._ >trı erce mc re y ı ... - tir. Bu arada Dcnvcr çoruk nıııhl..eını••i l\ bitiı·ilmesi k • ti ll ıt cd"l J t ta fı)ehaııNI bulıınduğu için hııra•ı ıla 
h_ er aram-•- ·'- h t celenm1' ve muntazam tapu kUt k- UV\ e e m1 ı met c- .. 1. 1. R r· 1 . . 
"<C ~.. - ""' er anı.- kapanını• ve yüksek ve n!il ruhlu lıikimi dl. ııııı ıımr ır. ıı tu• ıyc ıuncdc hır ~ok il ıııt· 

lıtt •rtlını ~ !eri tesi8i suretile kadastroları ta- ı 
\, ~ Ş bir şelı.J.r için ga- bir kenara atılmıştır. · ti çalıemakıadır. İngiliz kuv..·etlerinin çı· 
'•~· Yet cletu mldlrf Bunun üzerine Llndsey insanlara gii•·tn• ma:Rılanmıştır. Bunlardan başka bazı Diğer taraf:tan Hatay v11Ayetinde karılnıı~ oldııiıu Bender, İran ııimendifcr 

1 J)IS • Kııl f b r I .köylerde çiftliklerin de kadastroları Fransızlar tarafından yapılmıt olan hattının cenupta eon istft.!,_·onudıır. 

~ :::-....!
'il'\ yapılırken nu:, i orniyanın ir tara ına çeki erek kad t "" .__,_ ikmal edlhniştlr. Bu arada bilhıısım. as ral plAnlar umumı mUdUrlUk- İn!!illz hu""kümeı·ı, burada bulunan fıal· 

o.ı.. suçlu çocuklara ait mescldcr nu:kında - . ., 
"""hı k l ı A d d ,......_,_ t ,.ifUiklerlnln çe tetlt1k edihnektcdir. Fransız sis· yan ve Alman "emilcri hakkında harck~ ,. )'eııJ imar planı yoı- itap or yaznıı:, < ıırmu~ııır. y m a vuııuıunye ,. ., ~-
"llırı.-. C Lo A 1 'da b. k temine göre tanzim edllıruş bulunan te geçmesi için lran makamlarını tazvik 

t1ıııı.._ ~ bu noktanm bir an eçen sene ng"' 0 ır çocu • köylüye 
. ~ '-.l.ak ttıııhkcnm kurmak ,...., timdi yetmi, -ya. tapu kUtUklerinin sistemimiz olan etmiş ve bu vapurların mürettrhatının 
. c~ tutulıruımaııı ıa- ııında hulıınan tecrübeli hakimi buntlll ntı- svJçro !ormUllcrine göre yeniden te- karnyıı çıkarılm:mnı \'C vapurlara İran 

tı ~e lıoğazJçJtıl, dilber l\lar bacına geçirmek ar%U$U uyanmıştır. mun• olarak vilcude getirllmifUr. st.sıne çalL,ılmaktadır. muhafızları ikame edilmesini ve ~aboıuj 
' ~lol btaııbullularm Lind•ey şu ervahı vı-rmiştlr: 

ııı ıı!lı.JeYcn bu kı anc •<' - Hayır, artık böyle bir mahkeme ile 
~lllerı bir an evvel yık· ıığrıı~mam. İ~in m~nhaına gitmek iste-

~b kaıııırmalıyız. rim. Haylaz \C suçlu ı;:()Clık, bo§anma ne-
-G 1 d ticesiııde yıkılan ailelrrin ankazı ara•ın· 

t.t b'tcl Yaptırılan okul da yetişi)nT. Boşanma i~lerine bakacak bir 

:') Oıu~11~ek Üzere mahkeme kurunuz vıı heni geni~ kanuni 
tııj • ıı> 1 5:11Jihiyetlerle hunun ba~ına ge~lriniz. 
..ı Ilı~ - n,aatı hızla davam Los Anı;elos halkı hu fikri derhal kabnl 

d. "\jjlııı.ı. ctn ilk ol..ul binn ı inşaatı 
""t "' ıııer <'lmiş, Kaliforniya b!ikilmeti de lazım ııe· 

"lııc edir. Binanın bu ted· 
a~·'-- len kanunu hazırlamıştır. tb ..... -ca~ı iımit cdılmcktedir. ~ Şimdi bakınız biklm Undsey denilen 

- ... t~-
'il s;aYnıakamı iz"ınle büyiık ruhlu insan vasıl çalı~n·or: 

' Bir kadın ..,ıı erkek beraberce kıuıısına 
'it ayrıldı gelip: cBiz na!ılsa hat& etmitlz. kafaJa. 

ıı.~_·qıııu ·ı 
~ bırı - E.rbaa ka)mııkamı rımız. u)ınııyor, ruhlarımız bırbirine ısın-
~~e 11 İzinle buradan a)rıl· mı)-or. İkimiz de serbest olup yolumuza 
~:·, ~'-"liil:ıen ula)et nıaıyct gitmek i teriz.> di)ince hikım Llndı;cy §1.1 

~tlt ~l:/.ifc~ Zorakol ıayiD edil· ce\"Dbı soruyor: 
A eııın,, ba~lamı,tır. - Çocuğunuz ur mı? 
"ÇılG;---=k - Hııyır, yok •.• 

A. t.... ~ yeni Sanat - o halde bo§sııııoz. :Ne halinlı vana 

"'lıı.. ·•ıekt I göruııüı. 
~4.ı "Ct. 26 e p eri Fakat arada çocuk olu uca i§ •leğlfiyor. 

ttı lloı ('r1:ıeronıa) - Maarif Cereyan t!den ıııuıııııdni hakiki bir va'ka· 
•• '°t "a .. "'ıda bir kız cnstltUsU, G ı --.. '" .. nın yardımilc anlaıa ım: 

~~llltı antePde de birer akŞ'uın Bir gün Jaue Doc adlı genç bir kaılın 
llçrnağa karar vermiştir. hikim Lindscye geliyor, diyor ki: 

f~· ız Pltirir Tasarruf edilir 

o 
Yurdu korür 

bonosu alınız 
7188 

MuamJle vergi
sinde tenzilat 

i ktısat Vekili 
seyahate çıktı 
Ankara, 26 (Telefonla.) - lktısat 

Vekili Sırrı Day memleket içinde çı-

1 

kacağı seyahate bugün başlamıştu·. 

Bazı maddeler daha ~ekil bu akşam K~abUk'e mliteve<:-

b d 
. . f ~ cıhen hr.reket etmiştir. un an ıst. acıe _ _ 

edecek Havacılık haftası 
Ankara.; J6 (Te!e!oola.) - Tenzl-

JAUı muamele verglBI kararnamesine 

bazı maddeler daha llAve edilmiştir. 

Bu Uavelere nazaran kundura cUa.sı 

Ankara, 26 (Telefonla) -·Havacı
lık haftası her sene olduğu gibi bu 
sene de otuz AğuStosta başlıyacaktır. 
Şimdiden hazırlıklarma başla.nan bu 
hafta için Ankara sinemacılıın top. 

yüzde 50, sun'l zamk yllzde 69, ta- ıanmışlar ve havacılık hattası zar· 

bil zamk, yllr.de kırk mürekkep yUz· fındakl hasılaUarının yUZde 25 inl 

de 49 ispirtolu vernik yUzde 41 yerli hava kurumuna. vermeği kararlaştır 

mamul sekllenml.f ve boyan~ tUy- mı.şiardır. 
!erden ya.pılacak manto, kap ve man 

şet için yUzde 3 hariçten Jthal olunıı-

cak mamul sekllenmiş ve boyanmış 

ltiylerdcn vUcude geUrUcn manto, 

kap ve manşet için de yUzôc 54 nls-

betinde mua.mele vergisinden tenzi

llt yapllınası karnrlaştmlmıştır. 

İB'iİBAL 
E~bak Balıkesir .'.\lebusu ve mülga Şeri· 

)'O ve Evkaf vekileti müsteşarı salııkı 
ABDÜLAzil .:\IECUİ TOLU,'\ irtihali 

dari beka eylemiştir, Kendileri Beyazıua 

Soğanaca mahalleaindo Nur eokağınrla 12 
auınarah haneden ıı.aat dörtte alınarak 
ildııdi namazını müteakıp Fatih camii· 
terif1Ddıı namazı kılınarak Edirnekapıda 

Şehiı.likte mıık.herei mahsusaaına tevdı 

odilettkıir. 
(Çelenk getirilmemesi rica olunur.) 

lsviçreliler hakkında hüku
metimizin bir karara 

Ankara, 26 (A.A.) - Veklller 
Heyetinin kabul ettiği bir kıı.rarna· 
meye nazaran 1sviçrede mukim ha· 
kild ve hUkml şahıslarla İsviçre ta.
biyetlnde .buıunan hakiki ve hUkml 
şa!lusların Türkiyedekl her nevi tıca-
11 ve gayri ticari a.lacaklarile men
kul kıymetlerinin istimal ve transfe
ri Maliye Vckliletlnln mezuniyetine 
tli.'bi tutulacağı g bi Türkiye haricin 
deki hakiki ve hUkmt şahıslar tara
fından Türkiyede bulunan lavlçre ta

bilyetinddkl haklld ve hUknıt şahıslar 
lehine yapılan veya bunun tarafın· 
dan memleket tıaricindekilere yapı· 
lacak olan her nevi tra.nster Maliye 
Vekaletinden müsaadeye ta.bidlr. Ka 
rarname bugtlndcn itibaren merlyete 
girmiştir. 

Kadiz ve Tage 
25 ıemJden mü~kkE'p bir tngtılı. 

kamesınJn Kadlz açıklarında dU~
man tayyare ve denizaltılarının 

bUcwnuna ufradıkları, yflJI gemi
nin battığı, 15 geminin de Tage 
nflllrlDe clrdlklerl Ll:r.bondan bildi
rilmektedir. 

uzunl unda olan bu nehir bpan
yaılan ı•ortekl:t.e geçmekte ve Por
teklzln ııaytahtı olan IAzbondan 
Atlııntığe dökiilmcktcdlr, 

hareketlerine mini olunmak Üz<'re tcrtİ· 

hat olııım:ısını i temi~ti. İran iç.in bu ha· 
relıı:ctlcri mecburi kılan hukuku dmel 
icaplıırındıın ba~ka, Basra körfezinin açık 
bulundurulması İngiltere için t!'D mühim 
bir ihtiyaçtı. Mıınmafih Alınan tesiri ol· 
tınıla bulunnn İran hükumeti İngiliı no
talarının hiçbirini nazarı itibara alma· 
nıı,ır. 

İran mukavemef.l hafit 
Slmla. 26 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre lrandaki İngiliz kuvveUeri 
çok hafif bir mukavemeUe karşılaş 
maktadır. 

Bül~tan ~phesiııde 

Roma. 26 (A.A.) - Alınan ili: haber
lere göre, İngilizlerin İrana taarruzn Bü· 
lücistandan Ormnz boğazının sahilini ta· 
kibm Silop nehri ve Babııt Kelit §Chri 
istikametine doğru )apılmıştır. 

İngilizler ayni z:ımanda Basra 111ınla· 
kasında da a keri tah§idaua bulnnmuşlar 

Jse de Irak yolile iJerilemedikleri anne-

dilnıt!ktedir. Sovyet kıtaları ise İrana 
Hazer ıfenizinin prkında bir noktadan 
Asta Astrabad'a doğru "e garp sahilinden 
Rumiye gölüne doğru gİrmİflerdir. 

En mühim lıcdeflerin müdafaa.sa ~n 
memleket dııhflinde talıq~d ctmi§ olan 
İran kıtaları, ha'a kuvvetleri müstC!na 
olmak ~ büyük bir mukavemet gös
tcri) or gibi görünmektedirler. 

Her yerde muka,·emet yok 

Stokholm, 26 (A.A.) - O. N. B: 
Reuter ajan.sının, rudyo ile nqrcdilen 

bir haberine göre, İran ordusunun taarruz 
edilen bir noktada mukavemet söstcrmc
dii;i Mo!kova ve Bağdad'dan bildirilmek· 
tedir. 

Ayni habere göre. İngiliz • SoV}ct ta· 
arruz pliııının §(iyle olduiu zannediliyor: 

Sovyet lcııaları altı, yedi tümenle Tcb
rile doğru llerliyecek ve Tahrıın'ı Kuf· 
kasyaya bağlıyan yolları \e fimcndifer 
hatlarını i§gal edecektir. Dört, beş lU· 
menlik İngiliz t~külleri de iııgiliz tay· 
yareleriyle birlikte Bura limanındıuı İran 
petrol mıntakalarına, Ba!ra körfezine \C 

unubi lran demlryoilarına dotnı ilerliyc
cekıir. İngilizlerin Bağdad yolu ile doğ· 
rudan dotnJ)a Tahran'a ..,e lrak'ın şima· 
lindeıı Tnbriz'e ilerlemek \e kabil oldu· 
iu takdirde Sovyet kunctleriyle birleş. 
mek niyetinde oldukları zannedili)vr. 

lla\'adan işgal 

Simla, 26 (A.A.) - Reutcr: 
Burada ncşedHcn resmi telıliğ, ezcÜnı· 

lıı ıliyur ki: 
Ncfti~alı Petrol tcsiNıtı \C küçül Kaı;. 

ri irin kasabası, ciddi mukmcmeıle kar
§ıla,mııdan inal edilmi§tir. llalk tarafını 
dan hll!mane h:ı.reketl gö teren hiçbir 
emare }oktur. :,;.imdi>e kadar harekaııaki 
&urat, İranlılar ııruında asgari miktarda 
kayıplara ıehcbiyet vermittir. 

.Kadlz, Atlantlk üstünde, 1ııpan
;J&DID cenubunda ,.e Oebelitarıktan 
evvelki lskeledir. tlırM·at emtlaısı 

klraa, mantar, meyve, tuzdur. Nü
fusu '71,600 dür. 

Tage nehri ise İspanya , .e Por

tekW&a bir aebridlr. 87e kilometre 

Öyle anlaşıloınktadır ki ~bell

tarık'tı gelmekte olan hn kafile 

Kadll. a~ıklarında şlddetll bir hU

cuma maruz kalm<"a yoluna deva.

mı, tehlikeli bulmuş \"C knrtulan

lar İnglltcreye dalma dos• olan ve 
!:Ok eski bir ittifakla lngiltercye 
bağlı bulunan l'ortcklzde Tagc neh 

riDe ilüca ~· 

Tayyarelerle nakledilen aı;kcrlcr, İngi· 
Jiı • İran petrol eirketindc ı;:.a1ışan fngiliz 
ailelerinin hlma) esi için tcdbirltt almış. 
ur. 

ku\"veUerl Karndenlzln bu mühim li· 

mıı.nını muhafaza etmek için Umitsız 

bir müdafaada bulurunıı.kt.adırlar. 

Kral ve :Mareşal ileri hallarda b1r 

lmmruıdn mevkilnde bulundukları 

bir sırada Rumen kıtalnrının her ta
rafta terakki ettikleri kendu~rlne 

hn:bcr verılmlştır • 

Lenlngracl yolunda 

Bcrlin, 26 (A.A.) - l), N. B. niA 
bildırdlğlne goı-e, Alman kıtaları 24 
AğUstos gUnli İlmen gölU ile Peıpu& 
gölü nraııında bulunan, mUhun tıır sa_ 
nayı merkezi olan Luga şehrini al
mışlardır. 

Günlerce devanı etmiş olan muha· 

rebclerden sonra Alman tcşekkUllerl 

Amerikanın harice dotnı )~)dığı 
ağlardan birinin memleketimiz ci

varına yaJd8ftrnMil alaka ile kilrlı
lanacak bir bAdi!l6dlr. Bu ısayede 

nıemleketimlzle Amerika araıunda 

poeta nakllyatıoda da !irat; temin 
cclllı.ırek 'e belki de bazı IUzumlo 
yedek parçalar da ha\'&dan nakil o
lunabilecektir. 

Bn hava. şebekcs1nJn bir kolunun 
da m elA llalebe kadar uzatılma-
~• !:Ok arzu edlle'hllecek bir "'ydlr. 
ÇiinkU 1'ürklye 1tulh tı;lndeld dhaıı 

sahasının en ileri safını teşkil e
diyor. Anıerikadan kalkan bir nak· 
llye tcbeke8ln1a dofnıdan dofruya 
bblm hududooıuza kadal' l"annaııı 

!,'>Ok fa~dah bir şey olur. 

I,,ugn önlindekl tahk'\mat slstemlnl ============= 
yıırrnıflardır. Muharebelerde 6.600 E b , d b 1 d 
torpil toplıırunış ve 1,125 beton sığı- r aa a yeni e e iye 
n~k mubarcbc hıırlcl edilmiştir. Bu reisi seçildi 
sığınaklardan bir kısmı beton duvar. Erbaa <Husu i) - Erbaa tutün tüccar· 

larla ve zırhlı tavanlarla sureti mah. larıodao Halis Oıkorkud Belediye rcfsli· 
ğine intihap cdilıni~tir. Halis Özkorkud 

susada takviye edilmiş bulunuyordu. 
bü) ük zelzelede felaketzede bir çok ait& 

Luga yakınında yapılan muharebe. !eri ııylnrc:ı deposunda yedinnif, içırmi; 
lerde şimdiye kadar 23 bin esir a- ,.ıı bnrınıiırmı.11. 
lınmıı;tır. Yeni helcdi)e reisine jyi ha.arılar-

r 1-Harp vaziyeti----, 

Şimal cephesinde 
__ Y_a_za_n_._· ~_ll_ı_a_•_B_O_B_A_N __ I 

Alman • Sm1yet ceplaCIİnde ba§lıca 
§U üı; ınınıakada Alman taarruzlau de
\Dm etmekıedir: 

l - İlmen gölu hemen şimalinde 
!lıumgrod, 

2 - lımeıı gölü ccnııbuoda BiO'ro-
vis • Starul$&, 

3 - Gomd • Kurek. 
Birinci 1;e ikinci taarruılar Vor~

lof ordusuna 'e merkez ordııaile ara 
hattı i5likamctioc lc,cih edilmiştir. Al· 
maıılnr rt61IÜ tebliğlerinde harekitın 

p!Hn mucibince \C muvaffık.ıyetle de
vam ctıi~ini bildirmekle ikıifa etıniş
Jer ve einıdilik taWliı vemıiye liizıım 

görıııcmiilcrdir: !Xıvyetlcr ise, §İddctli 
muharebderdf'n eoııra NQv<1grod tehri
ni ıahli)c eUikkrini haber veriyorlar. 
Alnıanlıırın bıı mınaffalıyeti, Lenin· 
gratlın tecricilne do{lru atı ıkları ilk 
muhlnı adımdır. Zira bu rehlr Lenin
grad ile hemen ayni hizada \e cenup
ıa, yani Vuro,ilof ordusunnn cenup cc· 
nahına yakın cephe kısmındadır. Eğer 
Almaıllar No,ogrod'd:ın EOnra prka 
doğru ayni uratle iledcnıcSe mm·affak 
olurlaua, Voro~lof ordasu cephellııi 
rarmıı. en garpte bulunan l\f09kova • 
Leııingrad demiryolano lı:.emıiı ve ui· 
hayet Voro~ilof eırdasuno iki)ıı ayırml§ 
olacaktır. Bu yeni \ıızİyct, Sovyetlerin 
(Lcningrod • İlmen gölu • Seliscr gölü) 
hattında da uzunca zaman mnkuvemet 
edl'miyecekleri ihtimalini uyandırmak· 
tadır. Dilha• Alnuınların ikinci de
diğimiz • ·ıaru sa • Bionıvis toarruıu 

8,.vkuJceni bakımdan daha tehlikelidir. 
Bu wrruz ıliratle inld::af edene Bio· 
\oviıı'c ~ardılctao ııonra artık \ oro~ilo{ 
ordu!unun Leningrad cenubunda cep
he ıutıııımna imkin kalıııu. Şarka çe
kilıniyc mecbur kalır. Ayni zamanda 
merkezdeki Tiınoçenko ordu ile de ir
tibatta bulunması çok güçleşir. Al
manlar, hem Voroıilof ordusunu ce
nuptan ihata etmiye ve hem de mer· 
kczdckl ordularile hareket birliği yapa· 

rak l\ioskovaya doğnı büyük bir taar
ruz yapmıya imkin bulur. 

ilnıeıı gülıi ceuubuoı.laki Rus ku\• 
Hıtlcri m:ıı;Iiııı edilmi§ ve Lovat nehri 
ııarkına aulnııştı. Almıınlann sfü ce
nubundan p.rka uzanan demiryolu 00. 
yunca ta81Tuza dc\am etmeleri ve İl· 

ıııen ;ôlüııun §Ark aalıillaini do tama· 
men ele gcı;lllilcltti, )ııni hu kısımdalci 
Sovyct cephesini parı;alanma \C ufa
lamıya ıc§Cbbüs etmeleri tok muht<.~ 

mcldir. 
Üçüncü taarruza )ani Gomeldcki ha. 

rckete gelince hunun da gayesi cenubu 
.arki)C doğru ilerlemek, \C en az ola· 
rak Dniepcr garlıinde muka,cmcte ha· 
zırlannııı lludicni ordusunu prkıı doğ. 
rn rlcaıc mcohur ctnıek \O garbi fil. 
raynadaki Alman urdusunun Dn.ieper 
nehrini gcçi~ine endirekt olarak )ardım 
etmektir. 

Enclce de e<;)lediğimiz leçhile, Al· 
manlar uç Rus ordusuııun arn hatları 

i&tikametlerlni zayıf buldular le der
hal )Üklendıler. Rus orduları prk 
<XJ>bcsini mıııtnk8\ari d~il, oenab'ari 
tutmalıdırlar. lukB\cmet hatlarında 
oyalama mudafaon iç.in ccnabnri ter· 
tip ve tabiye daha eheritficlir. Hem 
.hu oekil derinliği de nrttınr. 

Alman ha\a kunctleri Mo ko\-adan 
Lcningnıda ~o yine Mo ko,adan Co
mel, Kiye.f, Kıırsk Vt' Uarkof mClklle· 
rino ıızanan dcmif)ollarına ve istns
)onlorına ~iddetli hücumlarda bulun· 
mn§}ardır. Bıı lıa\a faaliyeti de Gonıcl 
tıırlcında ve iımen gıılunun §lmııl ve 

cenubunda Almıın taarruzlarının uzak 
hedt fli olduklnrıııı göstermektedir. :;.i
malde Alman tllZ)ikinin daha şiddrtli 

olduğuna şüphe )Oktur. Zira Almanl:ır 
Voroşilof ordu unu suratlıı mağlup et· 
melt ve Leningradı de gcçirmel- l•ti· 
)"Orlar. Biz Rusların Leningradı müda. 
faa uğrunda \'o~lof ordusunu feda 
ııtmiyt."Ce.lı:lcrini kabul ediyoruz. 
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1 ASKERLiK iŞLERi 1 

Yoklamaya davet 
Üsküdar Asker/ık ıubwnden.: 
J37 doğumlu 'e bunlarla muaıneleye 

tulıı olanık kısa hizmet şeraiti kazanmıo 
"Ye askerliğino kurar \erilmiş olaa a 1.:cri 
tam rhliretlilerin ae-.k muhtıralarını almak 
ut.ere Ağu to un 27 nci çar~ıımba günün· 

de ~ulıeye gelmeleri ilan olunur-

* h.adıköy yerli aslmlık 1abcsitıdaı: • 
A&kerli&ine karar 'erilmiş olan 337 do

ğumlu \e bu doğumlularla muamele GÖ

rcn kıi4 hizmetli tam ehlı)etnamelılcr 

ley!UI 9'U de )edek &ulıay okulunda bu· 

lunmak uıcre 28 8/ !J41 turihinde !e'Lc

dilecel,;lerdir. 
Bu gibi tam chlı)etnnmC)i haiz eratın 

mezkur günde ~ube) c nıuracaatları, bu 
ilinın da\cli)e yerine kaim olJuğiı ve 
ıııunıcaaı t.1miyenler hakl..ında As. nıükd-
1cfiyetı kanununun 89. cu maddesine göre 
kanuni takibat )apıalcağı ilan olunur. 

* Beliktaş Aslmuk Şubesinden : 

337 \e bunlarla muameleye ı.Mıi eratı 

~ube)c da\ct: 

2 - Ye<kk pi)ade teg~n Zeyod Abi

din oğ. ~•at Pcrzin, doğumu 31.B. mcm· 

lı•kcti İ·ı~nhııl, !İC'İI No. (15160) 

3 - Yt'dek Top. Tğm. Hı-hram ı>ğ. Ah· 
met Tahir, ı;iı·il no. 150722J 

4 - Emekli • 7. ı!lnıf hesap nıeınunı 

Ka•ımpa~ı Talat oğ. Mahmut Nedim, 
mcmlckrti Erzincan, doi;ıımu 291, ı;icil 

No. (325 • 26) 

S - .\fukcllef tabip yüzbaşı 1\1. :\ecati 

oğlu Fuat \'elıbi 36228. 

'ı ukırıda ilan ı-dilcn •ubay \ c a-krri 

memurların durumları tC!bit edilmek üze· 
re (çok acdcı §ube)e müracaat etmderl 

illin olunur. ( 10207) 

lf 
Üsküdar Asi.erlik Şubesiru/«'n: 

Refah vapurunıla ~lıiden vefat !'der dt· 
niı ı;rJikli u•t ı;a"ı~ :\ii!İp ,\linin ail~ı 
olııp gerek L sküdanla St!liirıısu cadde-in · 
de 357 ııa) ıda \C grrtk~c Alenıtlar \follıı 
,\li) ıilfcnari mahalle&i Türbe sokak :.?O 
511)'ıda ı;::.ternıı~ .,ı.Juğu ikametgiihları:l:ı 
bulunamıyan ail~inin maa' nıuamd~i 
)&pılnıak üzere derhal şubeye muracaal· 

leri Jüıumıı ilin olunur. 

1 - 337 doğumlu ve bu doğumlularla 
muamde görmekte olan erlerin yol,;lama
ları biımek üzeredir. :;-imdi~e kudar ınb<:

ye müracaat ederek ı.on )Oklamasını yap-

tırmıyanların hemen haftanın salı ve pt:r- G o· N o· N 
§em.be ~e ruma ı;unleri uat 9 dun 12 ye j ı- .J 
kadar :ubcde kurulan As. meclisine mü· 

ncaatla )'oklamalarını yuptırnıaları, mü· 8 Ü R S AS 1 
racaat edeceklerin niıfui te.t<kcreleri ve 1 -
mdı:ıeple alıikuı olanların mektep vesi· 26 AGUSTO:::ı 9U ~ 
kalarilc muraruı etmeleri. l Sterlia .>,22 

2 - Yoklamaya ı;clmi~ t?D!eriıı 111 l. 100 Dolar 1!?9,5275 
aayılı As. \.anunıınun 8-l. cü modde i mu· ,, hviçre t re. 

1 
cibinc" 15 lira para ceza ı ile cezalandı· > Pı:çcta 
rıLacakl:ırı ehemmiyetle ilan olunur. 

* Bc,·otlu Ycrü Askerlik Şubesinden: 
337 dolumlıdar t'e hu dolumlularla mu.· 
337 doğumlular ve bu doğumlularla mu-

ımdcy,. llibi olanların )Oklamal:ırı 2918/ 
941 de hitama creccğind~ nahiyeler için 
ta)in edilen ı;iinler nazarı dikkate alııı· 

mıyarak 10Llumasını yaptınnayıınlann he
men ayın tek ı;iinlerinde §ubeye müraca· 
atları ilin olunur. 

* Reııktal Askerlik Şubt>sinden: 
u,., ve muadili mt'kteplerden mewıı 

Qlıınlar<lan tum thliyetli olup ta yük&ek 
mektt'p ıaluilin,. dl"vom etmiyecel,;ler bir 
eylül 941 tarihinde y..dl'k -ııhay okulu 

hazırlık kıta ına evkediJeçckl6rinden 28 
u~u•tos 941 tarihinde yedlerindeki veeiLa· 
larla şube nıerkcıine müracaat etmeleri 
ve gdmiJ'nler hakkında llll. sa)·ılı a,. 
kt>Ilik kanununun 89. cu maddw mnci· 
hince a•keri mahk~e vecileeeı:lcri 

thcııami> tlle ıliıı olunur. 

* B~oll11 }"erli Askerli/• Şubesin'1en: 

337 doğumlular 'e hu do~umlularla mu· 
amd(')ie ıiihi olup ta kısa hiunete ayrılan 
tam ehliyetnamclil<'rl,., ~imdiyt' karlar 
muhtelif cebııp dolayı-ile ~''lderi c~iye 

kalmış tam ehliyetnaındiler 2~ '8 9-ıt ta· 
rihinde ~ e<foL 1-ubay okuluna sevkolun· 
mak üıere Jerhıl §ıılıeye müracaatları 

ilin oluoıır. 

* RCJoSlu l'a-U Askerlik Şubl"sinJen: 
1 - ~ükellef tabip )Üzha~ı Ahmet oğ. 

Ali doğumu 310, memleketi ,.\abli!, !İci} 

No. (38206) 

> Yeıı --.-
> ts~eç Kronu 30,75 

SIUm ve Tldlri&S 

1933 Tnrk borcu 1 
1918 İetlkrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 

ı.. K. 
21 50 
22 50 
20 2S 

20 10 
46 25 

1934 ~ılas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahrih 

T. I~ Bankası mÜCS!is ~ 135 00 

NUKU'! 

Turk Altını <R~at) 

Türk Altını lllamit) 
Kalın bt>.şi birlik 

::?6 00 
2~ 50 

115 00 
120 50 

3 53 
Kılın beşi birlik <Rc,oat) 
2ı ı&}ar ıltıft gramı 

RADYO 
1 PROGRAMı.J 

i ,30 Program 

7,33 :\4üuk 
7,4.'i AjaM haberi 

8,00 -'iazik 
8,30 8,45 Ev sa. 

12.30 Program 

12,.1.1 ~I ür.ik 
12,45 AjaM haberi 

ı~.oo ~tü·ik 
13,15(14,00 Miizik 

18,00 Program 

18.03 Müı.ik 
ıs.ıs Sc~t ıo D. 
18,25 Konoşnıı 

18,45 Çocuk 5aati 

19.30 ~aaı ıl)arı 
19.1.5 Rad)o gazetesi 

1
20,45 >Iüzik 

21,00 Ziraat tak. 

\21.10 ~lüzik 
21,25 ~lüzil.: 

21. 15 >1ıidk 

:22.10 \iüıik 
22,30 Saat a~ arı 

2'.?, \S >hiıik 

/

22,55 23.00 Yarınki 
proı;rum \C kapanı' 

lıtanbul Belediyesi llanl arı 
Yollar §ııhfii için alınacak 30 too kınple maden Löınürü açık eksiltmeye ko

nulmujtur. Tahmin bedeli no Jira lC ilk teminatı s.-ı liradır. Şartname Zabıt 

'e Munmeliı >tudurlüf;ü kaleminde sörülebilir. İlıale 11/9/ 9'11 :per~mhc günü 
saat 14 de Daimi Encümende )apılacaktır. Taliplerin ilk teminat mal..buı wya 

mektupları ve 9H yılına ait Ticaret Od&ı vc;;;ilı:alarile ihaale günü muayycıı 

blllille Daimi Encüınemle bulunmaları. \ 7568) 

lf 
Tah. Bed. ilk 1 em. 

551,00 

252,00 

41,32 Şehir tiyatrosu dram ve konıedi kısımlarının muıınen yer· 
terine 71 metre murabbaı miktarında ilan 'e reklam ko· 

nulması i§i. 
18,90 ~dılr tiyutrMu tarafıooan çıianlmakta ol:ın TurL ti)·atro

au. adlı mecmuanın maa}Yoa ycrlmnc ilaıı ve reLlam ko

nulınası i~i. 

Tahmin bedelleri ile ilk tl'minaı nıil.:tarlan )'Vkarı".la yaztlı iş)CT a}TI &}'fi 

açık anıırmaya konulmuştur. Şannamefori Zabıt 'e Mnanıclit Müdürlüğü kak
mindc giirülebılir. İhale 3 9 9H çarşamba günü saat 14 de Daimi F.nnümcn<le 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz V(!"ll mcl..tuplarilc ihale guııii nıu~·· 

yen aautıe Daimi Encümrndc bulunmaları. (724-0 

İstanl>ul Fiyat Mürakabe Komisyonund?~~: 
100 numaralı ilan: 
İlan ıırıhinden itllıarcn pcra!.cndeci l.;11$ıplarda Luzu eııi aunıi 6.5 ,.e 1..ınrcık 

da 60 kuruştan utılacu!.ıır. ( 7.;.56) 

* lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
101 nurnııralı iliin· 
Elinde ka~ar \C b{')aı PC!'ttİr bulunduranlar bunların miktarını cio•ini ne· 

rede bıılıındu!.:larıoı \C kebdi adr~lcrini ı;ilstert?n birer beyanname ile en ı;eç 

29 8 941 cum:ı ı;unü aat 17 ye kadar İstanbul fiyat murakabe bürru;una bildir· 

melerı milli korunma kanununun \erdiği BBlilıi)ete i<.tinadcn ilan olunur. 
(7557) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebirnize kapalı ıarf u•ulile ve tartnamesi mucibince Zf.)1in, ıe}tioyağı, 
sabun ılınaroktır. Eksiltme 12 9/ l9U tarihinde \C saat 14 de )'&pılııcaktır. İlk 
temınat 39ı1 lirııdır. Fuzla malumat için mektep muduriyeıine müracoal. c7538> 

VATAN ,! ______________ ...... .ı;JI ... ..._ 

Kızllay Ce iyeli 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Oeınlyefünlz tarafmdaa getirtllea 

eo Ens •• 

f>i)asaya erteJiloıi§tir. Jhti)'acı olan eczahanelerin l•tonbııldııki Kızılay 

Satı~ dcpı:>mııza müracaatları 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
l - ~n aktolunan nnla,ma mucibince Ahnan)ad:ın geıirtilcbileeeği ~c pa· 

ıarlıkla alınacağı cn·elce ılin edilmiş olan c133> kalt'm malzemeden mühim 
bir kı•mı iı;ın heouz teklif alınmadığından bu İ!iıı pazarlık müddeti temdit edil· 

miftjr. 

2 - Bu mulzemcııin miifredaı li~tesı ile şanııampler: Kabot.a~ta Levaıım 
~ube.sindr'ki alım komi~ronumla Sıılı \e Cunıuduıı ga)rı her gun <iğltıılcn &0nra 

görülebilir. 
3 - Taliplerin %7,5 ıenıinııtlaril" birlıkte bu hıısu taki ıeklillcri en geç 

1.5.9.!) ll ı;unüne kadar nıeLkür komi~} ona tc\di ctmelcıi. ( 7356) 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Beher kilo una 22 kuru~ tahmin cdilı-n 150,000 kilo ınğır eti kapalı ıarlla 
ek iltn:ıc)'C konmuştur- ihalesi 1 9 941 Pazartesi gün:ı Yat 15 de Enincanda 
n"keii ııatın olma komi~}onunda )ııpılacaklır. Tutarı 33,000 lırıı, ilk teminatı 
117S liradır. ';;'arınamesi komisyonda ı;iirulür. Taliplerin kanuni 'esiknlanle tek· 

lif mektuplarını ihale sııatindeıı bir e:ıııL enci komis}ona 'cmıelui. 
(860-<i967) 

* A~l;ıda yazılı meudılın kapalı zarfla t!ksiltmeleri 23 81941 Perfeınbe günü 
hi'l.Dlarında y11tılı &aatll'rdı- Çunakkalcdc u•keri satııı olma konı.iyronunıla )apıla· 
cakıır. Taliplerin knnııııi H$ikularile teklif me.ktuplarıııı ihale ıatinılı!n lıir saııt 

ewd komi yona ,·crmc1rri. Evsaf ve şıırtnomrltrl komisyonda gurülıir. 
Cin!İ Miktarı Tutarı Teminall İhale 

Yoğurt 

Sut 
Sı&ır eti 
:;üı 

:iığır eti 

Lil•• Lira Lira S;ıati 

12,000 
9,000 

60.000 
20,000 
90,000 

* 

2100 
1530 

27,000 
3400 

40,500 

180 ) 
116 ) 17 

2025 15 
455 15 

3038 15,30 
(872-6979) 

Bclıer mııırwne ıaLıoin t'Cfü(n fiuıi 2.5 kuru~ 60 N1ntim olun 250,000 metre 

ogtarlık bez pauırl ıkla ~atın alınneaktır. İhalesi 28 8/9~1 (lrılrmhe günü saat 
10 da Ankuoda :\!. \!. \', !'atın alına komi•yoııunda )Opılacaktır. Kati tcmlııııtı 

8900 linıdır. F.\·ı;af 'e ~rtnamcsi 320 kuru~a knmi•yondaıı alınır. (966 • 7549) 

Karar h:Iasasıdır 
41 Ceza 9i8 
.\lilli korunma kanuıınna muhalefettı-n "'Uçlu Arnuı.ıtküy birinci cadde 214 

~ ... da Bakkal ticaret ile ınefCııl Ziza oğlu \asil hakkın do ioıanlıul a~li) r. :? ci 
ceza mahkcme;;inde cereyan eılen mahkeme!i netirrsinde !uçlunun fili eobit 

olduğundan Milli koruma k•nununun 31 2, 59 3 rnaddelai mucibince 2.'i lira ağır 
para ceza•ı ödemcııiııe 'e }roi ı;un müddetle dükl,;ônın111 kupatılm3sıııa 'e huk· 
mün kat'ilqtlğinde ücreti ımçlıı)a ait olmak iızcrt' karar hııli"ll~ının \alan ~o· 
-ı tt!inde 1ı~ m ine 1 li19 1 ' n1ıinac ·urar Htı ıııı~ır. ci;:ı.:ı.:ı> 

Karar hülasasıdır 
9ıl <:eı.a 750 
l\lılli koruma kanununa mııhalPfettrn suçlu Sııltanlıanı:ıııı floçoınıfo huııııı· 

da :\o. 7 munifoıura tic:ırı-tile meşgul ~erı;i~ llıçoııolo hakkında lbtonbul asliye 

2 ci rn:ı ıııahkt'm~inıle rrrcyan ı•deıı nıahkeııı~i nttirc•indc suı;lıınuıı fili •ahit 
ulrluğuıırlan milli koruma kıınıınıınıın 31 'c 59 cu madclı·leri nıııt'ihincı• 2.> liı o 

ağır para ceza t öılr·m~ine ''e yerli ı;un nıuılıleıle dukklinının kııpaıılmaeıııu 'e 
lıukıııün kat'ilrşıiğiııılı• ücreti guçlııya ait olmak iizerc kanır lııılôsn• ıııın \'atan 
ı;ıızr.ı,.ginde ııc;redilıncsiııc 30 15 9"11 larihinrlr. kııror verilmiştir. c7554> 

Istanbul M:ıarif Mütlür!üS?"ünden : 
- Bu sene resmi ve hu•ıısi ilk okullar 15 Eylül 9tl de talebe kayıt \c 

kahulunc \c 29/ E}lw/ 941 1de. tedrisata başlıyacaLur. 
2 .._ İkmil imtibanlnrı 22, 23, 2ı Eylw 19U tarilı1l'rindc }apılncakur. 
3 - Bu sene ilk okııllara 1934 doğumlu çocııklur olınacaktır-
Alôkadarların vaktinde okullara müracaat etmeleri ricu olunur. (7t75) 
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1941 1KRAMIYELERI 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

ı adet 2000 liralık= 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 

99 No. lu ilan: 
Ennde, anbar veya banka ardiy~inık \e)"ll merhuo olarak kaput bezile 

Anbalaja ,e çuval imaline ehaiıli kaput bezleri bulunduranlar bıınları cinsi, 

miktarı, nerede bulundurdukları ve kendi adreslerini ı:ösıerir birer beyıonanıe 
ıle en .seç 29, 8 941 cııma günü Hat 12 }C kadar Sirkoc.i Liman han zemin 

latında İ•tanbul i.ı~e mudiırlü~üne bildınn,.leri mılli lorunıua kanun!lnun 'er· 

diği nlihi>Clt btinaden ilin olunur. (75J1) 

K&Ş1DELEB: t ŞubM, ! ~ 

1 ~ ' lldDıc.l&efrio 
t&riblerlDde Jallda'. 

2 • 750 > = ~-- > 
{ > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 

80 > 
300 > 

100 > 

50 > 
20 > 

= 8500.= 4000.= 6000.-

> 
> 
> 

27 - 8 - 9'1 

BAŞ, O 1 Ş, NE l LE, G R 1 P, R O >A T l Z ~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı,arın~zı Derhal Ke~ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pullu ı< 
ısrarla isteyiniz. 

r ................................................ ~ 

i~'ii' AINl~UJJlb AIMI~~iııtAINI Iıt@lb~J 
K 1.., 1( 15 M I • Amerikan Kız Koleji • Robut Kolej ER..,. E..,. "IS~ 
• Aıı _ _ • Aronutköy. Tel. 36.160 Bebek. TeL 36.u3 : ft ft I" 

ORTA KISIM - LİSE KISMI 
MÜHENDiS KISMI 

Lf:yli Vf:I \\ltıhari bütün kayıtlar kapanmıştır. Derslere 25 Eylül Perşembe günU başle.l'IJ 
tır. Leyli talebenin 24 Eylül Çarşamba günü akşamı mektepte bulunması lazımdır• 

TECDiDi KA YiT: ERKEK KIS\Ili\DA 22 E>liil pazartesi ,e 2J Eylül sulı günleridir. 

K1Z Kl:5;\II:\DA 23 Eylül !alı 'O 2~ Eyini ı;u:amba güolericlır. 

Yeni •e r ... ki bütün ıulelıenin lıugüııkrıle sun kıı)ıt i~in müracaatları s•·rcklidir. 

, KUŞ TÜYÜNDEN ~ 
Yastık, Yorgnn, Yatak kullanmak hem kesenize t'e ııoıu ~ 

:=~ Bir Kuştüyü Yastık 1 Lir~ 1 
ı--+--+---t-

t 1--ı-.-+.~
J 

't 

5 

6 

7 

~ 
1---+--+--

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. A<lrcs: İstanbul ÇakJ'llV 
Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 230Z1· 

Beyoğlunda satış yeri: Beyoğlu BURSA razıırı 

Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak satışı sekiz sene
01 

~ldan Sağa: 1 - Şıı.mar at.ma 
5 faizle ödenir 

2 - Sayılar; Uf; Nis 3 - Ş:ıfi: T-enh Semti 
4 - Arap .serpuşu 5 - Bir böcek; Kn -~-----------
dar: halk 6 - Bir noUı; Anar 7 - Kanal ~laltcpe eski Bağdat caddesi yenı 
:O~e; Gentşlik 8 - Btı.oka.aı değil; ıa~Lıı&ı•'!l<ı kı 949 14 reni 10 0 
CeylAn 9 - Uzak tşnretı: Bildırme No. Iı. 

ıo - Ateş dili; Su; Bir nota; Seddc· Üsküdar \'aniko)' \ 'aniköy cuddefil cşki 
derek. 48, i3 yeni 88, 90, 73 No. lı 

Cınsi 

Anıa 

Yukarıdan Aşa~ı)n: 1 - Recmet· Fındıklı Selimehatun, Purıcluş malıalle5İ 
mek; Bir renk 2 - E\'İn Uıkslmatın· Sağırlıey 'e Ömer Arııs çıknıau O•man· 

dan; Knradcnizde bir şeh..r; Bir nota çuvu§ sokağında eski 9 yeni 9, il No. lı t:v ~ 

3 _ Mevhum blr dağ; Milll mUradc· 1 - Arttırma 28 8/ 9~1 tarihınc dü,eıı pcr~enıbe ı;üııü yapılaca!.: 
!esile meşhur bir şclılr 4 - Çevik; 16 ya kadar devam eJrr.,kıir. 
İddia edilen mesele 5 _ Alçaklar İhale arttırma wnıındıı en }Ük8Pk hede! 'erene yapılır. 

6 _ Bir nezaket tabirl; Kinaye 7 - :.! - Arıtırmu~·a girmek i~in ıııulıanınıcıı kıymetin o/o 15 

Bir kıta; Es.k1 bir vergi 8 - Blr nida; akçl!!İ yatırmak lazımdır. tt 
3 - Arttırma heı.lelinin ılörııe biri pı-şin gC'l'İ kalanı 6ckiz senede 

Kurtuluş 9 - Validen; Işık 11 -
!ll\'i taksine ödenir. Taksitler % 5 fıııze tabidir. eet' 

.Avarelik. 4 - Tak-itler ödenince)" kadur ga)Tİıııenkul Sandığa birinci dô' 

EV\'ELK1 BULMACAIS'IS HALLİ tekli hlır. ff 
5 - Binaların fotografları ;:,andık dahilindeki ı;atış salonunda 1 

nacaktır. Fazla tuf~liit ıılmak için aalona nıürucaat edilir. 
Soldan Sağa: 1 - Yedi kilo: Ta 

2 - Elemek: El 3 - Şef: İnanma 
4 - tmale; Er: Em 5 - TAb!; Mala 

6 - Balına; Ak 7 - Akide 8 -\Re; 
Yengeç 9 - Un; Net; İpek 10 - Ni· 
ne 11 - Keman; Enfn. 

Yukarıdan A,ağıya: 1 - Yeşilbu· 

run 2- Elem; Enik 3 - Defatla; Ne 

4 - 1m (mi); Uılk; Nem 5 - Kc 
(ek): Ebniye 6 - İki; la.deten 7 -

Emlak almak ve satmak isteyenle 
~ 

İstanbulun her gemtinde b..:r ç~it emlik almak le satmak için eti 

utış ~•ılonumuzu ıİ)'arettir. ~ 
htenildiği takdirde satılığa konan cınl~k mukabilinde ne miktut lıf 

Jecf!ii tayin edilerek alakadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücr~ 'd• 
Te~hir ücreti: Bir liradan u~ğı olmamak üzr.re iiç ay iı;in bin ııra ( 

buçuk korn,ur. Ne Eatıcıdan nt' de alıcıdan bnşko bir ücret ıılııun:t· / 
Ne; En 8 - Onarma; Gışe 9 - Ak· =--""" ~ 
rep 10 - Temel; Çeri 11 - Almana. ,-ı•••••••••••••••••••••••llllll"' 

TUrldre comharlyell 
' Doldo~ .. ~ 

ORFANIDIS 
Clld ve Zührevi mUtehassuıt 

Beyoğlu Suterazı sokak No. 5 
'\ıl apartunan 2 el kat Tel 4373-1 

Z AY 1 
1940 • 1941 drn yılı içenıiııde 7471 

numaralı Galip Almak olarak kayıtlı 

bulunduğum l!lanbul ünivcraitC!i lhı. 
l,;ııl.: fakülıesindr.n aldığım Jıüviyet va· 

rakamı Zil) i ettim. 

Y cnİ6İoi ıılacağımdan ~k.iiliıin hiik· 

mü yolı..-ıur. 

ZAYİ - Yüce Ülkü }ige.sinden 15/3/941 
tarihinde aldığım 1429 nnmanılı tasdik

namemi uyi ettim. Yeui:ıini ıılacaiiımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Adres: Sııltaoahmn Akhıyık Oyııneıı 

çıkmaıı sokak 17 numara Ekrem Tıı§kın. 

r ' VAT AN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 ilncü > 
4 üncü > 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

raal Ban 
tturulu.t tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUr1' 

Şube ve ajans adlMil: 26:5. 
Z!ra.l ve ticart her nevi banka muameleleri. 

i>a.ra biriktirAZllera 28,000 Urw 'lrTamıye veriyor 

l 

Ziraat Banıaumıda kumbaralı ve ihbarmz tasam.ıt heııııP1;f 
en az 50 lirası ibulwıanlara senede • defa çekilecek k\11"l' 11' 
dakl plf.na göre iknunlye dağıtılacaktır. (J(rO 

'..w ı.ooo llraldl: ı.ooo ıtra 100 ac1et so Ura11'k 6.,.,, 
' > 500 > !,000 > .aA ,,,., 

LıO> - > .ıı 
' • .. > 1,000 > s)lr 1. 

to • 1to • ı,ooo • ıeo • 20 • ~ 
DtKKAT: Be.aplarmdald paralar bir sene içinde 50 Ut~e'ı) 

tı ftfmlyenltte ikramiye çıktığı takdirde % 2Q taz.ıasUe ..,.e 
Kuralar eenede 4 defa. 11 mart, 11 hui.ran. 11 eyı41-

11 BtrlncikAnund.a çekilecektir. 

Sahibi Ye Nqriyat Miidurü: AHMET EMİN yALMJJ" 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 


