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lzmir F narı Açıldı 
LozanKapısındakiTörene 

ıBinlerce Kişi iştirak Etti 
1 icaret Vekili Dedi ki: - · ... ., 

! 
"Milletçe inanıyor ve iman Ediyoruz ki, Büyük Cihan Badiresinden Türk Milletinin Şerefi, l 
istiklali, Toprak Bütünlüğü Gibi Mali, iktisadi Varlığı da Sağlam ve Dinç Olarak Çıkacaktır .. İ 
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Hem lüzumlu hem ıerefli m.illl bir vazife 

PAZARLIKSIZ SATIŞ 

Karaköyde: SAKARYA 
KUNDURA Mağazası 

Fiyat mUrakabe komisyonunun tesbit ettli! esaslar dahilinde. aat~ 
yapmakta ve.her isteyea mÜ$teriye resmı fatura vermektedır. 

' 

....--- -- Ingilterede bulunan Sovyet askeri heyeti azası Sovyetlerin Lonılra sefiri Mai~ky Jle herabeı 

{ 

Ticlll'et Vekili Mümtaz Okmcn 

ı tımir Fuarının 
1 Açıhşı 
Münasebetiyle 

İzmir Fuan bugün için bütün 
rnemlekette, yarın bütün Balkan
larda en büyük iktısadt rolü oynı
yacak olan bir müessesedir. İzmir 
belediyesi, harp şartlarına rağmen, 
Fuarın daha çok muvaffak olması 
için elinden gelen hiçbir ıeyl eslr
ııememiştlr. Fuar o kadar büyük 
bir zevkle tertip edilmlştir ki, 
hayran olmamak mümkün değildir 

M. Zekeriya SERTEL 

l zmir, 19 Ağustos - Harbin 
ikinci senesinde olduğumuz, 

"e komşularnnıza kadar bütün 
lııemleketler harbin ateşi içinden 
iletip geçtikleri halde, biz bu se
lle de Izmir Fuarını açmıya mu
~affak oluyoruz. Normal şartlar 
ıstiyen bir Fuarın böyle fevkala
de ahval içinde muvaffak olını
hcağıııı tahmin edebilirler. Fa
kat gelip gözümüzle gördüğümüz 
eser, bize 1941 Izmir Fuarının da 
!leçen senekiler gibi, belki de ba
~ noktalardan onlardan üstün 
bir şekilde kurulduğunu gÇster -
Ilı.ektedir. • *" 

Bu sene Izınir Fuarına Iznıir 
"e mülhakatında bulunan bütün 
lııüesseseler, devlet müessesele -
ti, Ingiltere ile Almanya ve Iran 
devletleri iştirak etmişlerdir. In
l!iltere ile Alınanya sergi sara -
hnda karşılıklı iki yer işgal et
llıişlerdir. Gizliden gizliye reka
bet ettikleri anlaşılmaktadır. Fu
arın açılmasından bir gün evvele 
kadar teşhir edecekleri malları 
birbirlerinden gizemliye çalışmış 
!ardır. Sergiye ilk defa iştirak 
eden Iran devletinin yaptırdığı 
l>aviyon cidden zarif bir eserdir. 

Izmir Fuarına iştirak etrni -
)enler yalnız Istanbuldaki mü -
esseselerdir. Galatasarayda ku -
l°Ulan kötü panayırda mallarını 
teşhir için birbiriyle rekabet e -
den Istanbul fabrika ve müesse
seleri, nedense, Izmir Fuarının 
kıymet ve ehemmiyetini anlama
llıış görünüyorlar. Bunun sebep
lerini bilmiyoruz. Belki harp 
~tlan içinde mallarını teşhir 
:için masraf etmiye lüzum gör -
llıüyorlar. Belki bugün mallan -
lla yeni müşteri arıyacak vazi -
Yette değildirler. Belki Fuarın 
bir müesseseye yapabileceği rek
lamın azameti hakkında biıılıli -
kirleri yoktur. Belki de Iz1'\ıV 
~14arını da onlar Galatasarayııı 

(Sonu; Sa: 2; SD: 7). 
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ALMAN TEBLiGi SOVYET . TEBLiGi 

Merkezde 
Almanya 

Ukrayna'da Sarkta Kıs 
Harekat s' f . · . ' . Muharebe 
inkişafta e erı 1J'" Şiddetlendi 

Hazırlıga Pi 1• P t 1 oes ı e ro 
Basladı Mıntakası 

1 

Bombalandı 
Izmlr Fuarının geçen seneki aç ılış merasiminden bir görünüş Izmir Belediye Reisi Behçet Uz 

Limanlarda 30 
Sovyet Gemisi 
Tahrip Edildi 

Londraya Göre 
Izmir 20 (TAN Muhabirin - kili büyük kapıdaki kurdellıyı ke 

den) -'On birinci Izmir Enter- ıerek fuarı açtı. Vekil, fuardaki 
neyonal Fuarı, bu&fuı saat 18 Iran, !ngiltere, Alına:ıya ve Ital
de Lozan kapısı önünde yapılan ya pavyonlarını gezdı. Bu pav -
parlak merasimle ve Ticaret Ve- yonlarda ayrı ayn merasim ya -
kili Mümtaz Okmen'in bir nut - pıldı. Milli marşlar çalındı ve se
ku ile açıldı. Merasimde vali, ku faretler mümessilleri tarafından 
mandanlar mebuslar, matbuat nuluklar irat olundu. Mumtaz 
mümesille;i Türk ve ecnebi da Okmen, müteakiben diğer bazı 
vetliler buİunuyordu. Binlerce pavyonları da ziyaret etti. 
kişilik halk kütlesi meydanı dol- . Me~asimi ta.kib~m, sa?s~. 1~ 
durmuştu. Merasime istikliıl mar binlerı aşan bır zıyaretçı kutlesı 

·ı b ı d B ı d. · · Fuar sahasını doldurmıya başla-
:Jt:ak~~eı: .fi~ar~te ~~;il~eı~i~~ mış bulunuyordq. 
nutuk irat etti. Sonra Ticaret Ve (Sonu; Sa: 3; su: 5) 

İngiltereye 
Yapılacak 
Yardımlar 

Rumenler 
Ukrayna'dan 

• • Yer lstıyor 

Roosevelt, icabında Macaristan da Cenubi 
Harp 1943 de de ~r~nsilvanyanı~ 

Devam Edecek, Diyor T erkını Talep Edıyor 

Amerikan Sanayii 
Seferber Ediliyor 

Roosevelt - Churchill mülakatın
da hazır bulunanlardan 

HARRY HOPKINS 

Vaşington, 20 (A.A.) - Reisi
cüınbur Roosevelt, dün gazeteci
ler toplantısında harbin icabeder 
se 1943 senesinde de devam ede
ceğini ve Ingiltere ile Birleşik A
merikanın 1943 senesınde tatbik 
edilecek imalat pllınlarıru şimdi 
den tetkik ettiklerini söylemiş -
tir. 

ReiSicümhur, bu mesele hak -
kında dün Lord Beaverbrook ile 
görii§tüğünü ilave etmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 2) 
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Hudutta Mühim 
Müsademeler Oldu 
Bükreş, 20 (A.A.) - Rumen 

Ajansı bildiriyor: 
Rumen gazetelerinin yazdığına 

göre, Dinyeper nehrinin garp ta
rafında oturan Rumenler için kur 
tuluş saati çalmıştır. Eski zaman 
lardanberi Rumen toprağı olan 
TransnistriaDinyester'den Bug ve 
Dinyeper nehirlerine kadar uza
nıyor. Rudolph Wendels'in eseri 
olup 1824 senesinde Berlinde ba
sılan bir harita Rumenlerin 900 
senesindenberi Dinyeper nehrine 
ve bu nehrin öte tarafına kadar 
uzanan mıntakada yaşadıklarını 
gösteriyor. Transnistria'daki aha 
linin çok büyük bir ekseriyeti Ru 
menlerden mürekkeptir. Trans -
nistria halkı, uzun zamandanbe
ri ana vatandan ayrılmış bulun
masına rağmen yeniden Rumen 
kardeşleriyle birleşmek arzusun
dadır. 

Macar - Rumen münasebatı 

gittikçe gerginleşiyor 
Cenevre, 20 (A.A.) - Iyi ma

lfunat alan mahfillere göre, Ma
car - Rumen münasebetleri git -
tikçe vahimleşmektedir. Son gün 
!erde Macar devriyeleri Koloş -
var civarında Rumen muhafızla
rına ate~ açmışlardır. Ayni hadi [ 
se Sekefeld civarında Baraolt ka 

(Sonu; Sa: 2; SD: 4) 

EcJenin Türk 
Milletine 

Mesaiı Bir 
"Fuar, Türkiyenin 

Ekonomik istikbalinin 
Bir Sembolüdür .. 

~
·-"""" " "\ 
"Türkiyenin Orta ve Yakın i 

Şarktaki mühim rolü Türkün ! 
! an'anevi hasleti olan kahra - ! 
İ ma.nhk üzerine müesses bu .. i 
1 1 unmaktadır.,, i 
\..·- ·-··-- __ ,,J 

Peipus'un Şimalinde 
Şarktan ve Garptan 
Gelen Kıtaat Birleşti 

Kief'in Sukutu da 
Yakın Addediliyor 
Berlin, 20 (A.A.) - Alınan or

duları başkumandanlığının teb -
liği: 

Cenubi Ukraynada düşmanın 
hala işgal ettiği az miktarda köp 
rü başlarına karşı hücuma, mu -
vaffakıyetle devam edilmiştir. 
Seri kıtalar, şiddetle mukavemet 
eden düşman kuvvetleri ile çar
pışarak, 65 tank tahrip etmiş ve 
büyük miktarda Bolşevik askeri 
esir almıştır. 
Limanlarda batırılan Rus 

nakliye gemüeri 
Bertin, 20 (A.A.) - "D. N. B . ., 

Alman ordulan Ukraynada iler -
ledikçe, Alman hava kuvvetleri 

Londra, 20 (A.A.) - Hariciye de hücumlannı tedricen Karade
N azırı Eden, radyo ile Türk mil- niz mm takasına teşmil etmekte
letihe bir mesaj göndermiştir: E- dir. Alınan bombardlman, av, tah 
den, bu mesajında ezcümle şöyle rip ve Stuka tayyarelerinin Din
demektedir: yeper ile Bug nehirleri mansap-

"lzmir Enternasyonal Fuarının lan, Odesa limanı ve bıı şehir ile 
açıldığı bugün, asil Türk milleti Kırım arsındaki sahil mıntaka -
ne hitap etmek benim için haki- sına yaptıkları taarruzlar esna -
ki bir zevktir. sında Sovyet gemileri çok büyük 

Harp zamanında böyle bir fu- hasara uğratilmıştır. 
arın tanzimi, çok güçtür. Bu fu- Sovyetler, tümenlerini Kara -
ann açılması ve Ingilterenin fu- deniz !imanlarında gemilere bin
arda paviyonunun bulunması, dirınek için ümitsiz gayretler sar 
Tür~iy_e ve In_gilterenhı. müşte - fetınişlerse de, bütün bu teşeb -
rek ıstıkballerıne olan ıtıınatları- büsler Alman bombardıman ve 
nın ~ir bürhanıdır. . . .. . stuka tayyarelerinin öldürücü ta 
Bırkaç ay evvel sızlerı Turkı- arruzları sayesinde akim kalınış-

CSonu: Sa: 2: SU: 4~ tır. 
(Sonu; S•: 2; SU: 3) --------

Şark cephesindeki harekata iştirak eden Sovyet askerleri 

Berlin, Rusya Seferini 
Eylule Kadar Bitirmek 
Ümidini Kaybetmiştir 

Londra, 20 (A.A.) - Rus cep
hesinde, üçüncü Alman taarru
zu, gerek Ukraynada ve gerek 
Zamburgh'un zaptını müteakip 
Leningrad istikametinde tehlike
li ilerleyişini muhafaza etmekte
dir. 

Bu mıntakalarda Alınan ilerle 
yişi şayanı teessüf olmakla be -
raber, bu ilerleyişi, 22 haziranda 
bütün dünyaya ilan ~ilmiş olan 

(Sonu; S•: 2; SU: 6) 

Budienni • Kuvvetleri 
Müdafaa Hatlarını 

Muhafaza Ediyor 

Baltık' ta 4 Alman 
~emisi Tahrip Edildi 

Moskova, 20 (A:A.) - Dün ge
ce neşredilen Sovyet tebliği: 

Bütün gün Sovyet kıtalan, 
cephenin heyeti umumiyesi üze
rinde anudane bir surette çar • 
pışmağa devam etmişlerdir. Çar
pışmalar, bilhassa Novgorod, Kin 
gisepi . Gomel ve Odesa istikamet 
!erinde şiddetli olınuştur. 

(Sonu: S•: 2; SU: 5) 

ltJ#n!e#~I 
Ölen ve Ölmiyen Şöhretler 

Yazan: REFiK HALiD 

Bizim XX nci asırda şöhretlerin son derece ömürsüz, kök 
süz olduğunu ileri sürenler var; akşam güneşi gibi in 

sanın gözüne giren, gözlerini kamaştıran, fakat pek kısa sürer 
şöhretler asrında imişiz; kadir, kıymet bilinmiyormuş, dün gök 
!ere çıkardıklarımızı ertesi gün unutup gidiyormuşuz. Bence mr 
sele başkadır: Bugünkü insahlann çoğu, ber devirdeki gibi~ ha 
kiki şöhrete layık olanla olmıyanını illc bakışta ayırt edemıyor 
bir müddet saman alevi gibi boş, kof, süreksiz ve özsüz şöhret 
ler peşincie koşuyor; birinden öbürüne a.tlıyor, uzu:ı bir karnr 
sızlık devri geçiriyor. Llıkin, sonunda, yıne sel gıdıyor, taş ka 
lıyor. 

Bana meseleyi hatırlatan şey bir sinema makalesinde Rudoll 
Valantino'ya dair okuduğum satırlardır. Oldü_ğü zaman bütür 
dünya, bilhassa yenisi, son asırda kimseye na~ıp .. olmamış bı~ ge
nişlikte onun matemini tutmuştu. Dereler gıbı goz yaşları doku! 
müş, halk sokaklara yayılınış, saçını başını yolanlarm adedi mil 
yonlan geçmiş; hatta, rivayete göre ve bizim matbuat. kanımı 
mucibince kazara merdivenden yuvarlanıp kendı bıçagının uze 
rine düşerek, yahut, yanlışlıkla tuz ruhunu Karakulak suyu diyt 
içerek ölenler bile olmuştu! 

Meğerse biçare şöhretlinin ölüsünü, toprak kirası ödeneme 
diği için yakında süslü Jlıhidinden çıkaracaklar ve umumi me 
zarlıktakl çukura atacakl~rmış.,,Ne koca Atııeri.1:<ada, ne geri ka 
lan dört kıtada kimse allıka gosterıp de dunku mabuda bır de 
ğirmi yer satırı' alınıya yanaşmıyormuş! '.'Hay in_:;afsız . d.ünya 
bayi mı diyorsunuz? Hayır! Valantıno bır sanatkar değıldı; sa
dece"bir canlı bebek yakışıklı bir manken idi; adi romanlar gib ı 
basit hisleri okşar, flltir doyurmaz iz bırakmazdı. Öyle şöhretlerin 
ömrü bu kadar sürebilir. Ancak yaşadığı muddetçe meşhur I:<al~n 
la ölümünden sonra şöhreti daha ziyade artacak olanı bırbı · 
rinden ayırt etmek \tolay mı mesela insan karakterlerini canlan
dırmak husu•unda asrın ses ve natıkadan bile istiğna göstermiş ve 
tebliğ vasıtası olarak sadece "Hareket,. i kuUanmış .. _Mo
Jiyer'i o müebbeden meşhur Şarlo, ne şekilde olur.se 
ölsün' hem bir llıhit içinde, hem de sanat • tari1!ı -
nin granitten daha sağlam ma~azasında ~~tacaktı;. Valan~ıno YL 
en masraflı bir propaganda bıle artık dırıltemez, Şarlo yu ısq 
en müstebit en kuvvetli propagandalar, fermanlar ve ka?unlaı 
dahi öldüreı:ıez. Ölüm Allahın eınridir amma, ya~ız cısman 
olanı! 
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Et Fiya'ı 
Yeniden Tetkik 
Olunacak 

T A N 

Yeni inşaat için 
I zahname Yapıldı 

Kibrit Kutusu 
Bir Mühendisin 
Elinde Parladı 

21 - R - 941 

GiiNiiN/ - _ 
--- - ~ eMESELESi 

lk Moskova Yolu Açılmıı+.... Fakat, Meyva Pahal.lığından Mühendis Şirketten 
Napoleon'un 100 Bin Askeri Kalmtt+. da Şikayetler Baıladı Hangi Sokakta Kaç Kath Bina yapılacağı Bu Tazminat istiyor 

"Dede Efendi. 
Konseri 

Yazan: Nad Sadullalı 

·- ı - da · · l izah m 11 T · ed·I · B 1 D anka gazeteıer, bize ou uvadl ı 
.unparator acun ıae, kendiıini yal- hm, Moakovaya dalalıml Fiyat Mürakabe Komisyonu buıün na e e ayın 1 mi§ U UnUyOr verdıler: ıkı defa niyazcı mnküne koJDlat- Generaller, ve yakınla; Napoleo _ toplanarak et narhı üzerinde görüş- Son zamanlarda kibritlerin fena 

Bir defa, Papadan kendiılni tak- muı haısa sfa7ına: ' meler yapacaktır. Bazı kasapların Yeni yapılacak lnpat için yapı ve rafından arqtırdmaktadır Bilhassa yanmasından elbisesi ve eli yananl'lr •- Konservatuar, tanrnmq Türk 
etmesini iıtemif, bir defa da im- "- Artl.. emrial •ermeaini temine narh fiyatından 

5 
_ 

10 
kuruş fazla- yollar kanununa ek olarak bir izah- ıutla ile 71tpdmış binalar tetkik edil- artmaktadır. Dün de Karaköyde bir bestekirlarımn eserlerini halka du

tor FramuT&dan luauu talep et- cahıtıtar .. Fakat Napoleon, ilk defa ama et sattıktan .. a..m-ektedir, Ku- name haZD'lanmıtlır. Buna 16re; ıe- mektedlr. Garülen herhaDll bir pt- kutu kibrit alıp sipt"Umı yakmak tı- yurmak için konserler verecektır. Bu 
olarak, bır muharebede yerinden lu _ zu etine narlı kon~d;lı için kuzu nışllğı 9,5 metre olan 701lar ü7.erin- lak ve7a tehlike derhal bina sahibi- tf1'8D mOhendis Şükril Harsa'nm c- maksatla yapılan hazırlıklar hayli i

di acaba kılmam kendialne lacle mıldanmı,or, Sıtmadan titriye titri _ eti semt semt 
85 

_ 
75 

kuruş ~- deki binalar ll)'l'ICa bodnım katım da ne blldirilmekte, göeterilen yerlerden tindeki kibrit kutusu parlamış ve lerlemı,tir. On iki kişilik bir heyıot 
Ru ırenerali, oaa dinlerken m Je, 70rıranlaktan •e bıntan aolun ao- da satıbnaktadır MOrakabe Komla_ ihUva etmek suretiyle iki katlı, 12 bina tahkim veya tamir \edilmezse, mühendisin eli yanmu;tır. Şükrü Har- teşkil ed!lml tir. Heyet dünden ıtıba-
....,._ 1 O: lan, öbüre obilre atı üzerinde o- -u celeplerin ·tekllflnl kabul ett•ıw metre ıenişlltindeki yollar üzerinde- Beledıye tarafından yıktırdacajı ili- sa eczahanede ilk tedavisini yaptır - ren provalara başlamıştır. 

- ...._:panm efeadai cletllrl..t de tllrQOr, ,,. Hffuaa alayı,, na bitcam ,, __ . ... ki binalar bodrum katmdan maada ve edilmektedir. dıktan 80IU'8. kibrit ve çakmak lnhl- İlk konser, bestekAr Dede Efendi -
adaai IDIJIDlfl,, diye dudak blk- -W bir tiü'lti YeremiJOI' Ve takdırde bunlar hayvanlan toptancı- üç katlı, 15 metre ıenişliğindeki 101- "e-' ,._,,__ sarmm Karak6)' Palastaki merkezine nin eserlerini ihtiva edecek ft Tet· 

ml7cti1 ,. . • : tara satmıyacaklardr. Dün MOraka- !ardaki inşaat dört kaUı olacöbr, ~ ' '" •UNUT lfderek, vuiyeti anlatmış ve tazrnt - rinlevvelin ilk haftaamda verDecek• 
olm1ltta da, N'apoleon,, blMlll -Danan, di)'or, beDd nrın harp be Bürosuna ,.Si ılltb'et )'apdmq - Yolun ıenişliji 15 metreden fazla o- Belediye fen işleri mQdürUljQ ııo nat talebinde bulunmuştur. ŞükrU Ut. Aynca makam sanatklrlannın 

lallkıında bir mir cltiamaa pnerallaia ~daha tlddetll olar: Ham tır. İki bakkalın lhtiklr 711ptıkları tursa, binalar bir bodnun katından bin liralık nıumaaı tıtr Uıhlı.tla 7e- &na kendlalnlft mUlıendla olmaa da günled t..ılp olunacaldll1., 
diltün,,... ..... Hal W1e da a1Qml ela p .,...._ lııucanak, 1l'Jll ihbar ed.ildllJnclen dlrmilmelhut ya- maada bet katlı olabilılcekUr t.tan- ni ıollar ~ karar ~ S. ııebebfJJe, ellerinin )'8Dmamm sana- Bu, alaturka rnu8iki lllldarma, 
bantmm 8clacl fabl be ee- • yapans • Pılımfbr bul semtinde ;rapılacat bir 'binanın yotı.r, Kuanpıqabn Kurtuhqa • ıı - tini ~ mini oıldulunu ve idare TepinleYVel a:JIDI lllblnızhkla büle-

•elilbe talelıiacle ı.ı. wıt•P O.C.. Raalar cek:li,orlar, Brtal dn ile11N pa/talılığı yeri deniz seviyesinden 40 metre ir- elen Gazi köprüsünden Şehzadebqma tazminat vermiye 1'anqmadıtı tak - tecek kadar parlak bir mQJcleclir. 

Pi~~~ ~ ~nr=:::r.70i!:.! ·~ halinden ucuz alındılı hal- tifada Jse bina bir bodrum katından pkan, Mecidl)'ekö)'ilnden Bfl78kde - dlrde, mahk~ llllracaat edeceii- Fakat, habrladılm bir vlkıa bml. 
ek .:;:=.:=.. •--t _ .... "-: tol' .-,_ ld: de mamnrJarda ı _ 4 mJall fazla fi- maada üç katlı olacaktır. Bu lzabna- l'e7e kadar devam edin 7011ardlr, Me- nl bildirmlftlr, bu müjdenin çok seç verlldfltnıl lk-

•--...,_ .... _ - ;raUa meıva ~ h kkınd ..n.a me7e 16re tatbikata ıtrllDmiştir. ci~ ~ kadar K1brlt IJlbisar fdaftll vaziyetin es- na edi,Yor. Cünltil hep b1Urlz ki, kan• 
ela ille Wr cevap cdmu7or. Vı o .. _ Tali, lll'beet, acık yürelrll Wr yetler artmıwbr M:Ora:abe ~- ilden ve İstln;ye ~UJıe iltisak peyda büı mOcblreden tlert geldijinl, .-e aervatuarda, bu kabll faalb'etler P-

lm&mator birclen bin :rota c*- 8llftedlr. - ben bir eok defa IÖJ'- bu itin daha zi:racte Belediye)'! 1i _ TeAlllreU 6üMlar ede J01 lidlf &elif tatikametlerine .,_aabwl barfçten iptidai m.Me tslnekJe de muvuzaf bulunan bir 
lranr ..-17or. İlerb9 mi, ,.._ lem'ı' •. liallll o aeifte)'i bir de&ı ır dar ettllf k ti dedi a ı Maili inhidam otan. )'llbut lehli- ıöre ayrılacak ve ortall alaçh ola - getirlemedllfnl ileri sürmektedir heyet vardır. Ve :7..ekAI Zade Ahmet, 

:;,ar:~ eona ...... dl ..... .__.,. •11117oraml" ~ halden ald:n n m~=v:: keli olduiu zannedilen binalar Bele- caktır. Bu suretle "Maalak )'olu ka- Filhakika şirket, Franaaya klorat Dürrü, Sedat, Reşat, l:lr!ız Yqar, Mü-
._._.• • 11--.. "1a açıktır. Fakat N'a - ;ratlarını Pteren )'attalarla dükkAn- diye fen müdürUllü mühendisleri ta- zalan,, na .,.. verilecektir. d6potu, lavlçre)'e okald dözenk, A- nir NuretUn~ Kemal Niyazi, Necmi - ':r ~~~ O.. il- poleiımn el!ade. or&78 ırftmek lcin 1arda ıı. meyvamn bal fiyatının ıöa- merika)'a parafin İsveç ve Almanya- Rıza, Sadi gıbl kıymetlt aanatklrlAr• 

ıeı-. _...._ lltm* 19- lllliDe tütıiı S00.000 lmaııclan ~ ._., _ __. Be•-•- tatb'... edil ıı.ı - .a ....,.......,... _.,..,_ ya tutkal ,,. clller memlekeUere cam dan mlMeekkll bulunan ba be;,etin 
• Bfl)' .,. .... la • .-rlllk t• ı.ini sal 1ra1mı.._. 0-- .._. __ • ııım-WI•....u -.,---.. ... d._ ~a: ' V .--t la.a Mücllri• - .. ...a.. ... •l)C'lllm. Jl'akat ftbat .... ,..ı- a., Wr tepmlıa "~-~:.ihun takdirde, MOrakabe B01'0IU da bun- 1... -S- tam Blbonat .-air kım,ıe.t V9 •- m'!'"9'"-·• orada fabrf)'eft ftzlte al• ırenaalllk ,., - _.... laiklmnn olWa -;·;;;;;u . ..ı...ı ırö- larm her biri 1çin izam! fiyat tesblt Baba ve Ka .. __ 1 nal 181ıdde1er ~ etlnlltlr. hkat aut delbdir

1

er. Hnt'te memıup ba-
aatm .. tar1111 _. 1taat 11- rm •-aıor. bitkin bir hal;::...__ edebDecekUr. r~ Dün ı• 11a.1ac11 bunlardan pek çol\l 1elmem1t ve ba- ıunanıardaa her !:>l.'1, tam d6rt .... ' ....,. -~..... Katıl Mahk..am Oldu .,... utaruun daha adi kalltealnln diler dlr, maq ıımaıdlıdlrıar. 

" nbor: M hfek• ı ~-- memleketlerden ıetlrtllmeııl zarureti • .-, lbll1 ~ t • , ..._ .. _ 11--.. ... Nillayet een ele eB- u ır erle bud olmuftur, Bu adi kaliteli kib - Hhnlerinl ~ zevatta bir 
~ llaWl ~. 8o- - sectial.. D6rt ..... enet K111'UC911Mde ba- rltlerln. pquqa driDmell altkadar lmmı, a)'ııi umanda d"1et IDlllllUU• 

' cMnnaa ......_ ...... ..,.,. .. M •• aclel ı • bası Şevket ile kartleff Radi)'i fildQ- makamlann da dikkat nazarını çek- dlarlar. Bil bakımdaa, bJr de ıa.ir-
Ol'dDdl lllilawi ••wwttıidlr. Kapo- • AnaJdtır 6elılMdılor UC • CI ren Zekinin mahkemeli dün birinci miftlr Bir mOddet evvel mnum dl- vatuar heyeti Azan llfauyle IDUf al• 
"an :O,., ele = '!.:.:• !! .,_ C ehrln anabtan nerede 1,, S alır ceza mahkemesinde 80IJ& ennft- relttllr

0 

~ bu bu.uslar bllcllrDmll malan IQrl kangnldir illa tala dkt 
bqb~r. ·-~. 181&;.; ~ o ~ 611• ib .. :. latalanD8 Geni•letiliyor tir. ve tmllkeafze kibrit )'lll)ılmaaı neı,Je lleDedlr cı.ru1ıte e~tııam nslfe ... 
amana cllitirillecelr. •e Na.po- bir ıreçıt reamı J"aptıran Napoleon, S Zekinin 28 Alu*ll 117 labllln ev- mtıt.nkklf ile bu tedbirlerin alm • hant lclnde verimJl olmalan tımldt7-

DD lmldlae dre, Pwa ordll- l»ii)'tlk bir hın içinde bili llo.kowa.- Anbra, IO (TAN') - Ticaret Ve- Jerbıde önce ~ ICllll'a • ba- mua ....... latenmiltlr le, bu nol.."ta1'a u1a dolnmnlıdık. p, .. 
_ _._,...... -· _ _....._ A-- mn anahtarmı IHıldbor. O, V'----, klleti fiyat milrabbe Ye ihtilrlrla mtl• basını öld~an :::&:.--= ~u • kat şimdi ~ ki, 

0 
dOlt ...., 

P:i:. .;--....;.~ ';: :ıı;o~ Mibiatlride, Berliiıe. S:,;;;if; cadele itlerialn blitUn memlekete tef- rıörülmüş, ;;b. i;d~ M\JTD'&BIUK: !!n:::f"'.:'n ':817 '!:r.~ 
kerinclen JraUrua Na,.;leoa, at ı ırinnittl. Fakat .ıte, mil edilmesi için )'eni kararlar nr- hine esbaba mub•Hlfıt • 1ın1ınnmatr T.. H .... a l(•--una lecek Wr "Dede Sfendf.. , 1111-1111 

9WJlea mekta1-a w y • mtilll- •oüovalı nhfiler, onan ba eaki lde- mektedir. Halen bittin vill7et merk•· bu sebeple Zeki, M - allr bapee •• ...... 
lllosm'IJOr Haller,.....,. lala- tlni bilmiyorlar. hlll iatlkballne adam lerincle 1ıinr fiyat mtrabhe Jmmla.. lbahkdın ICllJmllUr. r.kl mahkeme- lnhfar etmfftlr. il~ Velfnırtoa ta~fmdan ıröndermiıorlllldı. 10nu lranılmuı halamnalttadlr. Bu 1ro- den çıkarlım: ,....,,... .... lach Sa balde: '"Aldddan IDMI .... 
p olmamaetar. Pabt Jfapollon. miıyonlar bilim11111 ırıcla madclelerinın ..,.. ve fakat bcıl8 ban:adakJan - ..._ 

1laMrl oblwa. ide bir W llPo Usaldarclan bili, ricat eden Kutuol fiyatlannı tayin ebDekle ...al ol- .. _ ao ... plNk "°""" clmdtllr. M Alutıım Tanan ve Zafer 88)'- ram oı.unr, demek ,,. bu be1.tlD ba• 
• Yeniden haritalara elfllJOI'. orduumın top liirtlltiileri dd7111u7or- ıııaktacbr, Ticaret Velrlletl, P1a mecl- TZVm a>ILDt - .,_ • ite- ramı mtınuebeU71e Ttırk Bava Ku- IÜll8 kadar ne De llU01 eUlllnl _... 
onca. Aft1lllUID ti öbir •- da. O ora- cliimdularlJ'!e, Prauıa delerinden en mühlnıleriııln fintlannı reatecDeı' _........ Jlli1m otoboOaler- nununa teberru1ar bqlam1fbr tııc o- mak hakkımız delil mldlrt 
~ ... ..._ ... Cllm- wdaı.,•n Ndarı, adeta kol kola Jtl- tayin etmiıtir. den btrinlD ~ Sna1 l'atlhte tarak "HOMT.la Sabri TCltaa,, • 1n ta - Dört aenede bir Dede Bfmdl -.. 

lılr p]ebeala aetlcelertal ...._ rll70r. Simdi ele seytlanls •e alıaa 8"t- HırkailerU caddel'ndt 11 numaralı ton mae...Alerlnde calıpn ltcller seri... Ben ollaın flktepin QIDID ille 
timdi ne ~dir, ne de AlllUD, (Ark .. var) lan üzerinde tetkikler yapılmalrtacbr. Selim apartup•nn• oturan llmtaflı birer IODlilk ~Bava Ku- haftasında, 1* kGaaerbl ftrileoell 

dolmak keredir. GröaaQeler Oniimizdelri bir lraç ıriia içinde ba ile Feıwıde Vodoa7a adıılel'wle bir rumuna vermlflerdlr. Bu baınf7eW aahn87e clkar ,,. halka: 
macldelerin kaç kuruta aatılacaldan bilet )ilz:Onden kavo elmlllerdlr. 1 • in bir llbılflk J9VJllJ1'e1erl 
baklandaki lranr illa ohuwc.,.tır Kavıa --=:e:!:: 1!1e1a1 _..-..a- - • f..t ... MUlrl ..... • 

1 
o- •- 11111aw.n dlnllırlcller .......... 

BUGtbnrO PROGRAM 
f.IO ProlP'-
f u llbflı (Pi.) 
f.41 Haberler 
1.11 lltlaill (PL) ........... 

o 
il.il~
lt,U larkılar 
iMi Haıı.ler ..... ~ 
u.u-;r-•lllk .............. 
..... Ork11tra 

11,H lertı.at 
11,45 Jl'ılad IMtpetf 
19,00 Konut111a 
lt,U Orlıe•ra ............ 
..... - ...... 11ı11 .. 
20. ıs Ra4ıro Gasetea 
20 4S 110.llı 
21, .. Ziraat taamıal 
21 ıo ofmıtar 
21,21 x-.... 
12.llR•beder 
22.45 Daaa mllallf 
aı.n Kaomuı 

f 
• _ - .. llm anı J'la ktlllr 1ln Bava Kura• vAkıa, Jwmwıılmb; bılnıa _._ h .. 

Diler tara tan Velrllet. etibt ua- brdılı bııa*la JllC)lcumm 8wtne btı- "h• leJW .. '"'•ZWI ~. Karam, it-- kat k1Uurumuza ~-- .... " 
lunü )»ütiiD memlekete tetmil etmekte- cum etmil w llutafa71 bnmMlaa tetaat.ı ................... en-... lıu )'(lb* tr\rır ı ~- aıfatırıdaD da anlqılcblr -.. ~ 
dir. Her maiua aatmak_taı o1daia et- tehlikeli auN&te )'81'81amıfbr. Yaralı dil _..._ -- 111111 a-11ıd ._ -'- .-& "'-rılıllililel!lılııl llll - ~· )'anın fiyatJ&rmı tayin eclllinit olan fi- Cerrahpa,.. u.tan--'-- a..-ı..a-ı-.. , en ,..__,,. - - µM -· mj • ihtiyar Olan "Defe Efendi. Jlomer'• 

ti erinden illn etıni ,,.. ._.... ııuawun•-. Hikml& 8"' ...... din ........... ve dlnnlatlr, vatuartlan l'ramm tbatrcılaa kadar 
~=~. ye mecbllr :çlu yakalanmll ,,. MJdf edilmiş- kadro1Una d8hll bulunan memurlara IO AiltJSTOS BAYRAM! - to A- ancak dört senede ~1.n 
lıtanbul ile Anbnda olduh ırfbi, • vadfelerine dair icap eden dlrektlf- tuatol Zafer Ba)'ramı münaıtebeUyle Evet, dört senede bJr "Dede Bfen• 

4iter buı :yerlerde ele ibtiklr npan lerl vermlttlr. Hikmet SoJmm. muh- Halluwlerl .-Uk Jl'Oll'8ID)an baDr • df,. kameri .... 
lrimaelerf fhbar etmek JGin miiracat İzmir Fuan PuJlan telif kaza ~nda bu - Iaınaktadır, BeJollu Halkevi 30 A- Bu hesapça, o hqetten c11D11pce-
7erleri Jhclas olumalrtaıdır. S-....... r-L--U.. ıunmaıtur. ldaıt _. ka"'.m 16- lusta9 'ba7nm• mflnuebetiyle Tepe• tuniz ikinci kon.ser de bir... '"Dede ..._.... ...,awuua ,,. MsRıll ~· u.. ...._ • aı·ıdllp bebolll .... .- 11,18 IQımd~. ~ ~ o u-
Koaya Yerli Mallar Pazarı O• tıiMci bair ....._. ır.n ... det tehrfmiııde mOfettı, olai'ak bu- dan Jtibaren mandolin Ye ıitar or- manafiMar, ·oti~t1 'telfll an k!1'• 

XOQa (TAN) - Yeril mallar pasan JCo• :~e:"!:C:~ l~. ~ lundulU için. şebrimJz ı.,. lfJerinde kestrw JDe,7dan kcımel'I. tamall kolu meW aanatklrlarımızın cOmlMI ha• 
"da Wr IAtıl ..mu ıasmattır. 111ı1ıu bir a,.rt ..ı 4t lnanat ıo paradır. muvaffak o1aciıllı tüPb..ı.tir, da Dl9)'dan temaill vseceJdlr, kiki birer ... "Dede;, olacak cllmekUrl 

Alman Teblği Ede•TlrlrMlletlne Sovyet T•lil J Allllanya lzmlr Fllannm Asdlll 
, ......... ' ...... , Bir Me ,.....,..,. ' ...... , ( ...... ,. , ...... , M.. L flula 

Alman bava kuvvetleri ceman Alman müf.emmtm malfımata Alman ümitleri ile mukayese e .. unaıeue , .. 
38,~ ~ 8 Sovyet nakli,e ,.1, 11,... , ,....., göre pazar gfinü evveJce bilcUrll- derek nazarı dikkate almalıdır. •• ~1.., , ....,... 

gemısuıı batırmıf ve ceman 128 yede ziyaret etmek ve Reislcüm mit oJdutu aibt 22 delil, fakat 28 Al1N1nlar, RUSJa lllferlnl ajustos • ' r > 
bin 500 tonluk 24 Sovyet nakli - burunuz ismet lnönü devlet a- Alman tayyaıeal diifilrü1m6ftür. tonundan evvel nibayetlendirebf' çirkin panayırma benzettikferl i-
ye gemisini de ajlr haara ut -ı damlarımz ve uterlerlnizle 18 • Pazar geeest, Kızıl hava kuv - 1ecıeklerl ümldt ne ~fifler. çin bundan içtinap ediyorlar. 
ratrnışlardır. . mimt ~er yapmak ima_ vetleri, Romanyada Ploestt pet - dir. ~ 80nu Jaklatıyor. ll'a Halbuki lzmir Fuan dejil Ga-
. Bµnc:lan bqka bJri aln'. ve dile tını bulmUf ve daha iJi bir istik- rol mmtakaamı bombardıman et- kat, Bua cephelinde henüz kat'ı ~~yda açılan ve Iatanbul 

n de hafif olmak üzere iki Sov- bal vOeade ~ için çabpn miftlr. Büyük yanpılar ve lnfi- hiçbir ffJ1 olmanutta. Ve bu tim ıçm bir yüz kanii tefldl eden 
yet lmıvazoru, bet muhrip, bir memleketlerimizin mütferek ima 1Atlar müpbede olunmqtur. diye bdar ll'ührer Gl'dllJUmm panayırla, hattl ne de Ballren .. 

- b L I 1 • topçeker ve bir motör o kadar a· nmı müphede eyJıemiftim. Puartai gtbaü ao Alman ı.. verdlll .ı.ae.t ~ bdu ~ kurulan eliler l'aarlarla 
usa a.:a ara zmır Bir Çok Hedefler in' hasara uJramıltaı' ki, bu gemi Ziyaretlml takip eden blrkae a)' 1arest dÜfÜl'Ü)miiftür. 12 Sovyet büyük zayiatı öıü ve arahlar u. m~yese edilebilir. BeJsraı ve 

Fu d 
lerin kullanılmasına artık lmk8n zarfmda birçok b070k hldf8eler vu- tayylll'lli kqıptır. te&i1"*' pekA1i ....Jaa ~ Büluefte senelerdenberi kurulan 

ann a Baılandı Bombardıman Edildi Jr.almadıtı tahmin edilmektedir. lwa &eldi. l'akat bir umur delitme- Baltlt deniZiade, 1 ....... lar - Wr . ~idik ve - çok A~ bir mamra 

imali Garbi 
Almanyaya 
Hava Akını 

28 
(TAlf) _ .,...... ..... ..,.._ * den kaldı: Türkiye, heı1ıanli bir mü- nakliye gemisi baıtırı1mıt, -diler tefkil etmektedır ahedeiı Fuarlar bile &mir l'ua-

........_ıanııa .. .- 1aat 11 ,. •es• Landra, 18 (A.A.) - Hava Nm- Berlin, 20 (A.A.) - Alman savq tecavbe karfı, meveut bpelerln en iki nUu,e ,emi8i ~ bjr ~ Budiwmi orcluİ.rımn kıati in riyle bo1' ölçüfemezler. 
=-~~"' 11zr. Tüaik ...._ retlnln tlblllf: lntilia bombardıman tanareleri 11 Atuatosta Dnleper'in bil)oill(bıO, lstlkllJlnl mubafua7a kaU ele blJ'8kıbmttlr t' ........_ r ' J.ımir Fuan bupn için bitin B1r1n3' derJre wvlline ınwup tanarelıer, çok ı.na §Ark sahilinde bulunan bir Sov7et surette umetmit bulunmaktadır. Sabalıld Bu 'lebllıc: ~ .,,_ ~~d ~ - mem)ekette, yann bütün Bıllraa 

baVllP nlmen. ..ı..,. CU'l*ftlbaYa tanare me)'danına çok muvaffakı - Kahramanlık, Türkan ananevi hu- 11• • dl&lell 6A e, m- tarda en bn-m .. ilttısadl rolü 
r-a ...... u...., e- bafb;yan ıec:e. Klel'e ve Şimali Gar- yetli bır taarruz ;rapmlllardr. ~ leUdfr. Türkiyenin Yakm ve Orta Moskova, 20 (A.A.) - Bu sa- tinmsız bir ricatin neticesini gös WJ..... OJDl ~uıı:-:--:"i.-=.:..W:. ~ bl ~ diler hedeflere bO- platinde duran 40 tanare Alman larkta flmdi1'e kadar 07Mdıll ve bala Dfllredilen So9JM teblill: terebilmdl için pek u olan esir yacak olan •ir muHHHılir. Itaı-

..,, 11111•• ...,.. lllıl9e ...._ cumlar '1'8Pftlıtlanbr. Bul~tıann ek- bombalan tarafından ı.brip edUmll- OJUDıakta devam ecleceli mOhlrn 19/20 aju8toe geceli, k4a1arı _ miktarlan wreret, buau 11tem1- yanlar lzmir l'uarumı ehermnt • 
SU.ODA _ ı.....,...,. RalU, ıa.- eeri')'a m(lphede şartlarını ıüçle,tir- tir rol, ba kahramanlık tberlne mO- mız bütan cephe bo)'1lnca yerek itiraf ediyorlar yetini herkesten enel takdir e-R= ili .. lılWa "f: ...a ,. ... mealne rajmen, bombaların hedefler Kiel'itll ıulculu beileniı/or bulunmaktadır. devam -~.t .... Hw• ~ - Dtt- taraftan ~t Alman. derek bunu 8Öndürmiye çahfb • 

11 
...t:.-=r. ~~_::: üzerinde lnflllk ettlll aörillmüştür, lzıDir Puan. '1'0rkt;Jenln elmnomlk pqmıya e_.._-. - 1ann '---..:1 1 lar. Dk defa Bm'ide bir l'uar vü-

Bwa Pale. 
1
.....,. .. Tallu kdfüla Savat tanueı..ı. sece Alman 

11
_ 

0

Roma, 20 (A.A.> - "'Oft,, oıornaıe laU»ı&Hnfn bir~. Bu .mü• bula Nanp-ad ve Gomel iltib rapor-.ı-.muaa an.ıfldılı cude pt.lrdiler. Muvaffak.ola • 
~DA _ 11wa ~ ,..._ pn altındaki mıntaırada t,nare d ~tana bapnakalealnde fil7le ~ nuebet1e Türk hilk11metlnl ,,. mil· metlerinde anudane muharebeler veçhlle, ~ ellerini ter • mlldllar. Soma Badatta daha bi-

._.._ Telıelııl IQI .......,... ....., me,danlarma bOewn etmlt1erdlr GarM Ukra)'nanm AJmanlarm e- Jetini t.lbrik eder ve TQrk hillalme- olmU§tur. kedilen Rus f8]ıirı.tri harabe ha· .. m. dalla w1ı bir ,._. ~ 
ı.-... ....... .......... Jliılı& • Une dOr-'nclen IOma K1e!'iD mu· tine ve mllleUne, flmdl n ..ıaca V,__..'91d MI ~.d llndeclir. Çünkü miteaavilin ö • J- " ~-=~= =t: * kavemete d9nmı tmMmmlır. V• 1'ıllar IGln tam mu~ dl- ___,, MIMW nünde bcmlaot:anıııt lllralaad • mat lÇln hulrhldan betlwhlar, '*"' a neıı- nlılılM 4 tehir ..am• Mif#ılndedlr... ı.rmı ,. lloalloq, 20 (A. A ) - a.aı.'tD aultl, ltua1ar tarafından ha fakat araya bap Pdill ICID bu 
~LOD~ ~ ...... •• t...M ıtarlln, 20 CA.A.> - D.N.B. ntn bD· Ce,,,,_,,. ,,..,.,_, ....,.. · lmlu8t ......,fd ~ hk ~ IPr MııWJe~'.: fikirlerini hakikat sabasına~ 
........ 4 Ulıilıa .. ....,... ..... cllrdfllne aöre. ınınz hava kuvvette- Rmn--'-- Ukl ... , Alman taz)'iJa, cenup ,,. .-.ıs .--. ...-- r•'IDlld ıar lılabetJarl ona .,..... _. ='" ç......,. c-n Yd· r1 diln ıı tanare kaybetmfftlr. Berlln, 20 (A.A.) - Ratlıo, wark .... ...-ı w1 • prbt latlkamJtlerlnde pıldeUe ctevam olunmütac:hr. tıD ~.:... l'U8n 1mak l8tlda : 
eer-aa Y...._ _. _.,.. GOnclOa 24 tan-ate Manş'm tızerin- c:epbeelnla ....._ laamcla din tanlı- 'dan y 1 fi etmektedir Evvelki ıcm ~ Almaıilw, Bul ku~ mah• Js_a-

0 

&ıl.ODA - i ...... Külle ~. de dOIOrillmOitü Diler 5 tanare de 1arm miisahereti ile ~ tklclet1i na ... .,... taratmdan • 'blltUrDen NOm1a)'ef ve vetmek ..,.ı.ın. ftl'allWDıtlardır· dmı lmtereD lzm1r ll'uanm doi-
411aa ~ Yalık btlü8rs .... Ül*m a..ı da.iıroımOf&ür Gece bir bir ~ hilcaamnu Alman latalan ltrlvoirol'Wı siyaındanberl bu mm UkraJlllldaJd Deri bareketfen Alman- madan bolmak, ve onun ,erini 

.. ıWU aısnk ..-::=: ::" .Jı-:= lnıillz bombardunan ta~ Al. tarafmdaa treriJ'• pialdlrtildiiilni lıil- bumda ~ J_~) Ru tabela befka ~ 1nk1p.f ~ larm ~ llMhıdeJeri basadm sa• kapmaktı. 
~edr· 1' - man uuill Qz.erlnde ve diler bir İn- dirmlttir. Yapılan 1111tbbil taarru- 18 . . 5

WW9NA• • memlttir manındll ,.... blıdınJdllı tahribe Bu misal bize lzmfr l'aumm 
llınk ~-:t'!ı W: =atı Ça.!: lil1z tanarell de İnlilterede bir ha- tarda Almanlar, ~ topça mndle- men ar8Z!81 tarafmdan Ol~ ır • Almanİann Daleper dlnlllnde bu· ulraaul bir arad almak ve berinde delil yalnız Türkiye için, hatU 
ıı ~tatla,...._ va me)'danı Ozerlııde dQftlrillmilftil. rine ~ Uerliyerek mflteaddit top- INllJı!da iki Rumen-~ ce lumm bQtan mıntaka71 i1tiıt7a te- dunuadar tflten barebelerclm bafka bütün Yalan ve Orta Şart lçJn 

ıldnd tler1N tar lttfnam etmitlercllr. • • setlerı bulUDlllU§tur. Runienlerin l8bbOa ettikleri umıedllmeldedir. ö- bir .., oım.,... ,...ırıer elde .tmek bai& oldulu ehemmiyeti.._. 
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,i;,~~:° " ~.:: :~·~,. ( __ --~~~i- Terbiye Cereyanlarına Göre - J 
,~~ i~m.ııg; •• Jli~~- !Bölge tetkiki nedir? 

lzmir Fuarı Açz/dzl;;;kiye 
-!Atletizm 

~ J ! 011: ~ ıund•n ow~i1~mda bölgo tothl-
kinin muhtelif derecelerdeki o

kullara ve muhtelif derslere tatbik e
dilecek bir terb:ye tarzı olduğunu 
söylemiştik. yalnız şu noktayı ehem
miyetle tebarüz ettirmek lazımdır ki, 
bölge tetkiki bir tedris usulü değil, bir 
terbiye sistemidir. Taleben:n yaşı, 
vaziyeti, becerıkliliği ne derece olursa 
olsun bunlara kendi muhitlerini tetkik 
ettirmek kabild:r. Her çağdaki tale
beye, öğretmen okulu gençlerine, Ü
niversitelilere ve hatta halk dershane
lerine bile bu terbıye tarzmm tatbiki 
kabildir_ Hatta Dr. Arthur Broock 
bu tetkik usullerini nevrasteni ve harp 
nevrozu tedav~sine ne suretle tatbik 
etmek kabil olduğunu izah eden bir 
kitap yazmıştır. 

eklarasyon 
trafındaki 
efsirler 

Mihver matbuatı, Roosevelt -
Churchill dekliirasyonu münase

:~~Yle neŞrettikleri yazılarda: Ame
;'<lllın Monroe nazariyesinin bütün 
rıyaya teşmH edilmesini, dünya po
Uği salahiyetinin Anglo - Sakson-

verilmesini ve Milletler Cemiyeti 
trine Anglo - Sakson hakimiyetinin 
~sus etmesini istediklerini iddia e
'ttek polisle eşkiya arasındaki müna
betlerde biıyük tecrübesi olan A
crıkaııların eşkiya olmıyan Avrupa 

1_ılletıerine rehberlik etmek hususun
._ hiç bir hak ve salihiyeti olmadığım 
e Yeni nizama ıöre organize edilen 
~rupayı yol:ından çeviremiyeceğinio 
ltnaktadırlar. 
liarbin ne şekilde biteceii ve lngil

~te - Amerikanın istediği gibi sona 
~difi takdirde teessüs edecek yeni 
1._ !\ya hakkında bugünden kehanette 
"lllunmak doğru de_iilse de, bu yeni 
~tıYarun teessüsünde Sovyetlerin de 
~Uhim bir rol oynryacakları ve bil
ı...ss_a !ngilterede iki senelik ıstıraplı 
"Q'übelerin neticesi, içtimai terakkiye 
tıı az mütemayil olan sınıflara varın
~~a kadar biıtün sınıflarda uyanan 
/ ınesai nazın Bevin ve Kenterbüri 
1Skoposu gibi başka sınıflara mensup 

thsiyetler tarafından muhtelif zaman
ıı· da ifade edilen içtimai adalet ide-

ı, Anglo - Sakson tahakkümünden 
~di~eye mahal olmadığı hissini ver
'ktcdir 

toky~ Suikasti: 
'(eni Konoye kabinesinde devlet 

l{ nazırı sıfatiyle mevki alan Baron 
t 1ranuma'nm silahlı bir tecavüze ma-

l lı~ kaldığını ajanslar haber vermio-
trdj 

) li~ suikast hakkında şayanı dikkat 
tııı malumat alınmıştır: 

~ ~aron Hiranuma Dahiliye nazırJığı 
taınanında Japonyadaki Alman Beşin
~ kolunun faaliyetinden endişe ederek 
1_, .teşkilat hakkında ciddi tetkikat ve 
'<l.l!ıbat yapılmasını emrettiği ve Ja
~llYanm üçler paktına girmesine mu
?:ıılefct _eylediği içm. •:Siyah ejder" i~-

ndeki Faşist teşkılata mensup hır 
hıs tarafından taarruza uğramıştır. 
londra kaynaklarma göre: Japon-

;adalQ dahili buhranın bir tezahürü o
~ıı. bu suikast, Almanya aleyhindeki 
treyaru kuvvetlendirecektir 

lt ~ın harbinin ve Amerik;ıı;m aldığı 
r tısadi tedbirlerin Japonyanın milli 
ı.'~nomisi üzerindeki tahripkar tesir
oq-ı ına!Umdur 

1 İş. muhıtleri: çok tehlikeli neticeler 
C\11.it edecek olan böyle bir vaziyetin 

I lcişafını endışe ile takip etmektedir-
11tr_ Bu muhitlerin, hükiimet üzerine 
b0ı:rudan doğruya tesirleri olmamakla 

1 
traber, milletten yeni fedakarlıklar 
Steyen ve memleketi akıbeti meçhul 
~aceralara sürüklemeye çalışan müf
lı1.llcr ve askeri parti mensuplariyle ay-

ı 'fikirde olmıyan Baron Hiranuma 
~1~i nüfuzlu şahsiyetlerden istifade 
ltıkJeri zannedilmektedir. 
k liaron Hiranuma'nm yeni Konoye 
, il~inesinde bulunmasının Japon siya
bttınden mutedil unsurların büsbütün 

11 
Crta.raf edilmediği manasını ifade e

~1l'orsa da, Barona kar~ı yapılan sui 
a.st, hükUmetin daha çabuk ve daha 

tcldetle harekete ıeçmemesinden sa-
1\~rsızJanan Faşist unsurların k\lvveti
~1 göstermesi bakımından ıayanı dik-
a.ttir. 

Anıerikan Yardımı : 
Rooseveltı Staline gönderdiği mc-

r· sajda, müblmmat yüklü gemile-
ın Yola çıkmış olduiunu bildirmişti, 
r~~n Japon hükılmetinin resmi söz-
ıısu bu mesele hakkında kendine so
~lan suallere cevaben: Japonyanın 
ıl asifikte ve Japon denizinde sulbü i
'l/an_ıe etmek niyetinde olduiunu, fakat 

ladivostok tariki ile Sovyetlere harp 
~alzemesi gönderilmesine karşı la
b ayıt kalamıyacağını ve vaziyeti ciddi 
lr endişe ile takip ettiğini beyan et-

llıiştir. ~-. 
Bu beyanat karıısında, Amerikadan 

So.,,yetlere petrol ve harp levazımı ge
:ıren gemilerin Japon sularına yak
lcanıkları zaman maruz kalacakları i-
ıbetten ve bu gemilerin Japonlar ta~ 

tarından yakalanmasrnın Amerika ve 
~o"Yetleri ciddi tedbirler almıya sev
edeceğinden endişe edilmekte~, 

'f ugoslavyada : 
Mihver devletlerinin işgali altında 

bulunan memleketlerde ve bil
h;ıssa Yugoslavyada çetelerin faaliye
tinin ehemmiyetli bir mahiyet aldığı 
hissedilmektedir 

Reuter muh~biri, Yugoslavyadan 
tyyoskovaya gelen bir mektuba atfen 
lu malümatı vermektedir: 
_ "Yugoslavyada çeteler altı hafta i

tınde 12 000 Alman ve Italyan er ve 
&ubayı Bldürmüşler, 200 köprüyü tah
tip etmişler, 400 mühimmat deposunu 
Yakmışlar ve 17 treni yoldan çıkar
llıışl;:ırdır, Yugoslavyada bugün ltal
Yan, Macar ve Bulgar askerlerinden 
başka, 80 000 Alman askeri vardır . ., 
İşgal k~vvetlerinin de bu çetecilere 

karşı şiddetle hareket ettiklerini yine 
afanslardan öğreniyoruz. İki gün evvel 
hır Macar tebliğinde, çeteleri haber 
Vermediğinden dolayı hütün bir köyün 
Ütalisi ile beraber yakıldsiı bildirili-

Bugünün okullarında programların 

itibari taksimlerini bir kenara brrak
mak temayülü adeta umumileşmekte
dir. Tetkik mevzularını her zaman 
programın içinden seçmek kabil olmaz_ 
Serbest okullarla tecrübe okullarında 
talebeye yeknasak ve terbiyevi bir 
hayat teminine imkan verilerek onlar 
ancak kendiliklerinden yaptikları fa
aliyet1erle me~gul edililrler. Münhası
ran vakıalar üzerinde işlemek ve mü,m 
kün olduğu kadar az hafızaya hitap 
etmek şartiyle, program mevzularına 
ai tedrisat az çok ihmal edilmektedir. 

Profesör Collings'in Amerikada Ok
lahoma Üniversitesinin tatbikat mek
teplerindeki tecrübelerinden bahseder
ken profesör Kilpatrik diyor ki: 

"Bu tarzın. tesirli ve muvaffakıyetli 
olduğunu ~ddia edebiliriz. Okulun 
program mevzularını bir tarafa bıra
karak tamamiyle muvaffak olması ka
bildir,,, 

Bizr.at profesör Collings: 
"Programlar genç kızların ve ço

cukların tabii tasarlanna göre tertip 
edilir, okulun ananevi teşekkülü unu
tulmuştur. Bizim gezinti tasarlarımız 
vardır, talebemizin kendi muhitleriyle 
diğer muhitlerde yaptıkları istikşaflar, 
günden güne ilerliyen hayaun normal 
bir safhasrdır,. diyor_ 

Bölge tetkikini ideal terbiyeye doğru 
kuvvetli bir adun, ancak hususi okul
larda tatbiki kabil olan bir tarz diye 
kabul etmek kili değildir_ Terbiyede 
büyük bir inkılabın vukuunu bekleme
den, okulların bugün bulunduğu va
ziyet içinde de bünyelerine kabul e
dilebilecek bir tarz, bir sistem olabilir. 

Profesör Collings'in Missuride an
anevi bir okulla bir tecrübe okulunun 
müvazi sınıfları arasında dört yıl sü
ren müşahedeleri neticesinde tecrübe 
okulunun çok daha ilerlemiş bulun
duğu görülmüştür. . .. 

okullarda terbiye için bölge tet
kikini istihdaf eden usuller ara

sında başlıca iki yol vardır: 
1 - Çocuklar bizzat müşahede ya

par ve bunlardan öğretmenin nezareti 
altında istifade edilir. 
2 - Öğretmenler, ilmi birlikler. mü
zeciler gibi mütehassıslar tarafından 
vesikalar, haritalar, diyagramlar top
lanır, bunlardan kıymetli bir kollek
siyon vücude getirilir. Bu kolleksiyon 
!ardan derslerde istifade edilir. 

Bu iki usulün de birbirini tamam
layıcı bir vash haiz olduğunu söyle
meye lüzum yoktur. Bunların ilk okul
lara ithali daha kolaydır; orada her 
sınıfın bir öğretmeni vardır, daha üs
tün sınıflarda her dersin ayn öğret
meni bulunur. İngilterenin bazı orta 
okullarmda fizik, kimya, tabiiye ders
lerinin tatmin edici bir mahiyeti haiz 
olmadığına kani olan bazı öğretmen
ler, bir çok seneler bunlan birbir.in
den ayırmadan bir coğrafi esas et
rafında toplayan bölgeye nisbet ede
rek bir kur yapmayı tecrübe etmiş
lerdir. Bu kurlar bölgeye göre ayrı 
bir mfüver etrafında inkişaf etmek
tedir, çünkü her yer kendi kendine ve 
sakinleriyle olan rabıtaları iti\ı:ıriyle 
birbirinden farklıdır. Hususi bir men
faat ve meselesi olmıyan hi.ç bir bölge 
yoktur. 

Bölge tetki'kine başlarken evvela 
coğrafi tetkikleri ikmal için açık hava
da öğretmenle birlikte tetkik ve müşa-

DiN GA YRETIYLE 
''Onu mu? İmkan kalmadı. Ben o

nu, sizinle görüştüğümüz ertesi günü, 
sattım_ Tahir Paşaya sattnn. Paşanın 
yanında iyi bir haremağası olacaktır. 
Bornu'lular gayet iyi hadım olurlar,,, 

Hayret ve dehşet içinde kalan mis
yoner yüksek sesle sordu: 

"Ne, ~attınız mı? Kuçüğü sattmız 
ha?,. 

Trablu<:lu, hoş bir tebessümle ce -
vap verdi: 
"Sa~mı. Başka ne yapacaktrm ki? 

Benim bir işim de bu.,, 
"Esir ticareti mi?,. 
''Evet_,, 
Mr. Redding, karşısındaki adama, 

bakakaldı_ Ondan hıristiyanlığı kabul 
etiğini bildiren bir itiraf beklerken, 
şimdi büsbütün başka bir itiraf işiti
yordu. L-"ıkin uğradığı derin hayal 
sukutu içinde hile yinP. ce~areti kı -
rılmadı; bu adamın kalbine hıristi -
yanlık girebilirdi; hatasını ona isbat 
etmek ıaznndı; bu isbat da, onun şev
kini kıracak, alakasmı izale edecek 
derecede şiddetli olmamalıydı. 

Gayet sakin ve tqtlı bir ifade ile 
şöyle dedi: 
"İsaya hayran olduğunuzu söylii

yorsunuz; halbuki bir çok şehirlerde 
zevceleriniz var, sonra da esir ticareti 
yapıyorsunuz. İsa böyle şeyler yap
mazdı,,, 

Esir taciri, mülayim ve niyazkar bir 
eda ile elini açıt, cevap verdi: 

"Eh, efendim! Sizin peygamberiniz 
mübarek bir zattı. Hiç evleruniyen, 
herkesin yaptığı şeylerin bir çoğunu 

Lozan Kapısındaki Törene 
Binlerce Kişi iştirak Etti Birinciliiji 

csonu: sa: 2; su: 1) çok insan kuvvetlerinin istihsal saha- Memleketin En SeC$km 
Behret u z'wı nutku sından çekilip istlhlik saflarına &eç- • • H f r .... _ Yazan·.·-.. "·---.. sistemin faaliyetinden çok üstündür. ~ . 

1 

mesini intaç etmiştir. Bizim memleke-, 125 At!e-i·mı Bu a i·a 
' "Terbiyede coğrafi muhıtten istifa- Belediye Reisi nutkunda fuarı timiz için de cihan piyasaları beynel-

1• : de., fikrini yayanlardan Mabel Bar- hükumet namına açtığından do- milel münakale yolları. hemen hemen 1 Bi,.arada Göreceg'" !z 
! Hu··snu·· B 1 s.· ker, kendi tecrübelerinden ŞU suretle layı Ticaret Vekiline teşekkür et kapanmıştır. Memleketın muhtaç ol-' • 
! aşo : bahsediyor: miş, ecnebı devlet mümessilleri- d~ğu bir çok_ i_thal m_~d.deleri_J_lin __ te-1 Tiirkiyl' a•I('tizm blriı:cilt~r.Uı ee~· 
._,., _______________ • "Saffron Walden'de öğretmen o- ni selamlamış, Fuarın bir tarih- mın ve tcdarıkınde buyuk muşkuller 1 mcleri Cumartesi. finali~ de p..,,u 

kulunda altmış kız talebemiz vardı, ] d' h d doğmuştur_ İşte bu vaziyet karşrsır.- ı' ,,,u··nı:• "'erı•rbah,C' .ııtadtrıdıı "-'a""!law 
h d · t-1 - ı 1 d B ı b ı b" d çesini yapmış, i dısa ı sa a a ve .. .. , ,, ... e e gezın ı en yapı ma ı rr. aş an- aş angıçta ız e onlar kadar cahil- · dadır ki, devlet ~ktisadi sahaya daha 1 tır Bu müs.•bakala;- lı.;hı merııld~!"t•ıı 
gıç noktası olarak aldığımız küçük dik. (Mrs Fraser Davies) ile bunları beynelmilel münasebetlerdeki müessir bir surette müdahale etmek! en· seçkin ııs atleti bir araya Jetinl 
bir dere kaynağından itibaren az yük- topladık, ne yapmak istediğimizi ken- faydalaı·ını anlatmış. Milli Şefi - mecburiyetinde kalmıştır_ Dı$ ticare-1 miştir Bu sl'neki Türkiye t>irincll\cı 
sek kalkerli tepeciklerin yamacına ka- diler•ne anlattık: Bölgemizde keşifler mizin her türlü zaaf ve tereddüt- timizde tuttuğ1?muz yolu şöyle hülasa ı atletiz~ kalkınması yolunda ramanm• 
dar takip edilir: Suların dağılışı. te- ve araştırmalar yapacaktık. Bize bu ten uzak siyasetinin Türkiyeyi edeb.il~rim_: Ihra?. ma~delerimiz i~!tı ~-

1 
da yapılmış bir h:ımle olmak itl!>aı-iyll' 

bahhurat, hava tehacümleri ve bunların hususta yardımcı olacaklarından e- yalnız tehlikelerden masun br - sas ıtıbarıyle muşterı bulmak muş,..ıı- , rhemmiyet ar.ı:etnıektedir. Zıra, 1.ıu 
imilleriyle intaç ettikleri kimya ve mindik. Biraz şaşırarak kabul ettiler rakmakla kalmayıp medeniyet sa Jatı bugün için bahis mevzuu değil-! mevsime hiç sıkışmayan atletlerimi· 
fizik vakıaları tetkik olunur, bu suret- ve bu fikri eğlenceli buldular O za- hasındaki kıvmetini bir kat daha dir_ talep çoktur. Fiyatlar elveriışli- ı .rin bir araya gelmesi atletimze yeni 
le ilk meteoroloji tetkikleri yapıhr. ma yolların keşfi, eski rom en· binala- • f dir. j hir hız verecek ~.e< irciler de Balkan o-
H 1 b- t -·b t k k·1· · - yu-·kselttı"i!ı. ni, Fuarın muvaI ak ·11 ' er mese e ır ecru e ve araş ırma rın en azı, ı ısenın tarihı, jeoloji a- ~ Ancak bir taraftan halk \'e mı i yunlarından sonrıı hasretini çektikleri 
mevzuu te .. kı"l eder Bu tecru"beler ta r t rmal b ha Ital h olmasında fuar hareketlerine te- ··d f 'hl' ı k 1 · k ., - - aş ı arı, azı r arın azrr- mu a aa ı ıyaç arını arşı t1maK ve 1 büyük bir spor mıtiııginde bulunaca -
lebe grupları tarahndan yapıltr. Te- !anması, irmaklar ve kaynakları ve ne- zat ve mani teşkil eden hissiyat bir taraftan memleketin çok muhtaç lardır 
beşir, kil, çakıllı glasye ve lahikten bati hayat hedefimizi teşkil etti. Bu \'e temayülata yer verilmemesi - olduğu ithal maddelerinin ithalini, bu Tiırkiye birinciliğinin en mühim. en 
terekküp eden bir bölgede muhtelif genç kızlar tatilde faaliyete başladı- nin büyük tesiri bulunduğunu mrJlarımızla temin etmek zarureti do- müsbet neticelerinden biri muhakkak 
sahalar ffaik ve kimya tetkiklerine fır- !ar, tetkikler küçük gruplarla yapılı- söylemiştir. layrsiyle, ihracatın sıkı bir mtirakabe ki bu kalabalık ve seçme atletler a-
sat verir. Buralarda nebati hayat hak- yordu, O'kulun mühmel müzesi bu !'.1- F · k ve tahdide tabi tutmuc bulunuyonız. rasında. ötedenberi sıkıntı çektiğimiz 
k d d t l l ·· d · 1 di Belediye reisi uara iştıra e- ., ın a a araş ırma ar yapı ır ve go- ye e &eruş e , tasnif edildi_ Fizik, - Yurdumuzun himayeye muhtoç olan ikinci adam ve Milli takım ıhtiyat-
rülür ki nebat tecemmüleri ayrı ayrı jeoloji ve nebatat vakıalarından başlı- den müesseselerle büyük yar - toprak mahsullerinin bir krsmı ile de- )arımızı çıkarmak olacaktır • 
ve birbirinden farklıdır. Hatta toprak yarak şehrin kendisinin bugünkü ha- dımlarda bulunan Türkiye mat- niz mahsulleri istisna edilırse, diğer Atletizmin çok ileri gittiği yerlerde, 
da tet'kik edilir; rütubet ve ümüsü i- yat ve vakıalarına varıncaya kadar buatına da teşekkür etmiş, bu - ;ına maddelerin ihracına ancak ya memleket birincilikleri daima büyiık 
tibariyle toprağın muhteviyatı tesbit tarihini takip ettik_ Çalıştıkça hemen günkü milli saadet ve huzuru bir ithal eşyasının ithalini temin mu- bir tantana ve alaka ile yapılır. 
edil.i.r. Toprak üzerinde tatbik edilen hemen birçok işlerde olduğu gibi fikir- cümhuriyetimizin etrafındaki top kabilinde veya yine ithalatı temin i- Federasyon da bu seneki m~saba
çeşitli ziraat tarzları tetkik edilir ne- lerimiz vuzuh ve sarahat kesbetti.,, luluğa ve hükümetimizin dikkat çin llızım olan döviz mukabilinde kalan layık olduğu şekilde büyuk bir 
batat ile suyun karşılıklı tesirleri il- "Başlanıııçta hakikaten pek acemi ve ga"retlerine medv. un bulun _ mi.isa:ıde ediyoruz. İhraç maddeleri- organizasyona istinat ettirmekle çok 
zerinde durulur. Toprağın gerek ına- idik! Bir ge7.İnti ıı:ünü. hatırlarım, ta- J mitin harice satıcından tevellüt eden yerinde bir iş yapmış ve bu ihtiyacı-
hiyet ve gerek ziraat itibariyle ayrı- lebemle birlikte b"ır Rom ka ·h dug· umuzu söylemiş ve bizi bu ha .. 

a rarga rm fiyat !arklarını mümkün oldugu ka- mızı karşı~aI?ıştır._ . .• . • 
hşlarını gösteren .haritalar yapılır, araştırıyorduk; büyük dolma bir top- direden uzak tutan Büyük Şefe dar müstahsile aksettirmiye çalışzyo- 1941 Turkıye bırınclıglnm bır hu-
farklar ayrı ayrı renklerle gösterilir. rak yığrnınr bin bir zahmetle altüst derin minnet ve tazimlerini ve ruz ve tatbikatta bunun müsbet neti- ı;us:y<!tl de jüri heyeti önünde yap1l
Toprağm avarızım, suların cereyamnı, ettik, halbuki sonra Roma karargahı Başvekilimize de sevgi ve saygı- celerini memnuniyetle görüyoruz. İt- masıdır. Yalnız olim_?Yat ve Avrup~ 
bölgenin jeolojisini, nebati hayatı, bat- zannetiğimiz yerin eski bir demiryolu larmı sunmuştur. halat mevzuunda yabancı memleket- şampi!~nalarında :.olu olan. "'.e ~sgarı 
ta nakil vasıtalarını, çiftlikleri, bölge- şivinden başka t»r şey olmadığını öğ- lerin koydukları ihraç memnuiyet- beş kışıd_en .terekkup_ .etmesı ık._ tıza e-
de ahalinin dağılışını tesbit etmek ka- rendik T • t V k •ı · · tk d f d h 1 t l k ... ıcare e ·ı uıın llU U !erini münakale miişküllerini yen_ en, vazı _esı e, .. u asa an soy eı:n~ 
bil olur. "Daiı:na ameli bir fayda temin ede- k b . t· d _ B 1.,..ın lazım gelırse, musabakaların butun 

Bu suretle talebe meteoroloji, fizik, cek bir neticeye varacag·ımızı dücu-·ne- Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen açı,; me mec urıye ın eyız. unun ~ k - h -· k b •t• 1 " b" t ft d 1 t f' 1 · - f r e te nık ususatım mura a e, ı ıraz arı 
kimya, nebatat, jeoloji. hayvanat vl- rck çalıştık, bir çok şeyler hazırla- nutkunda, Milli Şefimizin, sevgi ve se- ır a~a ~n e\' e o ıs erını aa ~~ - tetkik ve intaç etmek olan jüri bu 
kıaları itibarile bölgelerinin ayrı ay- dık. Bizim küçük &ehrimizle büyük lamlarının sayın l:zmirlilere iblağı te geçırmış olmakl.~ beraber, dı~er müsabaka için esas :tibariyle hiç de 
rı bakımdan görünüşleriyle topyekiln Edimburg arasında müvazi tetkikler hakkındaki arzularını fahrile yerine taraf~an it.haltılçr _tuccarlarımız~ ak- lüzumsuz değildir Çtinkü itiraf etmek 
istinas etmiş olur. Daha sonra da in- yaptık. Bir öğretmen arkadaşrmız or- getirmeyi önde gelen bir vazife say- redıtıf açmak, nakıl vasıta!':ı temın et- lazımdır ki buı:lın.e kadar bir miısaba
san topluluklarının dünkü ve bugünkü taçağlardaki "Saffron Walden" in ih- dığrnı söyledikten sonra demiştir k'. : mek, menşe memleketlerden mezu- k d ba hakemlik edecek kadar yeti!i-
kuruluşları üzerinde bu hadiselerin ya edilmiş bir şeklini vücude getireli. ''Yüce Milli Şef bu güzel eser mü- niyet almak gi~i gerek.en. yardu~ları :i:ı \ir 'iatletizm hakemimiz yoktur. 
tesirlerine ve tarihin teşekkülünde oy- Belediyenin yardımiyle bir sergi aç- nasebetiyle buradan büyük milletimi:re yapıyoruz_ Dahılde yctışsın, harıçt \ı Hakem adedinın gayri kaH olması
nadıkları role dikkatleri tevcih e- tık. Profesör Geddes bu sergide bir hitap ederek Yeni Türkiyeyi kültür ithal edilsin halk:n ve n:m~ müdafa- nı düşünerek, jüri'nin Safiet Gürol, 
dilir. konferans verdi_ Faaliyetimizin mu- ve ıktisadı faaliyetleri mütemadiyen anm muhtaç oldugu ana ıhtıyaç mad- Bürhan Felek ve Adil Giray'dan müte-

Bütün bu araştırmalar üzerindeki hassalasını vatandaşlarımıza göster- ilk hamlede olan b:r memle~et -~ir,e delerinin te\'ziini merkez. veya ıı:a - şekkil üç lı:i:ıi1ık bir heyet olmasını ve 
devamlı birliğin, sıkı bağlılığın, mü- mek için teşhir ettik. Şehrin müze- tavsif buyurmuşlardı_ Bu tavsıf buyuk halli idareler vnsztasiyle devlet elıyle hatta içlerinden birinin müsabakada 
fekkirenin olgunlaşması ve hakiki kül· sinde bize geniş salonlar ayrıldı, Ve milletimizin inşa ve i~~r yo. lund~ sa~-ı yapmaktayız. Toprak mnhsullcrimiz!n haken\lik etmesini müsamaha ile karşı
türe sahip oluş bakımından ehemmi- o günden itibaren bu geniş salonlar !ettiği_ ~evamlı mes~~~~n er; vec.ız ~ır fiyatlarını bugünkü şartlara göre Is- lamahyız. 
yet derecesi ne 'kadar büyük olduğu bütün öğretmenlerin faydalanması için ıfadesıdır. Hemen butun dunyada :n- tihlal maliyetlerini de gözönünde bu- Müsabakaları kimlerin kazanacağı 
görülüyor. Bu usule göre yetiştirilen açık kaldı.,. san enerjisinin öldürücü ve ocaklar ıundurarak mtistahsile vefa gösteren hemen hemen belli ise de, asıl gbr
talebenin devlet imtihanlarında ,daha "Bizim hareketimiz liehir i<;in bir sönd?rücü ~ir b~.ğazlaıjm~ .ile heder ve nıiistehlıki izrar etmiyen bir ölçü mek istediğimiz asların gerisinde te
büyük bir muvaffakıyet kazanmasına devrim başlangıcı oldu. Bir çok eski o!du~u bugunde &:uzel İzmı~ın ve ?n~ ile tesbit etmiş bulunuyoruz. Rubu- may.üz edecek olan yeni ümitlerdir. 
hiç de hayret etmemeli 1 binalar kurtuldu, Zevkle. itina ile ye- sınesınde gurur ıle taşıdıgı 11 ıncı batta olduğu gibi fasulye, pirinç, no- Büyük bir ihtimalle koşular konkur-

• • niden ihya edildi, caddeler ağ;ıçlandı_ Enterı:asyonal Fuarı~m bu m~.mur ve hut, yağ ve diğer gıda maddelerimi- ]ardan daha çekişmeli olacaktır. At-
. . _ $ehrin tarihi muhte,.em bir haile şek- medenı manzarası. ym_~ .. h~. gun şark zln islihşal mmtakalarındaki fiyatla- lamalarda Jerfi, Muhittin, atmalarda 

yalebeyı açık ha~a tetkıklerıne linde temsil edildi_ Elizabet devrine hu~utlarımızda V~". golt'.nun_ Kuta.~an rını tesbit ve resmen ilan ettik. İs - da Kemal ve dereceleri düşük olma-
bağlıyan başka işler de yapıla- ait bir labirent ihya ve muhafaza o- daglarmın eteklerın! demır ~glarla or- tihlAk mıntakalarında bu maddelere sına rağmen, Veysi ile Ateş!n ciddi ra

hllir: Fotoğrafçılık. tabii ilimlerin ve lundu... meye çalışan veya 1"'.~ ~e ı~ka p~og- ancak nakil ücretleriyle yüzde muay- kip bulamıyacnkları anlaşılmaktadır. 
bölge sanat mimarisinin tetkiki bu iş- "Ve şehrin güzelliği bize ectla-

1 

ram~mızı. yurdun .. tıı_rl~ k?ş.elerı~de yen kar nlsbetleri ilave edilebilecek- Fakat sürat koşularında Cezmi ile 
!er arasında sayılabilir. Böylece et- dımızın emanet ettiği. bizim de tntbıke ugraşan Turk ~şçılerının. Tu.rk tir.Bu tedbir ile müstahsilden müs - Semihin yeni talebesi Sabahattinin 
raflarını ihata eden eşya ve tabiata ı bizden sonra gelenlere azaltarak ı fe~ a~amlarmın şu ulvı rı;anzarası mil- t~like giden nls?ıetsiz ve ölçüsüz fi- rekabeti, manialı 400 metrede de Ra
karşı daima uyanık bir alika ve mü- değil coğaltarak tevdi ile miikcl- letımızın ruhuna yerleşmış olan bu ~a- yat temevvüç ve tezayütlerini önle- şidin formu, sekiz yüz ve bin beş yilz 
şahede fikri besi.iyen çocukların faali- • - • . . ra.tıcı helecan ve hey~canın, en mu\}- miş olacağnnıza kailiz de Recep ve Kemalin Rizayı ne ka-
yeti kitabi tedrisata bağlanan ve ted- J lef oldugumuz pek kıymetlı \bır kul şartlar altında dahı neler başarmak v k"l -· l · · - ı' bT · t' . dar sıkıştıracakları 5000 de de Mu.,-
risatı bölgeye ve realiteye bağlamayan hazine olduğu anlasıldı .• , kudretinde olduğunun bel.iğ ifadeleri- "Se ı '.1~oz erıtndı li1°Y e bı ~-rmı-· ış ır._ 1 ta fa ve Eşrefin çekİşmeleri merak edil-

==---=-=-===-===-=· • . = d" evgı ı yur aş anm, ıı un mı -
ır_ letçe inanıyor ve iman ediyoruz ki, mekted~r. . . . . 
Milletlerin elem ve ıstırapla müşa-1 bu büyük cihan badiresinden Türk Atletızm iş~lrımıze obJek~ıf bakaca~ 

ŞiŞMANLARA YEMEK 
ı 

hede ettiğimiz bugünkü betbaht hali j milletinin şerefi, istiklali toprak bil- olu_rsak ş~mpıyonl~r_d~n .. ~1>'.~de ye?ı 
karşısında bu kudretimizi muhafaza ı tünlüği.i gibi mali ve iktısadi varlığı yetışenlerm tera~~ı~ıru ~or~ruz. Bu l
edebilmeyi ne taıihe ve ne de tesa- ı da sağlam ve dinç olarak çıkacak ve tlbarla Pa~ar gunu Turkıye rekoru 

ı 
düfe medyun değiliz. Neslimiz bu aziz \•atanın her köşesi• bir gün !a- elde etmek ı_rı:kıl~sız ~~~e~ek kadar zor 
mazhariyeti, tarihin kaydettiği bin bir kat muhakkak bir gün İzmirin bu olacaktır. Bızım ıste?ıgımız b~ ~am~~
musibetten layikiyle ders alarak iç güzel eserleriyle süslenmiş olacaktır. da _ç

1
ok zdi~~- 0 !a!1 klas ;~ra_k~ıs~. d~gıl, 

Şişmanlıktan zayıflamak istiyen ya
hut şişmanlamaktan çekinen insan yi
yeceğini azaltmalıdır. Fakat her tür-
lü yiyeceğini değil,.. ' 

Bilirsiniz ki, insanın gıdaları kim
ya bakımından ilç türlüdür. Yai, 
şeker ve azot ... Bunlardan yağın ver
diği kaloriler .insanın tabii harareti
ni muhafazaya yarar, şeker vücudü 
hareket ettirir, azot da viicudün şek
lini kurar ve tamir eder. 

Şişmanlık vücudün içinde fazla 
yağ birikmesi demektir. Onun için 
~şmanlar yemekleri arasrnda yağları 
azaltabilirler. Mümkün olduğu kadar 
yağsız yiyerek .. 
Şeker de vücudün içinde sarfedil

meyince yağ haline girer, o da şiş
manlığın artmasına sebep olur... O 
halde şekeri hazfetmeli, diyeceksi
niz, fakat vücutte yağın erimesi, ya
ni şişmanlıktan kurtulmak için, mut
laka bir miktar şekC!' lizımdrr. Yağ 
da, azot da ~ekerin ateşi üstünde e-

Yazan: H. G. Dwigllt 
dan değilim.,. Tebessüm etti. "Bundan 
başka ben hep seyahat ederim. Tüccar 
bir adamnn. Ayrı ayrı üç yerde üç 
zevce beslemek, insanın zevcesini ya
nmda taşıyarak her gittiği yere onu 
da beraber götürmekten daha ucuz ve 
idareli düşer. Hem başka faydaları 
da vardır Eminim ki bunu siz de 
takdir ed~rsiniz_,, Yine tebessüm et
ti ve, karşısındakinin zeka ve irfanına 
olan hürmetini göstermek içinmiş gi
bi, boyun kesti. Bu sözleri istikrahla 
dinleyen misyonerin cevap vermesine 
meydan bırakmadan,. Yusuf Bey sözü
ne devam etti: "Esir meselesine gelin
ce: A:Crikanm bir çok yerlrinde yega
ne para bunlardan ibarettir. Ben o
ralarda pamuk satarnn, ipek sata
rım, demir satarım, ne bulursam sa
tarım; aldLkhlrı mal için bana vere
cekleri nedir? Ya böcek kabukları, 
yahut zeici esir. Böcek kabukları i
şime yaramaz. Zenci almaya mecbu
rum. Lakin bu, zenciler için de çok 
hayn-Iıdır. Görüyorsunuz ki ben çok 
iyi kalpli bir adamnn, Onlara fena 
muamele etmem. Hem zenciler de Af
rika çöllelrnde çırıl çıplak sürünecek
lerine buraya gelir, İstanbulda rıbal 
\'e refaha kavuşurlar_,. 

rir, derler. Onun için şişman 
gıdaları arasında şeker pek 
yade azaltılamaz ... 

insanın ve dış politikasını milli menfaatleri- On birinci İzmir Enternas;Y.onal Fuarı ger~1e~e gıhmıfzı ve .~1 ı~ı~ e .~ ıyk-
d · - · ıı- "ki ·ı - k ·· t - t it . İ - . . 1 met erı mu a aza ettıg mızı gorme -e zı- nı, mı ı ıstı a ı au emına a ına b(iyük vatana ve guzel zmıre u~r u t' FÜRUZAN TEKİL 

Azotlu yemeklere gelince, viicudün 
içinde yetişecek kadar yağ bulunduk
ça azot yağ hali.ne geçemez. Vücutta 
yağ ve şeker bulunmazsa o vakit azot 
yağ olur, vücudü ısıtmıya yarar. 
Sonra' yağ şeker olur, vücudü ha
reket ettirir. Şişman vücutte yağ ve 
şeker zaten fazlasiyle bulunduğundan 
azotun şişmanlığı artıracağından kor
kulmaz ... 
Şu halde, şişmanların yemeği hemen 

hiç yağ, az şeker ve bol azotlu gı
dalar olmalıdır Azotlu gıdaları a
zaltmak vücudÜn şeklini bozar_ Siş·
manlıktan zayıflamak, vücudün şek
lini bozmadan yağları eritmektir. 

Şişmanlar, bilhassa pek az ekmek 
yemeli .. _ Ekmeğin yağı pek az olmnk
la beraber onun şeker olacak mad
deleri fazla olunca yağ haline geçer
ler ve insana şişmanlık verirler ... 

Çeviren; M. ABAŞ 
da ile, ifadedeki kanaat arasmda l\T;. 
Redding tayin edilemiyecek bir 
tevaruksuzluk buluyordu. Görüşmele
rine daha münakaşalı bir istikamet 
vererek bunu meydana çıkarmak 
Mr. Redding için kolay olacaktı. Fa
kat o daha sözlerini toparlamaya va
kit bulmadan karşısındaki hemen ö
ne geçti_ 

Esir taciri, etrafına bakındıktan 
sonra, mahrem bir eda ile misyonere 
biraz daha yaklaştı ve sözlerine de
vam etti: "Sizinle konuşmam lazım 
olan bir mesele var. Biliyorsunuz ki, 
ben seyahat ediyorum. İşim icabı u
zaklara gidiyorum, Timbuktu'ya ve 
Atlas denizi .kenarlarına kadar git
tim. İngillzlerln bile görmedikleri ne
hirleri gördüm. Yine biliyorsunuz ki 
p~gamberinize karşı gönHiınde bir 
alaka var. Sizlerin bu husustaki gay
ret ve himmetinize hayranım.,. Eliy
le dramatik bir hareket yaparak bi
nayı işaret etti: "Bizde böyle şeyler 
ne gez.er ... Sesini bir kat daha hafif
leterek ve Mr. Redding'in gözle
rine bakarak: "Eğer bana bir sandık 
Kitabı Mukaddes verirseniz son derece 
de memnun olurum. Bunları bu sefe
rimde beraber götureceğim. Bir kaç 

~ldığı kadar, insanlığa sulh idealini de olsun.,, ır • • • 
mümkün 01auğu kadar mahfuz tutan Ceza heyetımn bır kararı 
bir istikamette yürütmek imkanrnı bul- Üzüm ve Tütün İstanbul bölge ceza heyeti, eski Bal-
muş olmasma medyundur. Bu vesile ile J kan şampiyonu süratçi Muzafferin, bir 
hurada Tiirk milletin.in büyük kurta- Müstahsillerinin Top anhsı müsabakada çıkan hadise dolayısiyle, 
rıcısı Ebedi Şefin büyük hatırasını İzmir, 20 (TAN) - İzmir üzüm ve 90 gün müsabakaya girmesini menet
huşu ile anmayı ve birliğimizin ve tütün müstahsilleri yarın Ticaret Ve- miştir. Bu karara göre Muzafferin bu 
milli siyasetimizin yüce timsali olan kilinin riyasetinde bir toplantı yapa- hafta koşamzyacağı anla;sılmaktadır, 
Milli Sefin önünde minnet ve ihtiram caktır, İçtimada piyasanın açılış tarihi, 
ile eğilmeyi asil bir vazife sayarım_., fiyatların nisbeti ve ihraçat meseleleri 

Ticaret Vekili, daha sonra, bugünkü görüşülecektir. üzüm ve incir fiyatla
harp ı;artlarının iktisadi bünyemizdeki nnın tesbiti hususunda müstahsil ile 
menfi tesirlerini önlemek için hüku- tüccar arasında bazı noktai nazar ih
metçe alınan tedbirlere temas etmiş ve tilafları vardır. Bu itibarla yarınki iç-
sunları söylemi!jtir.: tima çok alakalı olacaktır. 

Tramvayın Tek 
Hath Kısımları 
Çift Olacak 

"Biliyorı;unuz ki, Cümhuriyet Tür
kiyesi, yurtta sulh ve cihanda sulh 
prensibine sadık olmakla beraber mil
li şeref ve istiklalini korumak. toprak 
bütünlğüne halel iras etmemek için 
c;ok ciddi ve çetin müdafaa tedbirleri 
almaya mecbur olmuştur. Bu hal bir 

Tefrika N o. 24 
ları hiitün Sahrayı Kebir boyunca da
ğı!acağrm . ., 

Misyonerin tatlı mavi gözleri, karşı
sındakinin parıl parıl siyah gözlerine, 
'Sessiz ve hayret içinde, dikildi kal
dr. Bu, yakalıksız, redinğotlu, halim 
mizaçlı esir tacirinde öyle tezat un
surları vardı ki, hem Afrika ortala
rında esir ticareti cürmiinii irtikap e
diyor, hem de Hıristiyanlığa alaka 
gfö~teriyordu. Mr. Redding böyle
sine hiç rasgelmemişti. 

Yusuf Bey mavi gözlerdeki karar
sızlığı tamamiyle okumadan, karşısın
dakini deneme kabilinden olmak üze
ı·e, söze başladı: 

"Fakat arzu etmezseniz ... ,. 
Misyoner dalgınlığından sıyrılarak, 

kuv\etli bir ifade ile: "Ne demek, el
bette isterim!,. dedi "Kitabı Mukad
desleri buradan altrsmıı!,, 

111 
Kitabı Mukaddes sandığı mükem

mel surette hazırlandı ise de Yusuf 
Bey gelip almakta kusur etti. Mr. 
Rdding günlerce bekledi, Kapıya her 
vuruluşta içeriye hep Afrikalı dostu 
girecek diye ümitlendi, durdu. Lakin 
gl'lip geçenlerin ayağı altnıda kalan 
sandık yepyeni kerestesi kirleninceye 

-. nlha et Mr. Redding 

Evlenme 
Denir albayı Muıtala Sailamın kın Me

lahat ile Mu•ul vali•İ merhum Muharnmin 
oflu muhabere üstteğmeni Salihattin Türk • 
kanın nikihları 14 atu~tos 1941 de Kadıköy 
evlendirme mcmurlnfnnda akraba •·e ahibbala· 
rımn huzurunda aktedılmi~tlr. Meıut olsunlar. 

gönlü mahzun, lakin kalbi imanla do
lu olarak, onu, içeriki odaya koydu~
du. 

Caddelere 
500 Lamba 

Her Yıl 

Asılacak 
Ankara, 20 (TAN) - Vekiller He· 

yeti Istanbul elektrik, tramvay ve tii
nel işletmeleri umum müdürlüğünün 
elektdk ve tramvay kısımlarına ait u
sul ve esaslarda dcği§lkllk yapılması 
hakkındaki kararnameyi taı;ci.ik etmiş
tir Bu tad.Jıita gore, tramvay müna~ 
ufa.tının teı!rli bakımından lüzum ve 

Bu hadisenin onun üzerindeki te
siri, görün~biJe~eğinden, daha, daha 
kuvvetli olmuştu. Kendisinin misyo
nerlik gayreti, garip ve uzak yerler 
görmek merakı, ve yeni yeni veya u
zak bir teşebbüsün, insanı eski veya ıhtlyac; buluna11 yerlerde deıniryolıı 
mutat bir teşebbüsten daha ziyade ıeheke!"inin tek hatlı lı:ıınrııları nmum 
sarması keyfiyeti bu mesele ile derin ' müdtlrlıikçe imkan dahilıade çift hatta 
bir surette alakalı idi Günlük işle- tebdil editt".-ekllr. 
rin müsbet neticeleri dUşünülecek an- Bu iş!'!rio yapılmııst ve hattın ge
larda onun geçen otuz senelik ömrü- çece~ yerlerde eeyJisder v_ev~ halk 
nün muhasebesini yapması ruhunu e- e~nı~et~ bal:~~ın.dan te~~i~ bır ~a
lemle dolduruyordu. Ayağına kadar zıyetın ıı:alt ~ıı~ ~ap ettıf'oıtı ~ı.~.r
gelmlş olan lırsatı elinden kaçırmış de umu~ ~udurluk ta? a~ından &Stını
olduğunu düşünerek hayı:flanzyordu. II:~ yapııahı~ecek ve baıı;ıı ~eçı:ı1 işlere 

İşte bunun içindir ki meslek haya- p~,.n ve pr~)eler Nafia \l ekiletınce tas 
tmın otuz birinci yılının son ayların- dık ettırıldıl.tten ~?nra b~lanacaktır. 
d b. ·· b' d b' .. - d k" ka Umum mudmluıt, tramvay geçen 
• a ır gun ır en ıre onun e ~ : cadde ve bulvarla:rsn. yaya kaldınm-
gıtıardan başını kaldırıp da gözlerı 1 d d h'J ld • b ld b··t·· · uf 1 k 1 ıırı -1 a l o ugu a e, u un ge-
eskı dostu Yus Bey e arşı .aşınca - 1. - . ..l k ld 1 nı bel d·ıyen·uı - - . h nış ıg n .. e a ınm an e 
az sevınmedı. Bu kıymetlı zat ep es- t .h d w- sçalt "'arke ve-a moza-
k - _ _b_ ed" tl k 1 k ercı e ecegı a . • .. J• 

ısı gı .ı .r ıngo u, ya a 1 • sız. ve sı- ik usullerınden biriyle inşa etmeyi ve 
rıtgan ıdı. Selamında da Gımdı daha bunları iyi bir halde bulundurmaya 
bir teklifsizlik vardı. mecbur olacaktır 

Yusuf Bey, hiç mukaddeme yap- Elektrik kısmı~da idare 1938 sene-
madan maksadını anlatmaya başıa_dı: sinden itibaren ynpıiıruş olan 2000 
'"Kitabı Mukaddesleri niçin almadı~-

1 
lambaya 1942 ıeneıri ba.,ınrhın itibaren 

ma şaşmış olacaksınızdır. Bu benım senevi l-e~er yüz ifımb.! :iav.- =deı ek 
için büyük bir mahrumiyet oldu. Bu 1946 vılın~n sonun:; lr.ı.d:\.r 1500 ıtdeı 
serer daha uzak yerlere gittim, fa- umumi tenvirati meccanen tesis ede
kat ..... Sandalyasmı masaya biraz da- cektir 
ha yaklaştırdı. Kitap dolaplarının al- Biiü

0

mum tenviratı ıımumlJe. 15.ınba 
tında gizli ayaklar arıyormu: gibi, tes:satı ve ısebelı:cf'i idarenin dektrik 
etrafını dikkatle gözden geçirdikt•n sebekesinln ecı:ayi a~livesitı~e-r. mnclıa 
sonra, dramatik bir eda ile ft<:ıldndı· olup bunların yenilenmesi de idaı eye 
"Polisi Polisin ne olduğunu b!lirst- aıt olac.aktır, 
niz. Kitapları almak ic;in l:ıurRya ge- Umumi terwi~llt ~chelcl'ı.inlf~,ı ,..1"1:ı · 
lirken beni tevkif ettiler. Zaptıye ne- yı.n yrrlere laır:lıa )-:oynı:ık ı ~:.1 c;rı 
zaretine götürdüler. lecek hathn uzunht(u liiml'.lil b:ı~ı 

(Arkaııı var) vasati 80 metr~yi geçmiyecl!ktfr 

1 
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profesörü görür görmez nasıl bir lının bütün bütün kan5tığma· cmın 
adam olduiunu anladım. Küçü- olduktan sonra, bizim profesörden ev

cük sakallı yüzünün, omuzları düşük vel davranıp bu para~ almamız Hi
vücudiinun her çi7.gisinde zay1f karak- zmı geldiğini, eğer bana yardım ederse 
terinin bir ifadesi vardı Yani ne tara- kendisine beş bin lira vereceğimi söy
fa çekseniz boynunu büküp peki diye- !edim. 
rck bir adam. !\!inanın gözler! parladı, Bir kaç kere 

Bu zamanda profesörlük para et- yutkundu. Sonra: 
mez. Bunu kendi de anlamış olacak ki - Peki, dedi, nasıl yardım edece
bir gün beni bir İtalyan ressamla ta- ğim size? 
nıştırdı. Ressam deyi pgeçmeyin, Kıy- -Benim, bir saat sonra hareket e
metlı ve meşhur tabloların kopyala- ı decek olan trene yetişmem lazım, de
rını kopyelcrini öyle muvaffakıyetle dim. Paraları almaya vaktim yok. Ben 
yapıyordu ki, hani asıl sanatkarın ken- eşyalarımı toplarken bu işi sen yapa
disı gbrse: "Bunu ben yapmadım., di- caksın. 
ye yemin edemezdi. Hele böyle harp Nina aptal aptal gülüyor: 
sıralarında hakıki tablolar birer birer - Praları getirince hemen bana beş 
satılığa çıkarılırken, arada bir iki ta- bin lira verecek misiniz? Diye seviıı
'1e de sahtesini sürmek işten bile değil- cinden zıplıyordu. 
di. Meseleyi kavradınız değil mi? 
İtalyan resimleri bize, biz de başka

larına satıyorduk. Kazancı profesörle 
yarı yarıya paylaşıyorduk. Fakat şim 
diki halde kazancımızı sarfetmeye va
kit bulamıyacak kadar meşguldük. 
Bankaya da yatıramıyorduk. Hayır baş 
ka bir usulumüz vardı. 

Londrada bizim gibi tehlikeli teşeb
biıslere girişen kimseler kuyumcu 
Tod'u tanırlar. Tod, bu gibilere yar
dım etmeyi adeta bir zevk edinmiştir. 
Dükkanı da tam bizim evin karşısın
dadır. Sizin anlıyacağmız, parayı ona 
veriyorduk. O da, bu tehlikeli yardı
mina mukabil yüzde ikisini aldıktan 

sonra kalanı demir bir kasanın içinde 
saklıyordu. Parayı almak için ikimizin 
de ımzası bulunan bir kağıdı ibraz et
mek kifi idi. Ama dedim ya bunu pek 
yapmıyor, şimdilik yalnız biriktirme
ye bakıyorduk. 

Size İtalyanın kızından bahsetmedim 
değil mi? Babasının yaptığı tabloları 
bize o getiriyordu. Profesör gibi onu 
da anlamakta ırüc;lük çekmedim. Bü
ylicek bir ağzı. biraz da aptalca bir 
gülüşü vardı. Pek güzel değildi ama 
hoş ve sevimli bir kızdı 

İşler iyi gidiyordu. Altı ay geçmeden 
hususi bankamızda yirmi bin İngiliz 
lirası birıkmişti. 

İşte ilk belaya o zaman çattık. Za
ten ben adamı görür görmez şüphe
lenmiştim. Kalın enseli, parmakları 
pırıl pırıl yüzüklü, gözleri fıldır fıl

dır dönen bir Amerikalı "Bu bizim 
başımıza bir bela açabili~ .. dedim a
ma, üç tabloya ilti bin lira almaktan 
da kendimi menedemedim. Uç gün son 
ra da kokusu çrktı, Bizim Amerikalı 
tabloları muayene ettirmek için bir 
mütehassısa götürmüş, Fakat bereket 
versin adam on beş yirmi gün için bir 
yere gitmi§. Gitmiş ama, Amerikalı da 
dört gözle adamın dönmesini bekli
yormuş, Tabloların binbir türlü mu
ayeneden geçeceğine artılı: hiç şüphem 
yoktu. Bizim İtalyan ne kadar sanat
kar olursa olsun, ne de olsa. bu kadar 
sıkı muayenelere dayanamaz. 

* r * i işler bıı vaziyete girince paraları 
yaplaşıp bir tarafa savuşmaktan 

başka çar~ kalm;yordu. Yirmi binin 
yarısı on bin. On bin sterling senede 
beş yüz faiz ketirir. HJç bir işe yara
maz. Ben bu işten çekildikten sonra 
artık ferah fahur. tam bir efendi gibi 
yaşamak istiyordum. Bunun için de 
senede hiç olmazsa bin aterling bir 
gelir lazımdı. Yani yirmi binin faizi 
buna kafi gelecekti. 

Ben bıı işi bir an evvel halletmek için 
bir çare düşünürken, İtalyanın kızı 
bir tablo d<ıha ıretirdi. Profesör evde 
yoktu. Ninayı biraz endişeli ve cid
di bir yüzle karşıladım. Sonra ağır a
ğır ona bütlin meseleyi anlattım Bu 
işte bilhassa babasının çok fena ;azi
yete • düşeceğini, buna bir çare düşün:
ınemız lazım geldiğini söyledim 

Ninanm büyük gözleri korku 
0

ile bi
raz daha açıldı. Dudakları titredi, yü
zü sarardı. Kendisini hemen bir kol
tuğa oturttum. Mümkün olduğu kadar 
teselli ettim ve nihayet fikrimi açıkça 
söyledim. 

- Bana bak Nina, dedim. Profesör
den hayır yok. Çok korkuyor. Hatta 
k endini kurtarmak iin bizi ele vermeyi 
düşündüğiinü bile seziyorum. Çünkü 
böyle yaparsa paranın mühim bir kıs
mını kendisine bırakacaklarını tah
min ediyor. 

Tabii Nina buna mükemmelen kan
dı. Zaten ne söylense inanacak bir 
kız. Beni sessiz sessiz dinledikten son
ra bütiın saflığı ile: 

- Peki, dedi, ne yapmamı istiyor
sunuz? 

Mesele nazik bir noktaya gelmişti. 
Onun çok anloyı§lı, her ljeyi çabucak 
kavrıyan bir kız olduğunu söyledikten 
sonra mümkün mertebe karışık bır li
sanla, kuyumcu Tod'un dıikkanında bi
riken paradan, faizlerden. daha bir 
sürü §eylerden bahsettim. Nihayet, ak-

* * y am. bu sırada profesör geldi ve 
Nınaya. bu yeni tablo için baba

sının ne kadar istediğini sordu Falrnt 
Nina cevap vermeden ben: · 

- Yirmi bin, dedim 
Bunu işitince aptaııaŞmak sırası pı o

fesöre geldi. Yuzüme hayretle baka
rak: 

- Çıldırmış mı bu adam ? deru 
- Hayır, dedim, hakkı var. Ço:( ~ü-

kemmel bir tablo. İstediği parayı vere
ceğiz. 

Ve onun da cevabını beklemeden, 
Tod'a bir tezkere yazarak Ninaya pa
ralarrı vemesini söyledim. Altına ken
di imzamı attım, sonra kağıdı profesö
r e uzatarak imzalamasını söyledim. 
Profesör hiddetten mosmor kesilerek: 

- Hayır imzalamam, dedi. 

Bunun üzerine ben yüzüme çok kor
k~nç bir mana vererek cebimden bc'i 
~r tabanca çıkardım. Tabii profesö' 
bunun boş olduğunu bilmiyordu Bu 
sefer yüzü sapsarı 'kesildi ve gık de
meden imzasın ıattı. O daha kendin:: 
gelmeden Ninayı kolundan tutarak dı
şarı çıkardım. Kapıyı da profesörün 
üstüne kilitledim ve kağıdı Ninaya 
vererek ben eşyalarımı toplayıncaya 
kadar alıp gelmesini söyledim. 

Nina evden fırladı. Ben de yatak o
dasına koştum. Küçük bir valize eş
yalarımı doldururken kapı çalındı Tu
haf ~eyi Nina bu kadar çabuk gele
mezdi. Acaba Tod parayı vermemiş 
miyd_i? Merakla kapıyı açtmı. Karşım
da bıri resmi .biri ılvi lik i polis duru
yordu. Tam bu sırada profesör de ki
litli olduğu odadan bağırıp kapıyı 
yumruklamaya başlamaz mı ? Polisler
den biri: 

- KıZln hakkı varmış, dedi. 
- Hangi kızın, dedim. 
- Demin bize telefon edC{lin. Bu-

rada zorla hapsedilmiş biri varmış 
Kapıyr açar mısınız, yoksa kanuni 
müdahaleye baş vuralon mı? 

Onlara anahtarı vererek yevaşça 
pençereye yaklaştım ve mümkün ol
duğu kadar lakaydane perdeyi aralı
yarak dışan baktım. Ninanm elinde 
büyilk bir paketle Tod'un dükk~ndan 
çı'kıp bir otomobile doğru yürüdü"ünü 
gördüm • 

_Bir ş~y ıöy~i!ebillr miydim? Hayır. 
Bır şey yapabilır miydim, Gene hav 
Hiddetten yaşaran gözlerimin buğusu 
arkasında, yir~ bin Ingiliz lirasının 
bir .taksiye binerek ıızaklaı;tığım sey
rettim. 

Ne kadar saf kızmış meğer. 
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SOLDAN SAÔA: 1 - Bir İran hOkOmda· 

n - Bir yarım ada 2 - Takım adalar -
Tersi: Kız ismi 3 - jMilnaraa, ihtilif - Rll· 
cu eden 4 - Cet - Patlaırtcı madde S -
Kebap yapmrya yanr 6 - SOl!ato - Bir 
Suriye ıehri 7 - Tersi: Bir Peyumber -
Sır kuaba 8 - l 00 kuruı - Elem verici 
9 - Rouıeau'nun meıhur eseri - Gökte bu· 
!unut. 

YUKARtDAN AŞAôt: ı. - Bir hayvan -
M'ıidafaa mevkıi 2 - Hamız - Ad 3 - Kıy. 
metli taı - Erkek adı 4 - Fasıla S - Ce· 
nup dciil S - Blr sayı 6 - Bir vilbet -
Çeıd,tirmek 7 - Bir aayı sıfatı - Bir lraıa 
merkezi 8 - Dönuı - Bilırin 9 - Hamız -
Süt orıranı. 

* EVVELKi BULMACA - SOLDAN SACA: 
l - Karanfil 2 Aıık - Alan 3 - Razı
Rabl 4 - Tiklek (Kelkit) - Aş S - Ar -
Adı 6 - İntisap 7 - Miala (aıllm) 8 -

Kasrab (Banak) 9 - Mil - Jniı. ,: .......... .._ ........................... , 
Devlet Deniz Yolları l~letme ldareri llônları 

Umum müdürlüğümüz şehir hatlarında münhal bulunan 50 ve 60 
lira kadro ücretli kapı, mevki ve gişe memurluklarilc 30 lira ücretli 
hademe ve bekçiliklere memur ve müstahdem alınacaktır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 1 

• lcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiN DEN SAKININIZ Her yerde 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

............. , 

ANTIMAGNETIK 

SAAT 1 
ŞiŞLİ TERAKKİ 

Lisesi Müdürlüğünden : 
Bütünleme imtihanlarına (25) A

ğustosta, Orta kısım eleme imtihan
larma ( 4), Lise bitirme imtihanlan
na (2) ve Olgunluk imtihanlarına 

(18) Eyl(ilde başlanacaktır. 

, Yeni Çıktı ___ ,._ 

Günün en mühim eseri 

DEGIŞEN DüNYfA 
A. Hamdi Baıar 

8 
Buhran - ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğu.su ve batışı -
Yeni n.izamm ana prensipleri. 1 

Tevzi V e rl ~J ı 
Onlvenılte Kitabevi ı 

'-- Fiyatı: 80 Kuruş 1 

iHTiRA iLANI 
"Makineli tüfenklerden kapsül ve 

endaht için tesisat,, hakkında alınmış 
olan 14.10,934 de tescil edilen 1994 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla-
rın Galatada İktısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatları iltın olunur. 

Dr. ihsan Sami ••• , 

Öksürük Şurubu ı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

Talebeye ilan 
1 - Bu yıl tecil edilmiş olan askeri kamplara 10 Eyhil 1941 de baş

lanacaktır. 
2 - Yüks~k Ziraat Enstilüsüniln kamp i1e ilgili erkek talebeleri 6 

Eylıll 941 sabahı Ankarada bulunacaklardır 
3 - İkmal imtihanları Enstitüde ilan edilecek sll'a üzerinden 3 ile 

22 Birinciteşrin 1941 arasmda yapılacaktrr. İkmali olan talebeler Birin
citeşrin ayının birinoi günü En~titüde olacaklardır. 

4 - Bu sene Orman Fakültesinin ikinci sınıfından üçüncü smtfa 
geçmiş veya ikmale kalmış talebelerin kampı da Ankarada olacaktır. 

5 - Orman Fakültesinin Bahçeköy kısmın(!a bulunup da askeri 
kamp ile alakadar olanlar 6 Eylıllde doğrudan doğruya İstanbuldaki Fa
külte kısmında hazır olacaklardır 

6 - Yüksek Ziraat Enstitüsü~ün bütün 
İkinciteşrinde başlanacağından erkek ve kız 
günü Enstitüde bulunmaları ~zimdrr. 

Fakültelerinde tedrisata 3 
talebenin İkinciteşrinin ilk 

(5637 - 7210) 

~ .......... ~ ....................... .... 
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T. İş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 194 J 

IKRAMjYE PLANI 
.!şideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiu•
>s. 3 lkincitetrin tarihler inde ,-a

:ııhr. 

1941 ikramiyeleri 
l adet.· 2000-Llrahk 
s .. 1000 • 
4? • 750 • 
4 • 500 • 
8 • 250 • 

35 • 100 • 
80 50 • 

300 ıo 

='IOM.-Ltr~ 

=3000- • 
=tSOO- • 
=2000.- • 
=aocML 
=SSOO.- • 
cı4000.
:6000-

• 

1 

Öksürük ve nefes darlığı, boğ- j 
maca ve kızamık öksürükleri .... "••n•l'ı için pek tesirli ilfıçtır. !"' ıstanbul . Belediy si. lanl~r HERKES KULLANABi Li R. -İstanbul Levazım Amirliğinden veri

len: Harici Askeri Kıtaat İlanları 

Hepsine tahmin ed:'len fiyatı 
24,000 lira olan 4 adet seyyar 
sterlizatör 4/9/941 perşembe gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. is
teklilerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. llk teminatı 1800 lira-
dır. (362-5907) 

ZAYI: Takoim Lisesinden almıı olduğum 
24/4 / 941 tarıh ve 516 numaralı tasdikname· 
m_i kaybettim. Y•nisini çıkaracaiımdan eakisl· 
nm hükmi! foktur. 

1V-E 153 Muftmmır Çubuçku 

,------~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Beyoğlunda Bedrettın mahallesinm Yolcuzade İskender sokağında 21-
23-25- 27-29 numaralı evin hedim ve tahassül edecek enkazmm satışı a
çık arttu·maya konulmuştur. Tahmin bedeli 713 lira ve ilk teminatı 53 
lira 48 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. İhale 5/9/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7341) 

Başvekalet 

Eksiltme 
istatistik 
ve ihale 

Umum Müdürlüğü 

Komisyonundan 
1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 33 forma 

ta.l-ımin olunan 12 nci cilt İstatistik yıllığmdan 2000 - 4000 nüsha b astr
rılacaktrr. 

2 - 16 sayfalık beher forması için 65 er liradan 2145 lira bedel 
tahmin olunmuştur. % 7,5 hesabiyle 161 liralık muvakkat teminat ve
sikası verilmek lAzımdır. 

3 - Eksiltme 1941 senesi Eylô.l ayının 10 uncu çarşamba ıünd saat 
15 de umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapıla
caktır. Nümune dairede görülür, Şartname komisyon kAtipliğinden iste-
nebilir. (5605 - 7193) 

Talip olanların fiili askerlik hizmetini yapmıs ve otuz yaşını dol-
durmamış olmaları şarttır. Başlık maktu olarak 750 

Bu evsafı halz olanların şeraiti anlamak üzere tekmil vesaikle- 1 · 
riyle birlikte Umum Müdürlüğümüz Zat İşleri :iubesinc müdacaatları ınci sayfa santimi 500 
uıın olunr. (7283) 2 ,, ,, ,, 400 

,ı _______ l _______ ,

1 

! ,, 
,, ,, 150 

T. il. K. Genel Merkez Başkanlığından: " ·-----.. ,, 50 ,, 

Seton Yol ve Pist Yaptırtlacak 
1 - Etimesgut hava meydanındaki binalar arasında 32674 lira 50 

kuruş keşif bedelli beton yol ve pistler yaptırılması, kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. Bu işe alt idari ve fenni şartname ile ke
sif ve proje, Ankara Merkez satın alma komisyonundan ve İstanbul şu
besinden 2!l kuruş kar~ılığmda verilir. 

2 - Eksıltme 27 Agustos 941 çarşamba günü saat 15 de Genel Mer
J5ez. bina~rndş. yapılac:ıktır. 

8 - İstekliler, 2450 lira 59 kuruşluk muvakkat teminat makbuz
larını havi kapatılmış teklif mektuplarını. saat 14 e kadar m akbuz mu-
kabilinde komic:yon:ı vermelidirler. (6883) 

'f OPLANTILAR: 

MÜSAM ERE - B eyoflu Coculr Eıirıreme 
Kurumu menfaatine Ha rbiyedeki Belvu bah· 
'esinde Cumartesi 1:1Jnll ak,.mt için blr mU· 
samrr .. tertip edllmi1tir. Mü•amere ıecc 1aat 
ilçe kadar devam edecek, Hnalklr MUnir Nu
rettin de bir konıer verecektir, Ayrıca oıuı 
kişilik bir varycle heyntln in numaraları ile 
birçok allrprizlerde proııra .. ı zenııinleştirmck· 
tcdir. 

Sabıp n Neşnyat müdürü Emıa 
UZMAN, Gazetecilik Ye Ne,rtyat 

T . L. S. TAN matbu~ 

ŞiŞLi TERAKKİ LİSESİ 
1 - Yuva, İlk, Orta ve Lise Sını:tlarma Her gün yeni talebe ka7dma 

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

bildirilir • . 
Tarifname glSnderlllr . Tel: 80547 

··-------------------~ ,, ANA iLK ORTA LiSE_ .. , 
Yatılı ve Kız ve 

Erkek BOGAZICI LiSELERi 
Arnavut köy • T ramvay eaddeıl : Çlfteıaraylar 

Yatısız 

Kayrt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
Derslere 25 Eylıllde başlanacaktır. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

\ıı Telefon : 36 - 210 I , Ana - llk - Orta ve Lise 
Kız ve 

Erkek HAYRİYE LiSESİ 
Yatılı ve 

\ l).-; 

müracaat. Bü-
Fatih : Saraçhanebaşı 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe 
tünleme imtihanlarma 25 Ağustosta başlanacaktır, 

~---------Telefon: 20530 •••••••••' 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

15.8.941 tarih,inde talip çıkmamasından açık eksiltmesi uzatılan 900 
lira muhammen bedelli 1500 kilo tutkalın ihalesi 25.8.941 pazartesi günii 
saat 15 de yapılacaktır, Taliplerin 67,50 liralık muvakkat teminat mak
bu~ ve kanuni vesallde mezkur saatte idaremizde müteşekkil komisyon
da hazır bulunmaları laznndır. Şartname ve mühürlü nümune için het 
gün müracaat olunabilir. (7308) 

I
A'-:, ~~!_M!!L!km~~~k~!~~! b~. ~!~~lpır::a] 

21- 8- 941 bugünün Per§embe gUnU Sandal Bedesteni müzayede salo
n unda satılacaktrr. ..................................... 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzun mühendis ve fen memurluğu kısımlarının inşaat ve ma

kine şubelerine yeni talebe kaydına 1 Eylıll 941 tarihinden baıılanacaJt 
30 EylUl 941 günü akşamı saat 17 de nihayet verilecektir. 

Kayıt muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Ortamektep mezunları imtihanla, lise olgunluk imtihanında muvaf

fak olanlar imtihansız kabul olunurlar. 
Teşrinievvelin ilk günlerinde her iki kısmı için ayrı ayrı yapılacak 

duhul imtihanları günleri İstanbul gazeteleriyle Eylıilün 25 inci günü i
ltın olunacaktır. Fazla tafsUAt almak istiyenlerin bizzat veya mektupla 
İstanbul Beşikta~ Yıldızdaki idaremize müracaatları. (7320) 

Oevlet pemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (3730) lira olan 25 M2. Bezsiz l:istik levha, 1000 

metre Oksijen borusu ve 200 metre karpit borusu ile 3000 metre Pen
cere şasileri için l.Astik (4/9/1941) Perşembe günü saat (11) on birde 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara!mdan açık eksntrne 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.stiyenler in (279) lira (75) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği. vesaikle birlikte eksiltme günü saaUne ka
dar Komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Komisyondan parasız olara kdağıttlmaktadır. 
(7169) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRXAT BANKASI 

Kur11luş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

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

... . 

Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 

28,800 Lira. 

VERiYOR 
Zlrıat Bankaanda kumbarah ve ihbarsız t11arruf hesaplarında en az 60 
ılraeı bulunulara aened.e 4 defa çeklleeek Jc;ur'a ile apOıdakl pllna gtl• 

· r.• ikramiye daO ı t.ı lacaktır •• 
4 Ade' ı.ooo Liralık 4.000 Lln 
4 • 500 • 2.0(11) • 

40
4 • ( 210500 .. 1.000 • 

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

O 1 K KAT: Hesaplarmdak:l paralar b1r ııene içinde 50 liradan aşatı dilşm.1-
yenlere ikram.iye çıktığı takdirde 3 20 f azlaslyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa. 11 EylQ.l, 11 BlrliıciUnWlo 11 Mart ve 11 S aziraD 

tarihlerinde çekilecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebiyat fakültesinde T ürk ede;biyatı tarihi, Türkiye tarihi ve tıp 

fakültesinde sinir ve üroloji doçentlikleri açıktır. Namzetlerin 24 Birinci 
Teşrin Cuma günü yabancı dil imtihanı ve 17 inci İkinci Teşrin Salı gü
ntt esas imtihanları yapılacaktır. Doçentlik imtihanı talimatnamesi hl.ik
münce t ezlerin 14 İkinci Teşrinde verllmi~ olması !Azım.dır. İsteklilerin 
sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi ve ilmi hüviyetlerinJ töste
ren fi§lerile "fişler tedris l~leı::ı kaleminden istenecektir,,. · 18 Birinci 
Teşrin 941 tarihlne kadar Rektörlüğe müracaatları. (7267) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Tatil münasebetiyle memleketine gitmiş bulunan talebelerimizden ik

m al imtihanı olanlarm 22 Ağustostan itibaren okula dönebilecekleri i-
ltın olunur (7321' 


