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• 
ır uarı 

Şu anda on binlerce halk 
F' uarı geziyor 

söylerken j "ıııır Fuaruun geçen seneki a rılış merasiminden bir Jntıba ve Beh çet 

lnı ir Fuar ı ve lzmir Fuarının 
~ork sergisi 
~:ı~a~a bulunan Alman açılış merasimi 
ÔÇıldı';1 lız paviyonları nasıl 
~ay~· • iki paviyonu mu- Sergi, Ticaret Vekili tarafından 1ıııiye~ı - ~uarın diğer hu-

~~1 - Şahane bir açıldı. Jzmir Belediye Reisi Dr . 
~. tı. Behçet Uz güzel bir nutuk siJyledi 
~r hınet Emin Y A L MAN 1zmlr, 20 (A.A.) - Memleketimi-

~!' 20 (Başmuharririmiz- zm iktısadiyatmda olgun ve dolgun 
l93aefonJa) bir varlık olaı:a.!t her •ene bir kat 

'lı dUnllıevyo;k sergisini, yan- ı da.ha zenglnl .. en ıı ıncl lzmir Enter_ 
~la Yasını temsil maksadile 1 nasyona.l Fuarı ııu anda a.ı;ılm19 vo 

l il~ rctı. Hiç de doğru çıkma- sayısı 10 bınleri atan kala.balık zıy~
'linı 8~ginin yarını tarihin retçi kUUeleri Fua.r sitesini doldur

a !~~orı;ıediği bir nifak gör- mut bulunmaktadır. 
llıJaQ Ukı bugün açılış töreni Bu mutlu ıktısat ba.yra.mı mUna· 

'l;:l'\ııı lztnir Fuarı, yarının sebetile şehır da.ha saba.tıtan itiba
ı~llı temsil ettiğini hakki- ren donatılmağ'a. başlanmıttı. Fuat 
~Ilı e.jedebilir. Çünkü bugün sa.hası adeta. bir gelin gibi itinalı bt: 

'lt.lıır ~ihen boğuşmanın elbet- surette sUslenmif, onbinlerce zıyaret. 
~ 'onr al'eti olacaktır. Bun- çiyi cezbedecek bir ma.nzara lktıuı 

1 eııer~ da. İzmir Fuarın!n etmi,tı. Modern sulama maklnalae 
~tıcı lta1rını ortaya koydugu ile sulanan asfalt caddeler ve çimen
i! ta~tı kınına devrı elbette ıer fuara. bır canWık da.ha verıyord•. 
~gun r · Saat 17 den itibaren Fua.rın Loza3 

~ tıı ~Olt~arın kapıları açılın- kapmna. gıden caddeler ve bulvarlar Tlcare\ Vekili Mllmtaz \;".anen 

1 
1 

0~Ia:ııııa ngiliz ve Alman pa- Fua.rı ziyarete gelen 10 binlerce halk 
tn k d" d nün her türlü zaaf ve tereddütten uzak, , l:tra era e ıyor um. ile dolu idi. 

ilrnan. Yıbtıın üstünde İngiliz Sa.at 18 den biraz evvel Ticaret ve ~aşmaı bir i~abetle Türk milletine çizdiği 
't([gllan ayrakları ~i.r hiz3:.. kilimiz Mümtaz Ökmen yanlarında yol, biıi yalnız: tehlikelerden ve ı!.tıraplar-

lı.~ liti'·ı·ıyordu. İngıhz pavı- Vali ve Belediye Reisi olduğu halde dao masun b.rakmayıp, ayl).i. umanda ID<· 
"f; ""' l\, aı ına ı 1 dtniyet tarihinde milletiıniı.io kıymetiui "'ar rşımızın ve n - a.çılma mera.siminin ya.pı o.cağı ı..ozan 

1 A.J.,.. §ının "alınması sure· eldi! Merasim mahallin- bir kere dalyl yükselte-cek bu gibi insani "'an ., kapısına g er. . . . k" 
· ı. l t Paviyonu Alman 1 1 d b lunan mebuslar ge. hareketltre devam ettırmemıze ım an ver-

ıı:,.. ıı::ollSoJ de şehr m z e u • . k d" 
l:~ ifa . osunun kısa bir neraller, Romanyanın Ankara elçiSI j me te ır.> . . . . ,. .. 

~hu~: deaııe açıldı Konsa· . 1zmlrde yaban- Bundan ısonra Tıcaret Vekilimıı kurllU• J'U,k . • ekselAns Tel~maque, ki 

lt\M!... elçı Fon Papen'ı"n 1 1 F re. ı•tl- yr gelerek ~ık tık alkı~lanan nutu atını 
c"""'!l"in' cı devletler konso os arı, ua ... .. . . . 

. "Ul l Ve Ticaret Vekili· . 1 ı n t<-0yledıler. )lrraı;ım ve nutuklar tchrın her 
ı e k rak eden devletler pavıyon ar nı ki 
V~ ı\\ endisini tevkil etti- k rl kA tarafına hopar\ödc yayılıyordu. Nuıu arı 

Ilı .. : tn mümessilleri, mülkt ve as e er n, .. ·· _ 1 ;."<ti . anyanın Türklerle al· muteakıp B. Mtlmtaz Okmen ugur u ve 
~a. h l§ birl".. kt gazeteciler ve fotoğrafçılar yer bayırlı ol~uw. tl"'mtnnisini havi kapıdaki 
~av· az duy~gı... yapmal t~n mışlardı. Merasime saat tam 18 de kırmızı beyaz kordeliyı keı:;.erek Fuarı ıc;· 

1
1
i t..!}'onttn tnugkunu a~ a .. ı. askert bando tarafından çalman l s· tılar. 1.Ierasim bittr bitmez Fuar &abası 
~"' bıı u ayesesı gos- . 1 d Kür u e ev 

'fil tilizı Yaratıcı mücadele- tl-klA.l marşı ıle b~ an ı. s Y - liir anda ziyaretçilerle dolup ta~tı. 
•r v er dah t"k d veıa Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, 
~~t-ı.ıe daha ço~ ~ 1 

1 ~vran- çıka.rak ıı ıneı 1zmir Enternasyona.l 
, bit~· İngiliz a~ı~ ı. ybap- Fua.rmın maksat ve ga.yelerlni ifade 
··~ı •ısııı sergısının u- . 
~~ Q ha ! Türk ihracat mal- eden bir nutuk söyliyerek dedi kı: 
~~re do~gi Şekillerde lngilte- c- Türkire'nin bu yegino enternuyo· 
.,~ gôıt ınyonlara ihraç edil- nal Fuarından h<k\coeo ba,lıca hizmet, 

Ticaret Vekilinin 
Fuan açış nutkunun metnJ 

3ilncü sayfamızdadrr 
ı. etlilrn.~!e.cek bir surette mf'mleketimizde iktıN.di sabada elde edi· 

t~~a~ b". tı. Ayrıca açıkta len yenilikleri •• ilerlemeleri her oene bu· 
~~t ltıalti ır sa~ada bir takım rada toplu bir halde ifade <tfnck ayni ıa· ============== 
r~t .• ınııhntel~rı. işletiliyor ve manrla bizimle ikmadi ve kültürel mün•· Fı·vat murakabe 
~ .t\.}ll'ıa elif ışler gördürÜ· ~ebctlerini inkişaf ettirmek İ5teyen dev-

t ll~Ya ~n Paviyonunda da.. letlere müsait bir ıf'min hazırlamaktadır.> 
lılj ,'.l.ıııını e techizat var. Fa- 1933 de yangın uhuı üzerinde İzmir ,. zal arı arası r: da 
h uır ltuı manzarası daha 9 •rhll panayırı namı altında kurulduğu a . 
ıııa:~:Yoııu ~eşki\ ediyor. İta!- gündcnberi her yıl EntcrnHyonal Fuarın • •ki.ki 
ı.1 ;:;<at İçi arpten evvel sırf g.-.;irdi~i ıekimül ,afhalarını kaydeden deg~ iŞi 1 ar 
lı ı"tr binand Yapılmış cidden Brhçeı lJ, dün,anın uğradığı felikeı li 

v':to e"kıe h ır. Bütün tefer· haJe ra(Zmt'D lımir Enternasyonal Fuarı· 
~a.r-fıt biı; azırlanmıştı. tran nın üzrrine aıdıı:.-ı "·aıifeteri ak&amakarzın 
llı~n~ lalti e kardeş !ranın yapmıya muvaHak olduğunu ve buoun 
!~il gu Jl ettiğimiz kalkın- ba,lıco >rb•binin Fuar har.k<t\erine ıczad 

.!tt1h1:_ trıah~l h
1 

.. aberler getiri- ,.,. mini tı>~kil eden his5.iyat "e temayülitı 
~ t,.:_04n Cid U atının ve sınai Türk vatanında ytr "erilmtnı~i. Türl 
ta~illtn inte~ nefis eserle· milletinin bütün insanlık için tamamen 
~. l ~im ıla.p. hamleleri· hayırhahıne duygular be11ılrmekte olmasın· 

l'.ıı~ , A.rıcak ler.~n~. havi bulu.. dan ileri geldiğini tebarüz t'ltirerek demi~ 
i ı;~lraııca buttn tarifler tir ki: 
~tııı.•rel<:il Yazıfnıış olduğu c-- En büyüğümü• aıiı Şefimiı lnönü-
1b;, ~Yorıar er .. taın bir fikir 
tıı~ltıergini~ Turkçe tabirler 

1 ı "I ~- açılışına yetişti
ı .... ~ı".,, 
""ır ""e b· 

~~'ırla lletgisi 
1~lerce ziyaret

ıt ı r içind nı geziyor. Her 
~ ''Vltıe . e. Her köşe in-

,,,.~~tide~1~miş. ~kşam 
·~ı ~''-at ter da gazınosu

"'Ur k. as_ları Uzerinde 
ı~ılık bir ziyafet 

verilmiştir. Önüm üzde kocaman 
bir göl var. İçinde kuğu kuşla
rı dolaşıyor. Gölün b ir köşesin
de çarhı felekler yakılıyor. N ev 
york sergisini görmüş bi: . k aç 
kişi varız. N evyork sergısınde 
bu kadar zevkli ve g ü zel b ir k ö
şe gördüğümüzü hatırlıyamıyo
ruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fiyat MUrakabe komi8yonundakı 

azalar arasında. deği~iklikler yapıla
catı söylenmektedir. 

Haber aldığımıza göre komilıyonun 
en faal azalarından bulunan tstanbql 
Ticaret Qdaı!ı KUlbl Umumisi Bay 
Cevat Ni.umt komisyondan tama
men ayrılmıştır. 

Cevat Nizamının yalnrz komisyon
daki vazıfealnden ayrılmakla kalma
yıp Tıca.ret Oda.sı Kıttibi Umumlll
ğlnden de ayrıldığı ve yerine ba.ş:kıı 

birislnın tayin edileceği haber alın

mıştır. 

Yolcu hareket cedvelleri 
Ankır~ 20 (Telrfonla) - Öğrl"ndiğime 

göre Devlet Oemiryollan idıreai İlitanhul 
"'e diğtr hatlarda yolcu nakli)'3tına ait ha· 
reket ctt\'elltrini yeniden d~i~tireccktir. 

Eden1 
Türkiyeye bir 

mesaj gönderdi 
Londra, 20 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı M. Eden, radyo ile TUrk 
milletine bir mesaj göndermiştir: 

M. Eden, bu mesajında. ezcüm
le şöyle demektedir; 

c:- lzmir Enternasyonal Fua· 
rının açıldığı bugün, asli Türk 
milletine hitap etmek benim için 
tıa.kikl bir zevktir. 

Harp zamanında. böyle bir !ua· 
rm tanzimi, çok gUçtUr. Bu fu· 
arın açılması ve lngilterenin fu
arda paviyonunun bulunması, 

Türkiye ve lngllterenin mü.şterek 
istikballerine olan itlma.Uarının 

bir bürharudır. 

Bir kaç ay evvel sizleri Türki
yede Ziyaret etmek ve Reisicüm
hurunu.z İsmet İnönü, devlet a
damlarınız ve askerlenizle aarni
m! görüşmeler yapmak fırsatını 
bulmuş: ve daha tyl bir istikbal 
vücude getirmek için ça.lışa.n 

memleketıerimizin müşterek ima 
nını mllş:ahede eylemiftim. 

Ziyaretimi takip eden bir kaç 
ay zarfında bir çok bUyUk hadi
seler vukua geldi. Fakat bir un
sur değişmeden kaldı; Türkiye, 
herhangi bir mütecavize karşı, 

mevcut hazinelerin en büyUğtınU, 
istiklA.ltni muhafaza. kat'I suret· 
te azmetmiş. bulunmaktadır. 
Kahramanlık, TUrklln an'anevl 

ha.sletidir. TUrkiyenin Ya.krn ve 
Ortatarkta şimdiye kadar oyna
dığı ve oynamakta devam edece· 
g-ı mllııim rol, bu kahra.ınanlıK 

üzerine m uesaee bu1un.ma.ktadrr. 
tzmlr Fuarı, TUrkiyenln eko· 

nomik istikbalinin bir sembolü 
dür. Bu münasebetle TUrk hUkO
metini ve mUletinl tebrik eder ve 
TUrk hUkO.met.ine ve milletine, 
şimdi ve gelecek yıllar içm ta.m 
muvaf!aklyetler dilerim.> 

\... .J 

Varnada 
Büyük bir 

casus şebekesi 
meydana çıktı 

Komünistlerden 
mürekkep olan 
şebeke efradı 

tevkif edi ldi 
Sofya, 20 (A.A.) - Ofi: Varne.da 

geniş bir caausluk ve tethiş teşkl!A.tı 
keşfedilmiştir. Bu t~kllAtın ba~lıca 
a.zaları ile şefleri Angony-Makarot 
Froudkine tevkif edilmiştir. Froud 
klne ve şerikleri bir çok seneler ev
vel kanunen feshedilmiş, bulunan fa
kat gizliden gizliye fa.aJtyet sarfeden 
Bul-gar komünist partisi merkez he
yeti heBa.bma çaltfmakta idiler. 

Froudkine, bir takmı komüni~t a
janlan şebekeSi kurmaga rnuvatfak 
olmuftU. Bunların lkametga.hlarında 
yapılan araştırmalarda bombalar ve 
tahrip edilecek yerleri gösteren p\An
lar elde edUıniştlr. Tevkif edilenler 
ayni zamanda yabancı bir devlet he~ 
sa.bma casusluk yapmakla da itham 
edi1ml4!erdir. 

Birkaç satırla 

Havac ı lık 
Kallfornly&da 83 ton ağır\ıfın

da dilnyaıuıı en büyUk tayyareo! 
ıu.,a edilmiş. 

CUmhurJyet idaremizin, k urul
duğu gi.lndeoberi h&va<:ıh.ta verdl
ğl ebenuniyetln nckadar yerinde 
olduğu bu haberle de anlatılır. 

Havacılığa kıymet vermlyen 
rnUletler, yurd müdafaasında yaya 
kahrlar. Bunun misallerlnl gör· 
dük. 

Havacılığuruzı durmadan lnkl· 
şat ettirmek yalnız hUk11metlmlze 
değil, mllletlml•• de düşen bir va
zifedir. Ba vazifeyi yapmaktan çe
kJnmedlğlmW her fırsatta ıöıter
mellylz. 

•• 
una 
HARP VAZİYETİ 

Sovyetlere göre 

Yeni inkişaflar 
Cephelerde 
kanlı harpler 
devam ediyor 

Sovyetlerin Peypus • limen • Seliger gölleri aras ı n
daki mukavemet hatlarından §İmale ve ıarka doğ· 

ru çekilmeleri Leningrad §ehri ve Moskova • Lenin
grad demiryolu için hayırlı bir vaziyet değildir. 
Sovyetler iki ha~adanberi ilk defa olarak Gomel 
istikametinde de şiddetli muharebe olduğunu bildi
riyorlar. Acaba Almanlar, dünkü yazım ızda tasav
vur ettiğimiz §ekilde Kiyef ve Harkof istikametle
rinde bir harekete mi ba§ladılar? Bunu bir kaç gün 
içinde anlıyacağız. 

lngilizler, Sovyet 
kuvvet lerinin Ukray

nada çeki lişle ri ni 

nas ı l tefsi r ediyorlar 
Sovyet ordularının Ukrayna
da çekilişleri devam etmek
tedir. İngiliz membaları bu 
çekilişi şayanı teessüf gör
mekle beraber vaziyette faz
la bir tehlike hissetmemekte
dirler. Sovyet tayyarelerinin 
bu harpte gösterdikleri mu
vaffakıyet her tarafta takdir 
uyandırmıştır. Bu husustaki 
mufassal ajans telgraflan
mız 3 üncü sayfamızdadır. 

1 Yazan : ihsan BORAN 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Almanlara göre 
Rus çekilişi 
bir hezimet 
şeklini almış 

Almanlar l'\ikolayefte 
ele geçirdikleri harp 
gemilerinden ist ifade 

edebilece~miş 
Berhn, 20 (A.A.) - Alma.n ordu

ları başkumandanlığının tebliği: 
Cenubi Ukra.ynada dU.Şma.nın hA.ll 

\.şga.l etliğ'I az mlkta.rda. köprübaşla.
rına karşı hUcuma, muvatfakiyeUe 
deva.m edilmi!Jtir. Seri kıtalar, şid· 

deUe mukavemet eden düşman kuv
vetlerlle çarpışarak, 6:'; tank tahrip 
etmı, ve büyük miktarda. Bol,evik 
ukerl esir almı9tır. 

Sovyetlerln s-ekllJ'i beıJmet 

şeklini a1mı, 

Berlin, 20 (A.A.) - D· N. B. ajansının 
bildirdiğine göre, Alman ha\"a "kuvvetleri· 
nin §iddetli harekitı Sovyet ricatini bir 
hezimet şekline sokmu~tur· Hava bom.har· 
dımanları dü,mana ağır zayiıt "\'trdirmif· 
tir. Bazı dü~man müfrezeleri tarnamile im· 

ha edilmiştir. 
A~at,ı Dnitper'in garp kı!nU nda Alan 

hava l~~kkülleri ıs ığusto;.ta yaptıkları 
bir akın e!lnuında 90 tank, müteaddit va
gonlar tahrip etmi,Ier ve 35 vagon yak· 
mışlardır. Ayrıca 10 sarnıç vagonunun 
i~tial ettiği görülmü~tür. 

§Uma! cepheolnde 

Stoltholm, 20 (A.A.) - cHavas> 
Ôfi bildiriyor: 

Alman kuvvetleri 'ıddetU muhare-

Fırıncılar · Cemiyeti 
Reisi cevap veriyor 
''Un tevziatında yolsuzluk 

iddiası doğru değildir,, 
Gazetemizin bir müddettenberi üzerinde hassasiyetle 

durduğu bir mevzu var. Fırıncıların şikayetini mucip olan un 

tevziatındaki yolsuzluk iddiası. Dün bu sütunlarda bir fınn 

sahibinin iddiasını neşretmiştik. Bugün de ithamlara başlıca 

hedef teşkil eden fırıncılar cemiyeti reisi B. Ahmet Rızanın 

cevabını neşrediyoruz: 

cBugürıkü tarihle çıkan gau-tenizin taka11 haricine 5('Vketm~ktedir. Bayu'nun 
l inci yyfasının 5 ve 6 ncı şüti.ınlarında bu :HU.yeti lendi mıntakaıı haricine ek· 
hrıncı Süleyman Bayu imzaı;.ile ne:rtdi· mek ae,•ketmesinden mütevellittir. Beledl 
]en yazıya berveçhi iti cevabımızı ayni ye mıntaka !arfiyatını nazarı dik.kaıe 

sayfanın ayni !iti.tununda dercini kanu· alarak tevziatı ona göre )"'lpmaktadır. 

nan bah,ettiii hukuka binıen talep ede· 3 - Cemiyet idare aıahkl&n her t-ena 
rim, 

l - Un ttvziatı doğrudan doğruya İ:t· 
tanbul beJediye!Iİ İktı~at müdüriyeti tara· 
fındın ihtiyaca göre tanzim ve hn fırının 
i§1i,,eceği unJır tayin "e te~bit edilir. Ek· 
mekçi1er cf"miyetinin i~tirakile bir komiı0-

yon tarıhndan te,·ziat yapıldıjı hakkın· 

dıki nrşriyat tamamen hil.ih hakikattir. 
Böyle bir komiıı)'on da mevc.ol delildir. 

2 - Süleyman Bayu'nun fırınına hele-
diytce tahı;iıı edilen -..·e itle~i i~in ta
yin edilen unlardıın yapılan e-kmekleri 
Süleyman Bayu kendi fırın ve tezgılhın· 

da u.tmamaktadır. Evvelce mahkeme ma· 
rifetile yapılan \Cjihiti deliilde Süleyman 
Bayu'nun tcıgi.hında 170 ili. 200 kilo ek· 

mek satmaktı olduğu 2000 kiloya yakın 

ekmekleri de ~hrin muhtelif ~·kilerine 
bey&irle.rine yüklrterek göndermekte ve 
oralarda satmakta olduğu anl&lılmıştır· 

Bu &f'beple mıhı& hnnında ek.n~l kal· 
madıiını gÖtıtennek için ekmekJerini nnn· 

umum cenafın içtima.ile ve alikıdar res· 
mi memurların hu.ıuril inıihap ilf" yapı~ 
maktadJr. ReJı ve · azalir da Mıafın W 
ma.dını kıunm.tt lJ.yık olan.l.anada.n lMl· 
hap olunur. 

~{cktup aalıibinin bu iddiaaı da hilifı 

hakiL:ıttir. 

4 - Şirketimiz depmunda 4000 ç1.1val 
un ııok olduğu hakkındaki nCfTiyal d• 
bilih hakikattir. Fırın ve depomuıda an· 
cak bir günlük un bulunmal1.adır. Bd<'· 

diye İktı!.lat müdüriyetine takdim edilrn 
beyannam""de bu unların 760 kİ.Ü!ur çu,aJ. 

dan ibaret olduğu dahi aörülmü§tür. Bu 
miktar da kwyudu resmiye ile sabittir. 
Şu halde Defriyatı vakıanın ha~tan ha,a 
muğayiri hakikat olduğanu arz:e<kr, MY· 

gllarımı ili."'e ederim·» 

B11 hususta §İkiı)'Ctçi ftrınctlana mü· 

ıa]blarını ve bazı yeni mvkabll idıit.ak· 

rını yarınki YYtmııda btilıcaltınız. 

belerden sonra Leningrad'ın iki yüz\ :;::;::;::;::;::;:~~====================~ metre cenubunda bulunan Salzi'den 
sovyetleri bu şehrin garbına sürme~ 

te ve İlmen gölilnUn 'imal oalıllinde ----· 
N ovgorod 'un ötesine kadar Uerleme

l ğe muvaffak olmu.flardır. Burad.ın 
Leningrad'a doğruca giden bir tren 
yolu vardır. Sulh zamanında Lenin
grad'a vo.rma.k için iki sa.at kAfl !dl. 
Fakat şimdi bu mesafeyi katetmek 
için çok daha fazla zaman 1t.zmıdır. 
ÇUnkU Lenlngra.d etrafındaki Rus 
mevzileri çok kuvvetJidir "\"e Mare~ 
şal Voroşilof'u.n elinde .şehri mU.dafa& 
için bUyük kuvvotler vardır. 

Harp gemileri sağlam 

Btrlio, 20 (A..A.) - Hu,u~i muhabiri· 

mizdrn: 
Askeri mahfiller. Alman k.ıtalarının 

Nilcolayev tez.gihlarında ele geçirdikleri 
gemilerin Sovyetler tarafından tahrip edil
memi' olduğunu fiiylemektedirlcr. 

Almanlar, bu cGzÜtfJ'llların yapısını, kı· 

58 bir müddet ıarfındh. ikınal tdecf"klerini 
ümid etmektedirltr. Bu uretle Karade· 
nizde bir mühim Alman donanmau bulu
nacaktır. 

Romanyalıların lştUıası kaba.nyor 

Sual No: 3 
Baba obnak için bütün ömrünlizce çıldird ımz. Tam çocuğun dün

yaya gelecegi dakikada ya anneyi, ya çocutu feda elmek lılum ge.tdl
fln1 doktorlar kat'l ol&rak haber \."eriyorlar. Ne karar verlrslniz.! 

Biikreı, 20 (A.A-) - Rumen ajansı bil· NOT: Bu sua.lin cevabını aşağ'ıdakl kupon üzerine kıs""a yazacak 
diriyor: ve 30 sual tamamlanınca cevapları adre11iniz:le birlikte gazetemize gön· 

Rumtn gazetelerinin yaıdı&ına &öre. derecekatniz. 

Dn.ieper nehrinin Ote tarahnda oturanı •--:=~=====================~--' 
Rumenler için l.urtulu} us.ti c;almı,ıır. 

1 
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~AMEQillA 
AAPT-E 

G:ttikçe artan bir tazyik sta 
il 

Halkın abluka yüzünden yavaş yavaş nikbin 
bir hale gelmesi Almanları şaşırtıyordu 

u 
Yeni nıüdür, mülkiye 

mü/ ettişlerinden 
H ikmet Saynıan 
dün vazifesine 

bas.'adz 

-3-
Bereket versin kı tehlike nısbeUn

de mlldaiııa vasıtaları mükemmel biı' 

surette arUyordu 
Nihayet 1916 scncsının sonuna ge

liyoruz. Kış mevsıminln iki tarafa te. 
muı ettiği nisbl sükun devresi zarfın. 
da Almanlar ı;özlerlnln önünde tecı 
,ir mağlQbıyct sahnesinin açıldığını 
;orUr gib, oluyorlar. Bıışkumandan
arı onlaı a bir Verdun harbi açmış. 
harp akim kalmış Somme'de tnglllz 
taarruzuna l':!Ukavemcte mecbur kal. 
muşlar, fakat Romanyayı baştanbaşa 
l~al imkanını bulmuşlar ve nihayet 
o seneyi de zafer lkllllcrlle nihayete 
erdirmişlerdi. Blltiln bunlarn rağmen 
Alınan z mamdarları, o sıralarda da 
kendilerim bUyUk 'bir felô.ketln eş. 

tın<lc hıssedilen endışelerle muhat 

görüyorlardı. 
Gittikçe artan bir tazyik. vesa

itin • ttlkçe azalm~ı. ccphelerir. 
sün geçtıkçe sıkışması, halkın ab
luka yüzünden yavaş yavaş b tıd!l 
bir hale r;elmcsi Almanları şaşırtı
yordu. Gaıp cephesinde müttefikler 
ilk bahar için daha mUthlş darbeler 
h&Zırhyorlar, Rusyanın muka'\emet 
kudreti. zayıflamıyor, hatta hlç u
mulmadık bir nı.sbet dahUlnde artı

yordu. 
Yalnız ılk defa olarak 200 denizaltı 

b irden denize sUrü!Uyordu. Fakat a
caba bunlar lngiltereyı ablukaya ve 
onun aç kalmasına. kAfı gelecek, Bir· 
Jeşik Amerikanın harbe girmesine 
s ebep olsa bile deni~alUlar mUhim 
bir d8Ilbe teşkil edecek mi idi? 

l~ İŞTE?\ GE~'lT1KTEX O. iRA ... 

Alman amirali T irpitz hı:ı.tıratında 

diyor ki: 
cEğer Rusyarun bır 1hU11Ue maruz 

ulacağını evvelce tahmin edebllsey
lik belki dcı 1917 denizaltı harbini e
ımtzdekı son vasıta olarak iler1 silr
ınczdık. Fakat 1017 Rus lhtiltı.llnl lşa 
ret eden dıiçıbir hareket yoktu ... > 

Sonteşrin ve fikkılnunun bUtun im· 
tıdadınca Başvekil ile askerl ve lbah· 
ıi l)efier Alnınn imparatorunu şu 
münakaşalarla tazip edıp dunnuşlar 

dı: 

Şimdi ellmızde bulunan 200 deniz· 
aıu ile Atlantlğin öte tarafında 
120.0000,oooAmcrıkalının kıymeti tılr 
mıd r? Denizlere hfıklm olan 1ngll
t ere, denizlerine altında da h~kim 
midtr? Ştddeti itibarile Roma ve 
Kaı·taca arasındaki kat'i dönUm nok 
tasından daha müth19 bir vazıyet? .. 

Hiç fllphe yok kl o sırada ittihaz 
edilen kararın oUtün me.s'uliyctl ilin. 
tienburg'la Ludendorf'a aittir. Artık 
'l'iıpilz ortada değildi ve o, hatıratın. 
da hudutsuz denizaltı harbınin Utı.nı 
için t ercddlltic vakit kaybedıldiğl za.-
1ı1an d.ı artık ış işten geçmiş bulun

ıduğunu yazıyor. 

F akat Alman büytik karargAhı oıı 

rnüddettenberi netıccsı ne olursa ol
ıun denizaltı silAhını mutlaka kul· 
fanmak azminde idi. Bu kararı;Ah 
~udendort'un şahsında hiç 'bir şeyin 
• nUnde eğ!lmlyen bir şe! bulmuştu. 
Onun kafa5ında en mUthlş t ehlikele
ıtıı sevimli lbir tarn!ı vardı. 

nemez.se de hudutsuz denızaltı lıarbı, 
ıımuml heyetile çok lyı neticeler ve 
ıecek gfb1 gbrünUyor. Askeri vazı

yet ınUltıhaza edilirse bUyUk taarruz 
lann bize nihai zaferı temin husu
sunda pek az Umit verdiğıni kabul" 
mecburuz. Denizaltı taarruzu bizim 
son kozumuzdur. Almma.sı mevzuu 
bahis olan karar son derece vahim· 
dlr. «Fakat askeri makamlar deniz 
altı haı'binl zaruri görüyorlarsa ben 
buna muhalefet edecek vaziyette de
ğilim.> 

Mareşalın !lk rlert - Danimarka, 
Amerika, Hollanct:ı., hatta 1svlçreye 
karşı vaziyetımlzln bUtUn ihtimalle
rini hesaba kattık. Şimdiye kadar 
knl\"azörlerln harck!tından ileri ger; 
miyen denizaltı Jıarekfitı bize pek za. 
yıf JnU\'af!akiyetler temin etti. BU
tUn azınımlz ve bUtün şlddetimlzlc, 

hattA mUmkUn olabildiği huşunetle 

denizaltı taarr uzu, en geç ı şubat 

1917 tar hine kadar başlamalıdır. 

MUltefıklerimızın vaziyeti dolnyıslle 

Yeni 1stanlıul laşc mUd\irii 
Bay Hikmet Saynınn 

harp lbiran evvel bitmelidir. Hatta İstanbul İaşe müdUrlUğUne tayin 
biz, bu hurbo ctaho. uzun ınUddct mu- edilen MUlltlyc müfettişlerinden Bay 
kavemet edebilsek bile. Hikmet S yman ye;ıl vazifesine ba.ş-

Bıı.şvekil - Denizatt1 taarruzunun, lamıştır. Kcndısinl tebrik eder, yeni 
harbin sonunu gccil<tlrmesl lhtimalı vazıfesınde de muvaffakıyetler dile-
olduğu da hesaba katılmaldır. rız. 

Generlll Ludcndorf - Deniz.altı ta. l * Altın fiyatı - DUn bir altt'l li
arruzu, ordularmıız.ın da vauyctin ra 25 55 llzcrınden muamele görmUş

ıslah edecektir . Düşman bazı maden- tür. 
!erin naklinde, kömUr elde etmekte o 
.Sıkışmaya başlıyacak, bu da mUhlm
ma t husu sunda ona zararlı olacak· 
tır. Neticede garptekl ordumuzun 
ferahlaması pek milmkUndUr. Blzım 

Bir otobüsçü 
müşteriyi bıçakladı 

tecrübelerimiz, düşmanın nakliye \'e fa..,e]ki ı;cce Hıılıç Fenerinde hiç )Ol· 

ticaret vapurlarında bir buhran lçı"I- ıan çok fcd bir ')aralama hlidi C!i olmuş 
de olduğunu, neticenin çabuk alına- ve f>ir otohu lıilttçi · vercligi pnranııı Üs· 
bileceğini gösteriyor. tunu 1 ll'di dıye )olculnrdan birıııin karnı· 

Ve nmayet Rusyanın taarruz ka· nı bıçakla dcşınitlİr· 
biliyetl bUsbütUn ıurılacakltr. ÇUn-ı llüdi•e §Ö)le olmu~ıur: E}üptrn otohü· 

kil gemileri batırmak suretılc tonaj ~r binen, l'ııtılıtC' Jlırkai~mf mahallrsi ıulr 

üzerinde t emin edeceğimiz tenkisat oturan Hami oğl ı 19 )B~ında Mustafa lıi· 

Rusyanın mWılmmnt yardımı llze- !et alını >c luletçi paranın ıı ıunü \crmc
rlnde derh al t esir edecektir. Sıbırya mi~ıir Bır ınmld ı onra ~hı ıaf:ı bildçi 
hattı ile yapılan nakliyat , Rus ihtl-ı I t..-:...: . 1 " d • 

aıumt oı; ı n eea en paranın ı; ı unu ıs-
yaçlanna cevap vermekten uzaktır. 

l 
1 ıemiş İ•t" de, R<'eai birdenbire hiddetle-

Başvekil - Birleşik Amer kanın 
harbe girişi, 1ngiltcreye iaşe mnddesı oerek ileri eri o;Ö)lenmf'ğe ba,lanıı. w 
söndennesini, mali yardımda bulun- kınga hınluıhıre p;uhıııışıır. B'u t' nada 

masını, tayyare yetiştırmeslni ve bir Recai rrbindl"n hıçaı;ını çek!'rek Muslıı· 

gönilllU ordusu hazırlamasını lemın fıının kıırnııııı &Bplıyarak zavallıyı ) ere 
edecektir. 1 ) ıkını ıır. ı:ı nıftıın ) cti,enler Rı-c:aiyi elin· 

.Mareşal Hindcnburg - Bız bütUn dekı kanlı !>ı~ai;ı ile hiılıktc )Ukalıınıı§· 

bu ihtimallere karşı duracak vaziyet_ !ardır. 
teyfz. Deniz.altı haıtılnin jbugUnkli lıı tala imdadı t>ılıhl oıoınohıli ile Cer· 
şartları, şimdiye kadar olduğundan ralıpa _, hutııhan ine kııldırılarak: der· 
çok daha mtlsalttir. Biz bu harbe baş hal tcda>i oluna alııımı ııır. Huna ra~ıııeıı 

lamaya mecburuz. Mustafanın hayatı ıehlikedcdir. 

Şoför Recai yakalanarak tıılıkikatıı ba,_ (Arkası var) 
!anını ıır. 

L
GONON J Tütün i_şçilerini~ bir 
T AKVIMI hamıyet eserı 

- Tur/. Ha~a kurumu lstanbul şubt:Jindcn: 
21 AGUSTO::s 9H HllSC)in ;:ıabri l uten tutun mueasese-
PER~EblBE !erinde çalışan 'ı;çi vurdda.lıır )akla~mak-

A f: 8 - GÜN: 233 _ llı:ır: 108 ta olan 30 Aııu~toa Zafer \e Tanare bay-
RlJAJI : 1357 - AGUSTOS: 8 rıımınııı ifııde ctı ğı duiıı '" §\'rcfli ınina· 
llİCR/: 1360 - RECEP: 26 yı ı;o;wnunc ahıraL: bir ı;unluk: )evmi)e-

VAKİT 

CÜ E.5: 
ÖGL'E: 

lerinin tııtıırı olan altı )UZ ku ur lıray ı 

~VALi EZA."\J Hua Kurumuna teberru , ... kurumun la-

Şehir içinden : 

Yerli Mallar sergisi neden açılmıyor? 
. 

lstanbulda da bir sergiy~ 
ihtiyaç olduğu idd. a ediliyor 

lı.ınir ruarının aı;ıldığı buglın

lerde, iııtanbullular btaııbuldakl 

"'Crg lle rini açamadıkları için bü
yük bir teessür l<;lndedirle r . 

istanhulluların fikirlerine terl'u
man ola n g a ze teler pek haklı ola
rak soruyor lar: 

elliz ı .. t anbullulur liyaı.nt ~ız. 

k imseler mi) iz':» 
Dün bu huı;usta lılr akşam refi

klınlze bc.yanatta bulunan t tnn
bul \.'ali ' e Bcledl)e RcU;i dol•tor 
LCıtfi Kırdar bta nbullulann hiç de 
Uyakalı.l.G olmadığını söylü~·or ' e 
erginin açılamaıııa.,ı hakkında 

et rafb iıalıat \ ererek diyor ki: 
«- Ser&;i etraluıda çalışıııaları 

mu.a devam ederken , .e tnın ııııis

bct bir kara r \ereceğimiz sırada. 

harıı çıktı \ C tabintlle bu tosa\· 
vurlarıınızın kun eden fille çık-

ma ın.a. mu\akkat bir zama n 
ma ni oldu. 

lunlr ı•uarının 11 senelik bir 
maziye nıalik ' e ellııde muaz.zanı 

bir saha m eHut bulunduğunu: fs. 
tanbulun be maalesef esa it bir 
scrJ;I yerinden mahrum olduğunu 
gözöniınde tutmak JAzııııılır. 

~aaınafih, Yerli ;\lallar Sergl
ı;lnden arfuıausr edilmiş dl'ğlldir. 

GtJe(•ek ı>ene hu ı>ergi kurula <·nk

tır. Dünya 'aı.iyetı düzelir düzel
mez de mükemmel bir btanbul er 
ı;ı ı açılacaktır.» 

\ 'alinin bu beyanatı ü-ıA•rine her 
"ene ~rgide bıiy ük pa~ iyonlar iş

gal eden ala kadar fabrikatörle re 
bir arkada' gönderdik , bunla r di
yorlar ki : 

«- \'alimiz erginin harp dola
yıslle yaprlamadı~ını l,aret e t 
tikten onra , g elecek ı.cnc muhak
kak surette kurulat·ağını işaret 

ediyorlar. A caba gel~:ek sene har
bin biteceğine dair k a t'i deliller 
var mı? 

onra bir daha.ki eno içlıı ~ a

ziyet büsbütün ha ,kalaşaeaktır. 
Bu gözönünde tutulmuyor mu! 
\'aziye l de~lştiği ~bl ljC.ralt de 

ıleğl-:ceck \ t• IJclkl de ı;ergiıılıı ku
ı-ulııınsı daha ~ok gü~lcşet·ektir. 

Yullnıl:r. gene ı-:aret ediyorlar ki, 
hrıılr bCrgblııiıı ıua:ı.bı 11 lıl gibi 
u:ıuıı bir nıa:ıl)e dayaımınktadır. 

İstanbul l'rglsinlıı ıııozhl H 
yıldır 'c İl.mirden üı; sene daha 
CHeldlr. 

b.ııılr sergisi bir Fuar değildir. 
Bir ekı;pozlı;~ ondur. Orada sat ı" 

ynııılmoz, ıııallnr yalnızca teşhir 

edilir. Halbuki ruarın lfado cttlğı 
manada ı.atı-ı \ ardır. 

İstnııbul ergislnlıı hinterlandı 

bütuıı '.l'ilrkl,) cdir. lznılrlııki işe 

malu.lut Ege mıntaka ına aittir. 
Izınlr ı;crgbl <inha :z.l,)ade bir ı.'

rni nınJı,,uller sergi iıllr ' e evveli\ 
l'lre'de, onrn da ~lfmlktc nçtlan 
sergilere karşı Tıirk zlrai mabı.ul

lerlııi h nıa) c etmek gayesini istih
daf ederek llçılınıştır. Halbuki l s
tunbııl ergisi dogrudnn doğruya 

bir sanayi nııısnuat crglsldlr. 
G~en senelerde lstnnbul crgl

slnl gezenlerin adedi 600,000 kişi.) l 
bulmuştur. Lelp:z.Jg p:ına.) ırını ge
zenlerin yekünu 2,{i mU.)on oldu
ğunu ı>öylersek btnnbul sergisinin 
nckadar büyük bir rnğbetlc karşı
landığı mPydana ı.;ıknr. 

lı.rıılr ı;crgl inin hlı,) Uk hlr a
lıayı l!igal ettiği söyleniyor. Bu 
saha 48.000 metre murabbalık bir 
sahadır. lstanhul sergi l için ayrı
lan aha GO küsur bin metre ıııu
rnbb:ılıl<tır. Fakat hu kadarlık hir 
ı>ergl için arazi bulunamııdığmdan 
n.elccllye Taksim Nladyoıııundan 
artnkal:ı<"ak lusmı sergi iı.;iıı tah
ı;is etmiştir. Ihı ımlıa 3000 metre 
ınurobb:ılık bir bahadır. 

Bu sahanın içl'rl lnıte opera hi
nası, h::n-uzlar 'e alre ynpılııcağı 

nı da mı:aırı itibara alın;ak sergi 
binası için kaç l lız metre nıurab
halık bir ımhnııın kala<'ağı k olay<:a 
anlaşılır. 

1 tanbul ırerglsJne bugün için llı· 
tlyac vardır , .e bu ergi hiç bir su
retle İzmir ergislnc rak ltl olacak 
bir ergi değildir. 

~---------------------------J 
s k ili 

Babasını ve kardeşin i öldüren 
Zeki 30 seneye mahkum oldu 

Bundan üç sene C\'Vel bir mıras 

meselesi yUztlnden babası Hacı Şev
ketle kardeşi Radiyi öldüren ve bır 
müddet evvel de birinci ağırcczada 
duruşmasına bakılırken dığer karde
şi Sıddıkın Uzerıne bıçakla snldıra
rıık oldürmeğe teşCbbUs eden katil 
Zekinin Hacı Şevket v e Radiyi öl
dürmekten mUtevellıt duruşması dUı. 

birinci ağırceza mahkemesinde sona 

erdi. 

rinde fena muamele gördüğü ''c baba 
sı Hacı Şevketin bir çok mallarının 
idaresini Radiye vermış olmasıle ba
zılarını da ona temlik ctmış bulun
ması hafı!letme sebebi olarak görül
müş ve Zeki otuz sene ağır hapse 
mahkCım edilmiştir. 

Zekiyi suça tCŞ\•ik etti diye mah
kemeye evkedden kardeşi Sıddık 

ha.kkında tse beraet kararı verllmlş
tlr. 

Kuduz vakaları 
ço~a.ıyor 

Asker aileleri 
için yardım 
Nakil vasıtaları 
mümessilleri ve 
kaynıakamların 

iştirakiyle bir 
toplantı yapılacak 

Vali ve Beıelflye Reısl 

dok tor Liıtn Kırdar 

Asker ııilelcrlnc yapılacak yardım 
l işlcnnln bir an evvel bitırllerek tat· 

blkma gerllmcsı için Dahiliye VekA
lctlndcn gönderilen emir dün 1sta11-
bul Belediyesine resmen tebliğ cdll

mlştlr. 
1 Belediye Daimi encUmenl dUn de 

1 
Vali ve Belediye Reısl doktor Lfıtfl 
Kıı darın başkanlığı altında toplana· 
rak işi tetkik etmiştir. Alınan karal'a 
göre, bugün veya yarın nakil vasıta
ları idareleri mUmesslllel'i ve bl\tiin 
kayma.kamların iştlrakıle yine Vali 
ve Belediye Reısınln başkanlığı altın. 
da b lr toplantı yapılarak kanunun 
tatbik şel<ll hakkında görÜşUleccktir. 

Belediye matbaası tarafından ba
ıııldığını haber vcrdlı:t'fmiZ pul tabı 
işleri de ikmal edilmek üzeredir. Bu 
pullat· nakıl vasıtalarında ~lletle be
raber yolculara verilecektir. 

--------o---------
Yüksek öğretmene 

~ 
A 

meccanı 

talebe alınacak 
Bu sene YUksek Öğretmen okı.ılu 

Türkoloji, Felsefe, Tarih • Coğrafya. 
Fizık • Kimya ve Tabii İlimler Ş\ıbe
lerlne Jmtfhanla parasız yatılı ta' ~be 
alınacaktır. Namzet la.lebe kaydına 
1 eylfilde başlanacaktır. 

* Hayvan Sağlık nıektebine ı••l t.· 

ıu ı yatılı talebe nlınncak - zı :nnt 

Vekaleti tarafından Sellmiyedeki 
Hay\•an Sağlık mektebine parnsız 

yatılı talebe alınacaktıı·. Tahsil mlid_ 
deli iki senedir. Mektebe gırmek ıçın 
ortamektep mezunu olmıık ve mUsa
baka imtihanını kazanmak ıa.zımdır. 
1mtihanlal' 15 eylfildedır. Beytar mii
dürlilkleri mUracaaUarı kabule \'e 
namzet talebe kaydına başlamışlar

dır. 

* Klı~ük)ozıat. ve Kırklareli orta. 
mekte pleri - Maarü Vekaleti lara· 
fından KüçUkyozgat ve Kırklarelinde 
açılan iki hususi orta okul çin ingi
llzce, fizik, ltimya, resim - cllşi, ma
tematik \'e yurt bUgısl oğretmenl a
lınacaktır. 

* ı tanbul gümrüklerindeki m al
ların ı;atışı - İstanbul gUmrillderin· 
de bulunan eşyanın satışına yarın-

~ 

Bir fasıl baş~ 
t_e C\ imli H' hoşsohbet fi/) 
;;;;;;}) mııııız Çallı bir Dl 

unlatıyordu: ~ 
- '.l'ııhtnlmrularının iırıbfl!!l 

si, blll!ı.hl, bulunmuştur. ~ 

Meclistekiler hep blrdcn 
oldular. Aıılaşılnn hepı;lnlrı r:ıll' 
mel'un haşnrattan ~anıktı. l:ltP 
nğızdaıı ııorılulnr: 'ti 

- l'enl bir ll;ıç mı bu, ça1l1 
t J3 - Ne lllıcı he nrl;:adoŞ · 

bu Çallının ~eni bir keşfidir ... 
Can kulağlle dlnlcdlklerlnl 

ce Çallı de\nm etti: ~ 
- E\ de bir tııkun karı 

tnhtakurularııu öldürdıtkJcrl~ 
hlt oldum. Hemen knrıncalııt~,lf 
ıııcslne göz yunıdwn. şıındl ~') 
e \1, talıtnkurulı:ırilc ı.arı~ 

harp t>Uhnesldlr billfılıl. JiO 
ÇJn ordusu gibl... Her tııhtal> , 

nun üstüne scldz on karl'11'# 
cwn cdl~ or 'c dli~1nnı 1)1 

edip aynklannı ha.vaya dll<Cre5 
gntuluınba götlırll,)orlur... ~ 

Hazır bulunanlnrdnn biri 
- Demek şlıudl mbat5111 

Wm? ı 

- Ne ııb.)Hı.)orı>uıı urt;adlt 
t ek tahtakurusunun bu klltot" 
du u itlnden geçerek Çallı')"' 
gebncıılnc ımıınn yoktur t~ 
Başka biri ordu: ~ 
- l 'eki !,:allı, ya kannc 1 

cumuna uğrarsan'! Bund311 

nıuyor m usun 'l •• 
Çallı her znm ııkl 

ce~ap ' erdi: 
- ısırı:ı bnna gelince 

!jUııiirüm C\ lüt ! ' l 
030 harbinin turilıl )aı.ıld 

1 
mun, «tedbirsiz lınreket cdt 
letler» fa lının 
fık ra.) ı ~-azmak 

lur. 

Bursadıı Setba~ınd.l 61 
Ak,uı soru)or: 
«Orta mektep mezunu) uın· ) 
nlz Ticaret mektl'bıııe girmek W"' ı 
:;ıiıııdıdeıı m ı;ıbi ıMıık Iı:ızır 

c:ıtıgıni luı! n bildırır ııı iaıt·' 
CEVAP - Meklrp muılıırlııl 
icap eden eı;rak ıunlardır: fi 
ret cu:danı, aşı §elıadctııaıne ' 
ıehadetnanıCJi, husnü lıalırı ;e 
lundıı~ıınu: mahallın polıs 
alırımış mu acldal. bır ı/rııuh 
cb'adında altı adet karton$ : " 
ı;elini;irı T1U.1ıa;.ah adresi re 
ım:aH. ~! cktebc kabul ol 11 

ni olacak bilumum ha ıatıkfııt 
te ~ıhhtıttc bulunduıunı :a ıt 
barile deııizcilite clccriJi ~ 
dair hır rapor. Bu rap0ru. B 

hanc.siııdcn alabilmıni:. 

ile} lıclıudada llıı an ~en r I' 
11" 'akti deniıe ı;ırmenın eıhb 
oldıısıı do'"ru mudur?:ııo 
CEVAP - Sıhhate muzır ol 
!.arına denize cirmel.ı r. Yfll' 
ra ha:ım ba~ladıtı ıal it ı 
etra/11UJ toplanır. Ha/bu/. Jt 
u . bu kan vüeudürı .sathı"~ 
mer:buriyeııntletlir. Bu -
rahatsı:lıl· verir. Ö&lc ı tr~ 
retle yemek rol ti old ıl 
dcni:e girmenin 11111:ır o/J 
neşet ctmi•tir. 

l h Uyar Mareşal (yani Hlnden
burg) da. rı.ynl kanaatte idi ve salA· 
tıiyeUnln bUttln ağırlığile b~eklU 
t azyik ediyordu. Amlmllar ise deniz
altı harbinin en harareUi mUdafii idi. 
1er . ÇUnkU kat'ı ve seri bir zafer 

beklıyorllll'dı. 

İKİ Dl: 
AKŞAM: 

6,16 
13,17 
17.0-1 
20,00 
21,41 

ıo.ı:; 

5,17 
9,04 

12,00 
1.40 
8,21 

ıanhul şubesi ,ezııcsine ı cdıyı.: cııni~lrrı lir. 

Bu hamiyetli \C comert )UrddaJarın Ku
ruonımuı: hakkında sösterıl klcrı tievsi ,c 
candan alaka)a ukranlarunmn ibliğına 

mıılıı rem ı;aı• tenı1.1n \Bsııa olma ını rica 
edı:r "' bu 'aıani hızmetm niınıunci imtİ· 
su! olına•ııu temenni ederiz. 

Mahkeme bal>a katili Zcklnın ge
rek kendi ıkran ile gerekse şa'hlt o
larak dınlenen dayısı Şevketin şcha
detile suçu işlediğini sabit gördUğUn
dP.n Zekiyi TUnk ceza karıununun 
450 nci maddesinin birinci ve beşine. 
fıkraları mucibince cezalandırnıağa 
karar vermlşt.ır. Ancak Zekinin evle-

Kuduz \akaldrıııın Eon ı;uıılcrdc fazla
laşma ı dola) ı•ilr. La~ı bo: kiipeklcriıı 

itlüfııı ı dc,ıım edılnıdacdir. \ olnı;ı: dun 
İManbıılıın muhtelif seıntkrinde oO kiiııek 
itlii.f olunmıışıur. 

dan itibaren başlanacaktır. Bölgemiz Boı;ıuı )Uzer• k ı: 
satılacak eşya arasında çok mlk- )onluk mıiııabakası 23 8 941 

tarda .sun'i ipekli eşya ile pamuklu ııu saııl 17 de A. Hisar ıl ll 
Aiman swil idare adamlarına, na

zırlara ve şeflere gelince onlar s ulh 
tekliflerinin mUttefikler tarafından 
reddedilmesi Uzcrine şaşkın gibi idi· 
ler. Hındenburg'la. başvekil arasında 
o sene sonlannda teati cdllen lelg· 
raflar Alman başvek linde artk mu
kavemetin sıfırı tUkettiğinl gösteri

yor. 

ALMAN YADA CÇLERIN' 
TOPLANTI 1 .. 

9 İkinclk!nunda katı bir karar it· 
tihazı için cUçlen konferansı toplan
d ı. Bu ltonferanstakl mUnakaşaları 
ve kararları Ludcndorf hatıratında 

aeşredıyor. Bu konferans şu netıcc
lerc varmıştı: 

.Başvekılin fıkırleri • Eğer impara
tor denızaltJ harblnın şiddetlenmesi
ni emrederlerse başvekil, Amerika.
un bltarafiığını muhafaza etmesine 
;alışacaktır. Fakat lbazı mUsamaha 
Jara mecburuz. Bununla beraber A
merikanın haııl:ıc girmesini de gözö
nünde 'bulundurarak ona. göre hesap 
kurmak gerektir. Böylece hudutsuz 
denizaltı harbinin bize temin edece
ği istifadeleri Amerikanın harbe gl
r~ınden duçar olacağımız zarar•& 
karşılaştırmak ll'lz ım. Son aylar zar
fında denizaltılar tarafında.n elde P· 

dtlen neticeler, b u gemilerin her za. 
mankınden daha çok oluşu, İngiltere. 
nın ıktısadi vaziyetinin bozukluğu 

b zlın muvaffaklyet .şanslanmızı ar
tıran A.mlllerdır. Kat'ı olıırıık söyle-

YAT 1: 
İMSAK: 4,2ı 

serbest değiliz ki .• Yarım g;ıadeı hıınıı kili ı;elmi· 

)Of· Başka türlü ü de mümkün değil 'e olamaz 
ve olmnmalıd ır da... izin olunanı yalan öyle
mcın, aldatmam, hile )apmam liıını. Hu da lıeniııı 

ı;ibi bir kadın i~in ı;.ok ı;üı; ... yapanııyar.ağımı his
tiediyorwn. Eğer kendimden emin ol a)dım butun 
bunları ı;clir ılc eize eti) terdim. Fııkat bıliyorum ki 
eğer gelmiş olsnydım kendimi kollarınızdan a)I• 
raınazdım. Bundan krırktogum içi ıı bu 681lrları 

)8ll)OfUffi• 

Sevı;ilim, kıyııırıli F ':;ilim, a~kıınız ne kadar 
kı a !ürdu l Kang " ıılı kadar, tıpkı onun ı;ıbı ... 
Bir ı;r.ce içinde doğdu, ağladı ' e eoldıı . 

Beni sıı=ie te~bıis etmeyiniz. Bu beyhude 
olur. Sonra her ikiıniı de ~ok üzuluruz. Allaha ıs

marladık. Size yemin cdi)orum; lıana inanınız ki 
•İZİ çok seviyorum, _elim .. .> 

Selim, mektubu tekrar tekrar okudu. Odrc)İn g,.J 
miyeccğini le kendi mi ı;örmek isıeıncdiğiui anladı. 
FaLat üzülmedi. Bu mckıubun onu öldürr İ)e iız. 

mesi ağlatması lizım değil mi}di? Halbuki ılk 

anda hinmiği ı tuap ve keder ı;eçmi~ıi. Mektu
bu okudukça daha az müteessir olduı,'Unu anlıyor. 

.l.:allıine umit \ C ernniyd doi;u)ordıı. Sanki kı· 

sinden daha derin \e km'\ellı bir l'\gı ıçine dol· 
mu~ gibi iJi. Odrcyi'ıı ı;clnıcnıl'Siı ır ve bu kadar 
tenıiz ruhlu olma~ına ideta sevini)ordu. 
Odanı n içinde ~nğı )ııkarı dolu•ıııa1•a ba ladı. 

Tavandaki uizcnin billUıları. allığı kuvvetli adım· 

!arın ıesirile, birbirine çarpıyordu. Kendi kendine 
sö}l<·niyordu: 

- -:erhest değil .. Ben dı- değilim. Buıün soylc
dıkleri doğru ... Onun hakkı var. 

Odrcy benden daha akıHı \ e dirll')etli .• Ona GÔS· 

EDE.21 ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 
tndıı;ım dofombaçlı )oldan )'Üıüıııek i~tcnıiyıır. 

Bu )ol, dıkenlı \C ta~lı bir yol ... O bundan daha 
ı;uzel fl')lrrc lüyık ... 
Şakaklarında damarlarının aıtıt;ını hi ediyor, 

kallıinde atıılaı ının crn:;iver \ 'C mıızaffor ruhu 
uyanı)(lr, kalbine buyuk bir iımiı, }aşamak \ C 

Mırnıck ümıdi doluyor! .. 

Ilır ıali~iz \C lıı•ı]baht a,ık gibi Odrey ıle Ra· 
lıaıang'a dondidenberi sabıt bir fikir, bir ıek ılu· 

~Ulllll ile )ll~ı)ordıı. 
O geceden •onrn Selimi tekrar gôrmemi)c ah· 

<letıni ıı. Bıına karar lcrinci)e kaıla r nr.f ilf' t>pey 
mucadeli.' cınuşıi. ller an kararını değişıiriyor, o· 
na ko mnk, kollarına atılmak i!t İ) or, BOnra yine 
'aı.ı;eçı} ordu: 

.Mektuhuınu alıncaya kadar Selim ümit ede
nk, dı)ordu. 

Bu mektubu, yirmi kere başlamı~. yirmi kere 
)arım bırakmı~lı. 

'\e kndar uıulecrkıir. Reni sevi)or. Çocuk 
~hı ı;a{ 'c temiz lıır kalbi , ar, di)crek üı.iilıi) or

du. 

TEFRİKA ~o. öl 

Çeviren: Rezzan A E. YALMAN 
1'aınamılo onun olmadığı lınlıle n- kadıu )ak· 

la§mış \C ~nimscmi~Lİ · Göilerini kapadığı uıman 
t iı içinde Selimin ı;üıel yuziınü göruyordıı. Onu 
bu kadar sevebilecet;ini zanııetmenııştı· Ene öld k· 
tm 8'lnra kalbi ı;:ınki boşıılmı~ ı;ibi ya.amı~tı· Bıı 

defa tekrar sc\i)or, belki dl' dalın çok Cli)ordu. 
Halbuki hu a~k ne kadar üınit iz, ne kadar hey· 
lıude idi! 

Mektubu göndermeden enl'l lı ir kl're daha o· 
kudu. llir cümlesini beğenmedi. cızin ıki karınız 

' ar. Ben bunların arasında ne oLıca.;ım ! Ü~uncü 
bir karı <i)le mi?> 

Rıı cümleyi yozdıktan sonra bt>.,,ı•nmcdi 'c sildi. 
Selim çok 2cnı;indi. Halhuki keııclı•i fııkırdi. Bel· 
ki ı le menfoat yiıziınden oıııınl.ı c\knınck istcdı· 

ğini :r.ıınnetleakti. Mektuhu yırttı· Baştan }azdı 

ve bu cümleyi ila\ e etti: 
«Yarım saaılet Lamı kili gelnıi)or.> llu ciimk 

de de bir §er bekliyen bir mini vardı. <:umlcyc 
hu sözleri ilave etti. cBaşkıı türlu Ü ıle mümkün 
d .. ğil \ C olamaz. Olmamalıdır da.> .,ınıdi nıektııp 

istcdi~i ı;ibi olmuştu. Kapadı, lııkat ne kadar me-
yugtu. Kalbi idcta acı)or gıbi idi. 1 

eşya vardır. 

Selim mektubu okurken, hayalen de onun yanın· 
da idi. Onu uzdüğiı için bir misli daha keder du· 
yu) ordu. Sc' gilisini bir taraftan üzmek, fakat son
rıı lc•elli edememek ne kadar fena idi! clinıin 

earaınıış yuzunü, wlı;un dudaklarını göruyor ı;ıhı 

idi. 
- R"nkli bir adam &CHhilir nıisıruz? diye 60· 

rıııken nasıl titri)ordu. 

Za\allı Selim! Sakın ı;itnı~iuin OO) le bir 
!!!.'hepten olduj;ıınu sanmasın. Mektubu otomobile 
kııdar kC"ndı elilc ı;öturmiıştu. Sonra en• dônmuş 
\C lwmcn )&tıığa ı;imıi~ti. Tıpkı mezara girer ı;ıbi 

bir his duymuştu. llizmctçiyc: 

- Efendiye söyle, ben hastayım. Odama sakın 
ı;dm~iıı. At~im var, uyuyacoğım. demi-ti. Koca· 
&ile kar~ı karşıya yeml'k yiyecr.k kııdar kıı,'Vcti 
kendinde hi •etmiyordu. Kendi•il<' konu~ınağı er· 
lesi ı;üııe bıraktı. Havanın sıcaklığına rııj;mrn 
C'lleri buz gibi idi. llüıün vueudıi titri) ordu. (.ok 
mütr.C' ir '" meyu•tu. Kendi kendine: 

- Taliinı )Ok. Hiç bir zaman tııliiın olmadı 

ki .. ıli}orılıı. 

Gözlerinden iri )aş damlaları ııkı)or ' Kalr'de 
hır ak§aııı söylemiş oJ,luğu söz.Itri kkrıır cdi)or· 
du: 

- llayatıııı, bomhoş seçti. Talisiz hayatını. 
Bu ıalısizliği kendi yapmı§lı· St>liıni ne di) c 

&C\mİşti? Bu bir çılgınlık değil miydi? Fakat ın · 
san niçin e\cr? s~i)ordu işte .. Eric'i de SC\• 

mPmiş mi idi. Ona kcııdisiııi evlımnwdcn encl 
teslim ettiği zaman ne Ladar haklı olduğunu ken· 
dı lmıuinc ikna cıme.nıiş mi idi~ 

(Arkası var) 

da )ııpılacaktır. Buıun > 
olan lıu nıiısabaka)a herk~ ~ 
riik edeceklerin s:uıt 16 da Be 
tasanıy kuliıbıinde hulunnıalal'' 
Ba~ hakem Rıza Sueri. hak Ol ::ı 
Bekir Jacıır, Nuri Bo uı:...,.A . ~ 

Mesut bir nı~ 
Turk Maarif Cemi)eti fl 

Burosıı lltü t.ılıd!'111lcrindeıı 
ınirsay ıle Gemlik bcrherl rı 
km p, nbc no dunııının :.:. 
suııü saat 10 da D ikla" ,l 
re inde ıııkahları kıyılıı ı.ı>I'• 
ııaadctl r etil nz. _,/ 

-RADYO 
LPROGRAl\fl 
7 ,30 Proı;ram 
7,33 .Muztk 
7,45 AJaıı Jla. 
8,00 tiızık 

B,30 8,43 fam a, 
12,30 PrQGranı 
12,33 .Muzık 
12,45 Ajans llıı. 

1300 Muzik 
!3J:i, 14 MiıııL: 

lSJ)O Program 
ı !l,()3 1\1 uzik 
ı~o ~crbı. .. t ıo 

dakika 
18,40 Müzik 
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.............__ %1 • g • 0,1 ..-·ATAN -------------------------------------·---
~~ ıng Ticaret Vekilinin nutku ISON MABERLER]j~ıSi~ 
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atanperverlik 
'ı' nümunesi 
aıan: Murad SERTOGLU 
151 UgtjnkU gazetelerde okuya· 

'4ıtliıı Caksınız. Hu e.) hı Sabri 

~r ~u Se5J Lşçllerl, SO n ustos 
~ e 'l'a.})nr· ba.}mınııun .)ak

lııt frlt 1 ılola.) ı ıle ha rn ordu unun 
~ oy ini keLıı lın.) -.ı , c lstlkballn
"tt lı~tı nıu:ıllllm rolU du,linc
"- ll(;oer )e\mJyclerlnln tutarı o-

' ku ur lll'u) ı Turk liıl\ n 
8- 11.ııa hcdi)c etmişlerdir. 
~ tiik e.k hnml.)ct c eri Hllscyln 
"' 9e tlitUn ruucııııcseslnlıı işçilerine 
'"Ydeıı en el bU) Uk., bJr şerct 

tedır. 
a· 
~ye sa 

151 11 '~~e mühim bir nok· 
~, t:ı)a i~aret etmek isterim. 

Su bal.! zenglnlerlınlz.ln Jln\a 

~ na def'aten binlerce .Jlrn te
'-t birtttıklerı görlllmekt dlr. I a
~ ifa ~lnJn bir günlilk .)C\'Jlll)C
'8,_0lle'a !\urumuna bedi) e etmesi, 
~ ~t bir ,atanda ın def'aten 
'-ıı toıc Ura teberruda •bulurunnsın
~l daJıa ylU, ek, dalın asil bir 
"it~ t'Unku .}'e\ml)eı;lnl Ha· 
~ IJtı una 'eren ı~çı. belki bir, 
'ıt ki(ij gün gıdaı;mı daha mUte\azı 
~. de ıılacak, katıtını feda 
~ btr beıkı muht~ olduğu lıcr
'ır -.liııde ~.)l ı;abn almak karannı 
~ t tehir mec.·burl.) etinde ka-
4-, ita· llalbUkJ mll.)oncr ntan
~\'a llurumuna lliz bin lira 

' ..:;rnekle hiç bir şey ka.> be· S: ildir, Ancak \a:ılfe:;JnJ !fa 

' lıuzıır "e rahatını hl5sedc-

~~ . 
~ \j 1'lanııc, er Türk lşçilerlnin 
~ bu fedak rlığı 'e a U hare

' ı...~~nı zamanda blıtlin nıem
~"""" lı:iıı de bir lmthıal niimu
\ ... : lllltUn ıueınleket luılkJ bü-
tı.... ""ıtı.ı , 
-:: -.._ek.et nıcmuru, lı;ı:isl, tüc-
-~ ııy fı "e ı>anatklin bu giızel 
' it. •taıc hlrcr günlük .kazançla,._ J( 
'ı.~ll ti urumuna 'ermelıdlrlcr. 
\k.. ~ de edllet·ek k r Türk ha

~ &fllınazJığtm \ c :I'ilrk knr
&..~ )'enomezıığlni bir kat da
~~ ı.~ tlder, Bu hareket. onlimliz• ._,a b 
"' Jı. a~ ramı Jçln Türk mll

ıı_ha \&cııarıoa 'crcce •ı en ~U
lt~)1 ıtı hedıl~i olur. 

1)1 ~ Sabrı nıuessc 1 işçllerJ
~ctı rlnc imtls ı edecek 

1 
kUUerln isimlerini oğ

't1lak111 brkll.} o ruz. 

()n~=== 
h,t s ~fyon ve hubu
ır_ lllubayaa ediyor 
~~kcliıı 
'I. Af ın~htelif mıntakalarında 

alı il rı or Ol larafından ı;rrek 
g r l af)oıı ıııuha\8n ınd d \Dm • \ hu f yd 1;un ı;eı;tikrc 

dır. 

!ılın i dolayı ıl Olı 
1 ıı 

ı., 1 ıa ıııtıLdk l'llirme r Çd· 

~''· 
llıııı "': k 0t:renıldi"inr· ı;ıire Kara
lıı:'a ibda ela ilılİ) t d po te.kı· 
~ ına ll)fct cdılnıçkteclır. 

~)t• ----
~nYağ ihracatı 

1 \ Utduruldu 
ı.. 1 tı Hni malı ı;l ııı ıdraki· 

malı ıtluıılİn ıhrucını 

Harp dünyası içinde bir sulh remzi olan 
lzmir enternasyonal fuarının manası 

Cephelerde j lngilizler ~et devresi 
kanlı harpler eğer harbi 

İzmir, :ZO (A.A.) - Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen 1l inci Enternaııyo
nal lzmir Fuarını aşağıdaki nutukla 

zın ıstihsal mıntakalarmdıı.ki fiyat
lıırmı tesbıt ve ı·esmen lltın ettik. ls-

devam ediyor kazanırlarsa B . Roosevelt .. B. CburchUI 

a müllkatından ı;onra ıslJaııi 

faaUyet bir sükfınet devresine &fr
rnlş gibidir. Dalla doğrUttu bu sükit
n~t. yent faaliyetlerin ba.'ilallllMilUI 
bir hazırlık devre&tdlr. açmıştır: 

'' ihtikarla şidd3tli 
mücadeleye giriş-

tlh){ık mıntakalarında bu madde1eıe r ngilizler, Ukrayna· 
ancak nakil Ucretıerile yüzde mua)-

«Azız lzmırlller: 

Muhterem Ba..şvekılım lzmır 11 in
ci Enternasyonal Fuannı açmak şc
refmJ bana tevdı ettıler. Bu vazifeyi 
ifa ederken yüce MılU Şefımlz ve bU· 
ylik Cilmlıurreıslmizın sevgi ve Be· 

IAmlarının sayın lznıırlilere iblQğı 

hakkındaki arzularını .fahı· ile yeı ine 
getırmeğı önde selen lbir vazife sa· 

ycn kt\r n sbctlerl Ut\ve ed!lebllecelt- çekilişini nas;I 
tır. Bu tedbirle mUstahSilden mUsteh. ? 
lıke gıdcn nlsbetsiz ve ölçllsUz fiyat tefsir ediyorlar 

m.:ş bulunuyoruz,, temcvvUç ve tezayUtıerını önlemiş o- Un 
ıacağımıza kailiz. l\loskova, 20 (A.A.) - D scce 

Tedbirler tesirın yeni mahsulleri· neşredilen Savyet teblıt;i: 
da da Fuarla yakından nl6kadar ol· ı mız ıdral{ cdıld!kten ve piyasaya çık. BUttln gün Sovyet kıtaları, cephe 
muş ve ondan maddi ve mnn1;\1 mU· tıktıı.n ti B u nln heyeti umumiyesl Uzermde anu· sonra. gösteı·ecck r. u· m -ı 
zah&retinı esir;ememlştir. hlm noktt~yı bilhassa tebarüz etti"-1 daue bir surette çarpışma.ğa devam 

Muhterem arkadaşlar, on bir sene mek ısterim. Bu tcdblrtcrle bu mad-' etmlşlcrdır. ÇairprşmGalar, ı bllhOasdea yarım. 

Yalnız 1zmirlıler i~lı1 değil vatanın 
ınşıı. ve iman içiıı çıı pınan 'bütiln in· 
kılAp nes:ı 1çin cidden bir lftihar lev
hası olan Fuarımızın kuruluşunu ve 
bugUnkU mUtekAmll şekli almasının 

en şerefli hisseslnı taşıyan İzmirin 

bıkmak usanmak bilmiyen muvaffak 
Bcledıye Reisi doktor Behçet Uz'u ve 
onun me::al arkadaşlarını takdir .;e 
teşekkürle anmayı bir borç bilirim. 

Uz 1 ı l ıUnıı . d Novogrod Klng sep omc ve -denbeıi bu g e eser n açı ış n dclcı ın Ucaretı asla mC'nedılmtş o- ' ' 'dd tU 
1 

ştur 
sebetlle milli iktısadımızm ıılrnak ı..,. ğıldir. Bu maddelerin ıstıhsal mmta- sa ıstlkamctlerindcl şı e l" o mtu ö. 

d i ilk t . Alınan mUtemm m mıı uma a s tedığl ve almakta oJ uğu s ıııne · knlarında 11An edilmiş olan azami fı· UnU 
1 

bU"irll iş 
01 t db. ı h kk d bn"ta en k 1 ve re pazar g oV\'e ce ,,. m -ıer ve e ır eı· a ın a --. yatlarına na~U Ucreti ile ma. u du..,.u ....ıbı 

22 
değil fakat 

28 
Alman 

bli)1iğümlizUn °direktifleri olduğu hal. mutedil kluı ıltıve etmek surctıle mcş to to• • . 

de çok değerli fikirler ve mUtaltıalaı ru b r .kazanca rıza gösteren her ta tııyyııresı dUştlrW:tlit:. k vveUe 
serdedildi. Ben bu kıymetlı mütalaa· cır, bu mevzuda kcndısı içiıı daıma Pazar gccdesı,Pl ıztı· ııtvnl untn"a. 

ı" d k d bı rı Romanya a oş ı pe ro mı '""" -lara yeni bir şey 1 .. ve e ece ee. - azami bir faaliyet sahası bulabUc.-cek. ' rdı t . t· BUyUk 
um. Müsaadenizle kısaca bugUnkU sn ı bomha man c mış ıı-. 
harp ..,.rtlannın iktısadl bUnyemız· Ur. yangınlar ve ınfıllklar mUşahode o-

Fuara resmen iştirak eden hük~
mctlerın muhterem mUmessillerile 
gilnUn gıı:yrimUsalt şartlan dolayısl
lc scmbolık tılr surette iştı!'ak eden 
hUkQmctlerın muhterem mUmesııllle
rini sellmılar ve ı;östcrdikleri alt\ka 
ve nezaketten dolayı kendllcı·ine t~· 

,.- İhtlkflr mucadclcsl 'e matbuat t deki menfi tesirlerini mUmkün oldu· !unmuş ur. 
ğu kadar önlemek için hUkQmctıniz· Arkadaşlar, tecrtlbe göstermıştır Pazartesi gUnU SO Alman tayyare· 
ce alman tedbu·lcn izaha çalışaca. ki içeride veya dışandıı. harp havnsı si dUşUrUlmliştUr. 12 Sov):et tayya-
ğım. estiği zamanlarda. ekserıya tıcaret, resi kayıptır. 

birdenbire kazanç hırsının kaynaştı Baltık denizinde, 2 Sovyct nakııye 
ğı avare sermayclcrın fır nt kolladı· gemiSi batırılmış, diğer iki nakliye 
gı bir saha telt\kld edilir. Bu hMUe gemısl yanar bir halde bırakılmıştır. 

De\· Jet, iktısadi saha~ a. mlieı;ı;lr 

\'C yardımcı 

Arkadaşlar, dolayısile ticaret birdenbire ııazarl.ı 1nglllzlcre göre 
şcltltUr cderım. . rın Uzcrlndo şllphe ile dolaştığı bır Lo d 

20 
(A.A.) _ O!ı: Time.~ 

Ga:l-Tctler takdire değer Biliyorsunuz kL Cümhuriyet Tur- faaliyet sahası olmalt zannı altında n ıa, 
Fuaruruzın 'Zenginleşmesine ve her kiyesl yurdda sulh vıı cihan: s~l~ kalır. Ccnuyet hayatının, milli hııy.t ya~ı::ı~~ muannidanc mukavemet 

prcnsipine :>adık olmakla ı-a e. tın nhenrr!zıJ bozabilen böyle bu· şUp.ıe 
sene daha miltekllmll ıbir manzara ... in k k top . .., edıyorlar. Muvaf'fııluyct ihUmallcrı 

milli şeref ve lstıkı..ı ı oruma ' ve şaylbcnln ve hatta zannı o.ltında 
arzctmeslnc hizmet. eden yerli ve ya- tın meK Jse Dinyeperın karşı sah.line yalnız 
hancı fırrna.larln müessese Ve teşA••. rak bütUnlUğUne halel ıras e c bulunmak dahı hakiki bir tacın hır. 

""" · ,., ti Ud faa tcd bilyüi{ kuvvetıeı· değil ayni zamanda · için çok cıd"" ve çc n nı 11 
• şüpho yok kı mUtecsslr eder. Bllhas· kUlleriınızin gayreUcrlni ciddi takdir. birleri almağa mecbur olmuştur. Bu sa tıcuretl, scrma:ycnın bılgınln 'e mühim mıktarda ağır ma.lzeme geç.· 

lere layık bulurum. u i istih rcbllmelerıne bağlıdır. 
hal bir çok insan kuvve erın n • sAyın meşru ve mutedil kar va.sıto.s. 

Aziz arkadaşlo.nm, sal .sahasından çekilip ıstıhlt\k saf- telakki eden Türk tacırlerinin bun 
Yüce Milll Şef bu gUzel eser mU· lanna geçme&ini intaç ctmıştir. Bı· dan çok mUteellim olacaklarına .şUp· 

nasebetUe buradan büyük mUleUmlza zım memlekeUmiz için de cıhnn plya. he yoktur. Ancak arkadaşlar bu,ıa 
hitap ederken yeni Türkiyeyi kliltilr salan beynelmilel mUnakale yolları rağmen iıUkfunctın a.ldığı tedbirlere 
ve iktısadl faaliyetleri mütemadiyen hemen hemen kapanmıştır. Mcmlckc. rağmen bızim azız yurd~ımuzda da 
ilk hamlede olan bir memleket diye tin muhtaç olduğU t>ır çok ithal mnd. lhtlklı.r yapan ve bunda ısrar etmelt 
tavsif buyurmuşlıırdı. Bu tavsif bll- delerinin Lemin ve tedarikinde bilyUK isteyen blı· zUmrc vardır. Arltadaş
yilk milletimizin inşa ve tınar yolun· milşkUller doğmuştur. lşte bu vazı- lar, bugün bu ziimre ile çetin, fıı.kul 
da. sarfottiği devamlı mesalnın en ve. yel kaı·şı~mdadu· ki devlet ıktısadl devamlı bil' mücadeleye girişmiş bu . 
Cı·z bı'r ifadesidir. Henıen bUtUn dUn- h a d~"a müessir bir surette mU· 

sa ay ...... Junuyoruz Halk, hUkümct reı.sunız.n 
yada insan enerjisinin öldUrUcU ve dalıale etmek nıecbunyctinde kalmış_ da~ctınc samimiyet ve tcha!Wdc ıca 
ocaklar söndUıilcU bir wğazlaşma tır. DL9 tica.retiııızlde tuttuğumuz yo. bet ederelt bu mücadeleye tanı mana. 
ile heder olduğu bugünde gilzel lzml· Ju şöyle hula.sa edebillrmı: lhraç sile işttrak etti. Matbuatımız, mev
rın ve onu siııeııınde gurur Ue taşıdığı madclelerımiz için esas ıtıbaı·ile ıııUş· zuu milli bir da\'a. olnrnk ele aldı. 
ıı inci Enternasyonal Fuarının bu teri bulmak müşkUIAtı bugUn ıçın Bizzat asıl ve vatanperver tüccarları 
mamur ve medeni manzaras! yine ~:.ı. bı:ı.his nıevzuu dcğildır, talep çoktuı. mız bu qavada csas.ı yardmı yolun
gtln şark huduUarımızda \an &"Ölll· "Fiyatlar elverişlidir. :Ancak bir ta· dadu lar. Bu mUşterek cehd hiç tUP· 
nün Kutalan datlarınuı eteklerini raftan nalk "e milli müdafaa ihu-1 he yok kı teslrllll gösterecektir 
demır ağlarla örmege çalışan veya yaçlarını .karfılamak ve bir taıa!tan Se\&111 yurddıı arun, bUtUn m1llet. 
ırva ve iska programınuzı yurdun memleketin çok muhtaç olduğu ithal çe l:lanıyor , e ıman ediyoruz ı~ı IJU 

tUrlü kôşelerınde . tatbika uğrqan maddelerinin ithalini b_u mallarımız· büyük cihan badlrC'Sınden Türk mtl
Tlirk ışçllerin1n, Tilrk fen adanılan· la temin etmek zaruretı dolayısile lh. letının şcıefı, stıklnU, lopıalt btıtlın
ıun şu ulvı manazarası millctımizln racatı sıkı bır nıUt'tlkabe v~ tahdide lUğü gıbl mali ve iktısadl varlığı da 
ruhuna yerleşmiş olan obu yaratıcı ta.bi tutmu~ bulunuyoruz. Yurdumu- sağlam ve dmç olarak çıkacak ve a . 
helecan ve heyecanın, en m~kUI şart zun himayeye muhtaç olan toprak ziz vatanın heı koşcsi bir gUn, fakat 
!ar altında dahi neleı· ba~arnıalc k~~- mahsullerinin bi~ ~ısmı ilo deniz mah muhukkak bır gün lzınmn bu gUzcl 
rctinde olduğunun beliğ iladeleıidıı. sulleri istisna edılırse diğer ana mad. 

1 
.
1 

Usl lcakt On bi 
. eser crı c s enm..ş o ır. -Milletlerin elem Ye ıstırapla muşa- deleri ihracına. ancak ya d:>lr ithal eş-

1 1 
E t 

1 
Fun bu' 

rinc zmıı· n ernasyona rı tıede etttğimiz bugünkü bedbaht hali yasının ithalini temın mukabilinde ....r. 
1 

1zm ın. 
1 ylik vata.na ve 'D.ıze ıı·e ltb .. ı· u l•arşuıında bu kudretımlzi muhafaza veya yine itıhalatı temin için lazım 

olsun. cdebilmeğl ne ta.Jıhe ve ne de tesadU· olan dovtz mukabilinde mU3aade edi-
le medyun değiliz. Neslimiz bu maz- yoruz. İhraç maddelerimizin harice 
hariyetı, tarihin kaydettiği binbir satışından tevellüt eden fıyat faı·k
musibettcn lA.yıkile ders alarak iç ve ıarını mürnkUn olduğu kadar mUs
dış polıtikasını, milli menfaatlerim, tah.Sile aksettirmeğe ı;alışıyoruz ve 
milli lstıklA.li kat'i tcmınat a.ltına Cü· tatbikatta bunun mllabct netıcelerlnı 
dığı kadar, insanlığa sulh idealini de memnuniyeUe görüyoruz. İthalllt 
mümkün olduğlı kadar mahfuz tu- mevzuunda yabancı memleketıerın 
tan bir ıstikamette yUrUtmek imkl- koydukları ihraç memnulyeUerınl, 
nını bulmuş olmasına medyundur. Bu münakale mUşkUllerini yenmek mec
ve.slle ile burada Tlll'k milleUnln bil· buriyetindeylz. Bunun için bir taraf
yU!t kW'tarıcısı Ebedi Şefin btiylik tan devlet ofislerıni faal.yete gcçir
hatıraı:.mı huşu ılc anmayı ve bİl'li· miş olmakla beraber diğer tarallan 
ğimizln ve nıılli .siyasetimizin yUce ıthalAtçı tüccıırlanmızo. akredıtif aç. 
tımsali olan l\lillı Şefin önlinde ınin- mak, nakıl vasıtası temin elıııek, 
nçt ve ıhtiram ile eğilmeği asil bir menşe memleketlerden mezuniyet at-
vazifc sayarım. mak gibi gereken yardımları yapı-
Fuarın tlt'.ari 'e kültürel hlz.metl yoruz. Dahilde yeti~in, hariçten ıthal 
Arlrndaşlar, 

Bızıın telt\kkimızce Fuar ve sergi 
teş<ıb'bUsleri memleketimizin iktısadi 

faaliyetıeı lnın makesJ ve mUletlera· 
rası tıcaret ve turizm müşevviki ol· 
duğu kadaı· mUletlerarası münase
betlerde \'e ibilhnssa kUltUr mUbade
lelerınde hizmeUer ifa etUğl için kıy. 
ınetlıd r. Onun içındir kl ,ı.~uar ve sc:'. 
gi tcşebbUslcrine her zaman ehemmi. 
yet vermiş olan C.:ümhW'lyet hilkü· 
meli buı;Unkii ahval ve şerait altın· 

edılsiıı halkın ve mlllı müdafaanın 

muhtaç olduğu ana ihtiyaç maddele
rinin tevziini merkez veya maha.111 
idareler vasıtasııe devlet ellle yap· 
maktayız. Toprak mahsullerimızın 

fiyatlarını bugUnkU şartlara göre is
tihsal malıyetlerini do gözönUnde bu
lundurarak ımUstahsile vefa gösteren 
ve mUstehllki ızrar etmlyen bir ölçU 
ile tesbit etmiş bulunuyoruz. Hubu
batta olduğu gibi fasulya, pirinç, no
hut, yağ ve diğeı· gıda maddeleı imi-

Fuar 
İzmir Enternasyonal Fuarı dün 

a~ıldı. 
Dilimize girmiş ,.e yerleşmlı: o

lan bu kelime, cyortu:a veya cbay
raııı ,e tatil &ilnü» manuına selen 
ıatinee «ferla» dan yapılmıt olan 
ı··ransızların «lolre» kellmeeinden 
alınmıştır. 

cıFoire» in ıııukabtll «pazar» ve 
«ııanny:ır:o dır. d'azau ın 88lı fanı
ra «bnznr» dır. «Baz.ar» ın lll&n&81 

nlış\erlş , c alış' eriş yeridir. «Ba
z.ar» hır ,·aktile haftanın birinci 
@nü kurulduğu lı;ln o güne «ba
z.arıt denilmiştir. 

·enenin muayyen zamanlarında. 

kuruluıı muayyen bir müddet de
'\ tun eden bU.>ük ~lara «ptMla

lU» deDlllr. Bu keMme l"PM ... dH 

ahnmııttır. Manaıı;ı «ibadet yerlerin. 
de içtimaı> dır. Fakat bu içtimalara 
tat'fr~r de iştirak ettikleri ,.e hu 
toplantılardan lııtllade e<lerck alış· 

,·erJşlerde bulundukları i~·Jn tat:ı 

\e bayram gllnlerlnde kurulan bü
yük par.arlara «panayır» denilmiş
tir. 

cıFolre» in tam mukabili ııazar 

,.e panayır olmakla heraher bu kc

linıefer zamanımızda «folre» in ifa· 
de ettiği genl9 manayı tabiatlle \C

reınem1' ve bu suretle t'uar kell
me&bıln dlllmlz.e girme!flne zaruret 
basd Olmllftur. 

Fuar bU&iin zlyare~llerl oyala
yacak her türlü eklenc.elerl de ilıtl
\ a eden büyük ııergHere delWet et
mek&edis. 

Tramvay şebekesi 
ıslah ediliyor 

Ankara, 20 (Telefonla) - :ıfıa \ ckü. 
leli İ~uınbııl elektrik, tramvay \C tun• l 
i•lctmclı ri umum miıdurlıiı;unıuı elektrik 
\c ınımı a) kısım!Jrına ait usul \c lıcsııp· 
lorda b:ııı cheınmiyctsiz değişiklikler ) ııp· 
mıştır. \ <kılltr 11.e)rtiniıı tıı. dikına ikıi· 
rnn <•ılı ıı lıu deği~ikliklC"ro nazaran tram· 
\a)' şdıckcsi uzcrinde mcıruı kıiçuk nı ı{ 
kaııırlıı mıınhııııilcrin nısıf kuturlıırı lu· 
zunı ,e imkan nishrtinde a sari 40 metre· 
)e çıkarılacak w· ıram,ay nıunakaliitıııııı 

sürnılcndirılınC5İ için dcmir)olıı ~ebekesi. 
nin tek hatlı kısımları çift hat olarak tes
hil rdilecekıir. 

Dıı i~ltr yapılırken hatların ı;rçtiği ')il!r• 

lrrdc t')rÜ der leyıı lı.alkın geçmesi ha· 
kınımdan telıUkcli uıiyeıleriıı izalesi icap 
ctıil;i takdirde uıuuın mudürluk her neli 
istiınlik )apabile<rktir. Di;ıcr ıarııftun 
ıramıa~ ı::eçcn c.ıdcl \C buharların butüıı 
ı;cni•liı;incc trunl\a)' umum ınudurlıı"u ıa. 
ıafıııuan lıclnli)cııin l('fcilı • dcceği ckilde 
)aya kaldırımları dahil olduğu halde knl· 
dırım yaptırılacak '" huıılarıu tamir 
edilme&İ işi de ınezkür umum nıudurluk. 
ı;r. ıcnıiıı rdileceklir. 

Diğer ıanıftan idare 1938 ene inden 
ııibaren ınırn\8}' gu:cerı;ahlarına dıkılmi 
olan 200 ele-kırık lamba ııııı 19~2 n~ı 

ha ından itibaren her 5ent- Yeıudcn 500 
lambıı ilıhe edecek \e hu Linıbaların )<'· 

kunu 1946 senesi sonunda 4500 l.1mha)a 
çıkarılacal..ıır. 

Parti kongrelerine 
hazırlık 

.Aııkuru, 20 (Telefonla) - - Her sene 
nıılıolıarda )ııpılmakıa olan C:. il. Parti i 

orak, nnlıiyt', \ e kıııa kongrderi hazırlı· 
ğınn J'arıi gend sekrctf'rliğiııcc ba~lan· 
mıştır. 

<,cnd sckretrrlik hu koııgrclcrdl' ı;cnı 
ölçude dilek 'e şikayet konu_m:ılıırı )B· 

pılmımnı temin edecek hl'r türlu tedbir· 
!erin ıılınmasını teşkilatına hildinni tir. 
Pani nizamnumcsiııe ı;öre, hu kongrelerin 
başlangıç tarihi C)lül ipıidasıdır. An<"ak 
her \İIK)el mm 0İm \C iklim ıcaplurıııa 

göre kongrelere ba~lam:t tarihlerini ktn· 
dilcri ıeshit edeceklerdir. 

Tim 'in askeri muharriri, Alman
laı·ın Aşağı Dlnyeper'in bUtUn sarp 
sahiline ''armış ıbulunduklıırını ve 
Rusların kavis dahilindeki bütün a
raziyi terkctmiş olduklarını zannet-
memektedır. 

Bununla beraber, nehır hatlarının 
geçilmez olduğu hakkındaki zan bir 
hurafedir. Ancak yapılım bir hUcum
la bır nehrin geçilme.slı.e muvaffak!· 
yet hasıl olsa bıle bu keyfiyet, nehh· 
hatlarının kıymetini izale etmez. 
Dlnycper, Budycnl'nin de Almanlanr. 
da işino yarayab11ecektir. 

Rus tayynrccllerlni takdir 

Lo ra, 20 (A.A) - Yorkshıı 

Poet> gazeteısımn tayyaı·ecııık muha. 
bırı ,öyle yazıyor: 

Tayyarelerin kullanılması hususw • 
dıı. Hu Iarın gö terdiklcrt meharet o 
kadar bll) Uktür ki klı!i derecede tak. 
du· edılemcz. Ru p !otlan bombalan. 
m birbirinden uz.alt olan bır ' çok he 
deflere atmak suretıle IUzumsuz ye
ı·e sarfctmcktcn içtınap etmi,lerdir. 
Zırn böyle davranmamış olsalard, 
bombalarının hiç biı' ihede!e esaslı su. 
rette isal ettirilmesine inlkO.n kal
mazdı. Rus ha.va kuvveUeri &tratejix 
bir bombardıman usuıu tatbik ede
rek ancak ıki Uç yer seçmişlerchr. Bu 
yellerin bırincisı Pleestı, !kincısi de 
Berlındiı'. Ve büyük Rus hava kuv 
vctlerlnın hücumlan bu hedefler Uze. 
rinde teksif ettirilmiştir. 

Yeni tıp So\·yet tayyareleri 

Moakova, 20 (A.A.) - <Kızıl Yıl· 

dırım> gazetesinde çıkan bir maka· 
leye nazaran yeni tipte ibir Sovyet 
avcı tayyaresi cephede hl'Zmete ~c 
eekttr. Bu tayyareler büyük bi.r süc
a te ve kuvvttll sil!hlara mallktirleı" 
Tabii bunlar hakkında fazla teknik 
malQmat verilmemektedir. 

Sovgetlerle 
Polonyalılar 

Askeri bir anlaşma 
akdettiler 

:Mosko\a, 29 (A.A.-) - Tass ajan• 
sının blldirditlne g.or.e, 30 ağustos 

1941 Sovyet • Polonya anlaşması mu. 
cibınce H ağustosta Sovyet Bırllğf 

-başkumandanlığı ile Polonya başku
mandanlığı arasında bir askeri anla, . 
ma akdedil~Ur. Anl8.fllla, ~'Yet
ler Bıl'lığl namına, Sovyet b~u

mandanlığı mümessili General Vnıl· 
levski ve Polonya namına Polonya 
başkumandanlığı mtimesslli General 
Bogouch Chuchko tarafından imza 
edılmtştir. 

Polonya askeri kuvvetlerinin baş· 
kumandanı General Scovski, General 
Andcrs'i Sovyet topraklarındaki Po 
ıonya ordusunun kumandanlığına ta 
yin etmiştir. 

General Anders, bir Polonya. ordu· 
sunun teşldline başlamıştır. 

Heryo Vişide 
Viohy, 17 (A.A.) - D. N. B.: MU · 

tarekedenberi Lion yakınındaki ma· 
l!kAncsine çekilmiş bulunan eski 
Mebusan meclisi reisi M. Hemot, 
dUn Vlchy'ye gelmiştir. Bundan baş
ka sabık Hariciye Nazın M. Bonnet 
de Vic~de bulunmaktadır, 

Almanya 31 küçük 
devlete 

bölünecekmiş 
IJerlin, 20 (D. N. B. bildirhor: 
Almanların h rpten •onra Sl küçuk 

dnlrtl' ayrılma ı !uz.umu hakkında c!"İn· 

lional RC\İr\> nu cııınaa ı tarafından ilen 
r.uriılı n teklıfı me\Zuu bahseden c\ oll..i· 
l'lıcr lleoh:ıhıcr> fıazetesi, ŞÖ)le )11Zl)or: 

1100 ndı ılı' C'lııııdıill, \\ilııon'un H 
madıl •inden ilhum ıılarak geç• nlerdc 
iliiıı , ıııklcri d 1-.lıirn"~ond:ı yegane harp 
gayelrrinın mıll tlcr ara•ında bir adalet 
' " lıurn)ct fl'Jııııinin ıees•w und n ıharcı 
olılugunu kati ı.ıırı ııe br\'an Nnıişlerılir. 
D<'rnokra ının plrlerı arazi kaz.1nçları ,.). 
d" ı tııırk nhl'tınd olmadıklarını da a)nİ 
kati)eıll' hıldirmı krdır. 

aıional Rc\lC• mecmuası, bizi bu m11· 

nenaldrın lıukikı 'ctht- 'ni açığa \tırmak 

nzH~inden ıbra cımi,tir. İ"mi geçeıı 
mccmu;ı, \ olıudılı{:in \C Londra ile N~· 
)Ork'taki cunım ortnklarının°hakiki niyet· 

!erini lıııe ı;o tcnni tir. Mecmua, \ e.rn· 
ille Dıktulı, onun ')anında nimrı ııanla· 

C'ak hir diktutın lı ııe kubııl ~ııirilcc~ini 

lııid rmektcı.lir. 

lliı, bu kl') fi> etı ka~ ılelmckle lıerahcr 

ha)·aıımııa eııika~t "ımek i teyenleri lıa· 
1,.ketıen ı kat 4'tmrk a:uııindc olduğumu· 

zu bir kere daha blldirınz. 
o 

Akdeniz büyük bir 
fıarp sahası 
olacakmış 

Londrd, 20 (A.A.) - l\lımche ter Cuıtr'· 
dinıı ha~ 111akalesinde dı)or ki: 

Gcmral mut 'un, Akdcnizin, beşeriye

tin şimdı)e kadar tanımadığı en biıyiık 

nıeydnn muhnreL ilnıı alım.• ulal'ağı lıak· 

kıııdaki krhaneti &nC'.ık Alaıanlarııı Mı· 

6ır'a kartı büyuk bir taıırru;c derpİ§ ettik· 
ı~ri mııııaunı ıfadc ed bilir. 

-0-

Mareşal Petenin 
bir hıtabesi 

Vıchy, 20 CA A.) - 011~ ftadyo ile 
Fransız mıllettne hitaben .tiylecUt'I 
bir nutukta Mareşal Petam, dellllf· 
tir ki: 
c- Ya bcrum tara.fımdaimu:, ya

hut da ale)hımdcsıniz. 
Bu sesısız m\ılkl\I t i ınde tesisine 

sabırla çah~tığ"ım <'saslı rejımm esas. 
1ı prcnsipklır. Asıl muhtaç olduğu
muz şey, nızamdır.> 

Almanlar bugünlerde siyaı;i blr 
hareket ı.arfından Zi)ade butuu 
gayretlerini, So\-yetler Blrliğlle gi· 
rJl)Ukleri höyük mücadele.) 1 fena 
ba,ıılar 'e kış bastırmadan enel 
en 'erlmU bir neticeye bağlayabil· 
mek için ukerf faallyete ha6rctmLj 
bulunmaktadırlar. 

J&JM>nlar, Uzakşarkta ukeri plan 
Jarına dc\·am etmekJe beraber, si
yul cephede ııon derecede lhtiyatb 
hareket etmekıedlrier. Çember içi
ne alma ıdyaaeti karşısında Japoıı
yanın hattı hareketi ne olduğu !ill· 

retindeki bir ııuale Japon 8ÖZCIİ8Ü· 
nlln: cJapon)anın tedafüi bir hattı 
hareket kabul etmiş olduğunuıt !IÖ). 

Jenıesl \e «Amerika Harfcl.)e Na
zırı B. Oordell Hllll'tiıı de ilendi bli
k6metbıln ittihaz. etmiş olduğu ha
reketin tedafüi olduğunu 80)1emlt 
bulunduğunu• hatırlatmaaı. Japon
yaom bu lbtiyaüı bareketial gös
termete kifidll'. Ö)'le aıalaşılıyor 
ki. Japonya, kendh;lnce en nıüsalt 

addetUğl bir zemin ''e zamaa bu
luncaya kadar, Birl~lk Amerika 'e 
Sovyetler Blrlltllc mömklln merte
be ho' g~lnrnek fikrindedir. 

Bütün bu slyalıli ııWdlnett hoza
cak ilk bidtse şliphesk yakında 

~loeıkovada toplanacak Blrlqtk A
oıerJka _ Büyük .BrUanya - 8ovyet

ler .Blrllil konferıutıtı olacaktır. • 
konfenuuıın ırlyaaet dllnya&Qlda 
mllsltet ve ınentt mWdM akisleri o
lacaiJ 'e yeıtl yeni siyasi taarruz
lara ba11laapç kfkB edecetı şüp
Jaa!ıdir. 

Fınnlaı- sıkı kontrol 
ediliyorlar 

1sıanl>ııl belediyesi, fırınlana lefti~ıı.e 
devam etmekle ve hO&llk ekmek ~kal'an 
Juınlar alır cculara 'arptKılmabodu. 

Dun Alenadıır, Kumkapı, Beyaz.K, Ku· 
ı;ukpazar, Yeşil~, Samaıya, X&rlllUIJI· 
ruk, :Fauh ve Fener nı.tntabJarttıd.ki tef· 
ti !erde 758 ekmek n.libader-0 olıı'J!ltt'!ltur· 
'ııakkııtda !Jikiy«ler yapalaa ~ 

ki Fuıhn f-ıncWıl teftit&e heb"blcn 
hozuk ekınek offcaıd1iı tcsbit edilınit ve 
gunddik 30 t.....I "IHH11111 cı Mllltteiıi dı· 
acr fırMılaca tı..-,;;.:iine karar ~C'riinıtj&w. 
Katuııpapda HuıırHO, Wr rn u.a 

kartı~ kqı~ ;ötıderdiii göıill· 
Qt\lfj ~e hu fınaııı oda aiiJılölı; ao ~ 
UlltlttH diğer ffHMaı-a <tcvııii .-rariqtu:tl
nııştK. 

~--Harp vaziyeti,_,,_ 

Yeni inkişaflar 
Yazaıı: İllıa• •••&• 1 

DQnkU yazımızda, Almanların 

Comcl'den Kief ve Harkof istika
metlerinde sevkulcey.,ı lbir hard«:
te başlamalan ihtimalinden baa
setmlş \'e bunun se.beplerin.i de 
izah etmiştik. BugURkü Sov)Jet 

tebl ği, hemen iki haftadanbcri ilk 
defa olmak Uzcre Gomel istikame
tinde şlddeUI muharebe oldujuau 
bildirlYDr. Acaba Almanlar biziPl 
tasavvur ettiğimiz fekllde :laareke

te ml başladılar? Bunu bir llıaç 
giln sonra daha y1 öğreneceğiz. 

Yine bir yazımızda sonbahar 
mevsiminin şark cepheBinH\ :ms
kez \'-O şimal mmtakalannd& )'ağ
murlar \IC hatta. kar dola.y•üe, 
bllhatıSa tnatnız eden Almaa or.-

dulaı·ı içın ml.lşkUl ahval doğura
cağını, bu sebeple Almanların Le

ningı ad 'e Mook<>Ya istl.kameUe
rinde çabuk taarruza geçecekler.i
ni yaznuştık. Merkezde Alman ha· 
zırlığı henUz bitmemiştiı'. Fakat 
şark ccphcsının şımal kı&mındaki 

Alman kuvveUeı ı, uzun hazırlığa 
lüzum görmeden tekrar taarruza 
başlamışlardır. 

Bızım fikrlmıze gore Leninçad 
ve :Moskovanın müdafaam için 
Sovyetleıin Pc.ypus, :tlnıen ve Se
llger go1lerı arasından geçen mu
kavemet hatlarında tutunmaları 
lt\zmldı. Alman taarruzları iki is· 
tikametc tevclıh edilmiştir: 

1 _ Peypus gölU • İlmen golU 
arasından şimal istikametinde Le
ningrad. Alman taarruz kolu bu 
iki göl arasındaki Sovyet cephesi
ni llmen gölU gar>bmda. yeni Solzy 
istikamctmde çökertmiş ve gölUn 
garp sahlll boyunca şimale doğru 
ııerıemeğe muva!fak olmuştur, 

Lenlngrad buradan 17-0 kilometre 
şlmaldcdir. 

2 - llmem &öMl .. Seliger cölil 
anuuadan şimali .şarici itıtikame

Unde. Ba taaıTuuıı llıecieCi de he 

feJdeıı önce Moe1'ow. - LcnUıpad 
~~. 

a& iki Ahnaa taaa-CAıııDa, .li'ill
'laudi)Wl cepbesifldeki .A.ftlMJG • 7in 
taa.ınmlen da ila»e edılirse 1.esun
gred ha.şilea üç Jetilwne... ilEri 
hareWe kar.fil ~ ~
dedir. ı..e.u.cıwr11a J19ılwedan mı-

ciataMı bU)ltik ibİ!' '6>' tflıde *' 
mez. F.akat Leningru w.ıu.... 
lermin ll2lllktan y.ani .şunakie ve 
cenupta GaUer JnJAtakumdan 
müdataaeı sevluıtbllfl taJlldl,Jer te 
mht eder. Zira SoYyetlelıin eonib&

hM' sonunu vqa ~"' Lenincrad 
\'6 Mosko\ı'a gvbmda gdtrmeleri, 
iki tarar için de saııbin sevk ve 
ldaıwl be.Jumınden tı0"6Ut ehem-
1111,eü !ıaiacbr~ 

,Almanlar öROe Lcning:rad ve 
Jıfıo9kova istikametlerinde fasıla 

wrınedeJl ytlklenmeye devam et· 
selerdt. daha doğr.u hareket eder
Jerdı. Rualar da Lenmgrad oenu
bllod&kl Göller nıınta.kasında da
ha fazia aman kazansaıardı, daha 
i~ iş görnıtış olurlardı. Kat'l neti
ce cephesilldc i.ld tara! da bata 
eder, fakat neüccyi batay.ı az ya
pan taraf kazanır. 

Şimdi zihinlerde ıSira Lenioçad 
ve Moskovay.a. geldı diye bk sual 
var. Bu 'böyle olmakla beraber, 
Almanların Gomel mmtakasından 
yapacakları hareketler Sovyct 
cephesine bamba.fka bir manzara 
verebilir. Almanlar herhalde K!ef'i 
dUşUrmeğe ve Ha.rkof istikametin
de llerlem~e çalqıacaklardD'. Kief 
müdalaa.sı Gomel 1.stikametindeld 

harelitrn dotW'&ıeaft vaziyete 
baj11dır. 
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VATAN 
Karilerinin kazanacakları 

kıymetli hediyeler 
iki gündenberi devam eden müsabakamıza iştirak 

ediyor musunuz? Etmiyorsanız hata ediyorsunuz. Zi
ra (VAT AN) müsabakasına iştirak eden okuyucu lar ı 
na şu mükafatları verecektir: 

1 inciye Bir radyo makinesi. 
2 ndye - Porselen sofra takımı. 
3 Üncüye - Omega kol saati. 
4 ünciye - Bir kömür sobası. 
5 inciye - Çay takımı. 
6 ncıya - Yünlü kadın elbiseliği. 
7 nciye - Likör takımı. 
8 inci ve 9 uncuya - Su takımı. 
1 O dan 15 inciye kadar - Birer çift İpekli çorap. 
16 ncıdan 25 inciye kadar - ikişer aylık (Vatan) 

abonesi. 
26 dan 100 Üncüye kader - Birer roman. 
1O1 den 250 nciye kadar - Birer faydalı kitap. 

1 BUILMACA 1 
• • 

Soldan wıa: 1 - Yemek ma&a!>ı; Af. 
tik.ada bir göl. 2 - Kua zaman, Bir ne
vi dokunııı, Bir nota. 3 - Yıldızlar. 4 -
Bu harpte ismi çok geçen bir FranMz; Hi· 
mayenin ba~ı; Bir renL. 5 - Birler; Zarf 
cd.-ı ı. Bir- nota. 6 - A}dınlatma \-asıla· 

larından. Çic;:ek tomurcuğu. 8 - feda e
dilen, Cihe. 9 - Tcr~İ: Bir nota, ~yaz 
bir madde. 10 - Şaşan. 11 - Bir sayı. 
Bir nevi bezelye, Sanat. 

Yukardan aşağıya: l - Gizlemel..; Ter· 
i: Rahatlık n.ida~ı. 2 - Bir aayı. Ce)"· 

liın, U"Ykuyu bırak! 3 - Talimat. 4 -
[ııki .'lı~ırlıların mabudu. Bir hayvan. 
Bir içt.i, 5 - Bal, Sarf ve nahiv. 6 -
Tiirkiye Cümhuriyeti, !\ota, Uzak işar~i. 

7 - Bir neYi çorbalık, Bir neo,i pa'.'Ola. 8-
(.oba.n, Evin kısıml.a.rından. 9 - Irgat. 
10 - iqm, &ı.g1~laına 1 Bir hay\.·an ya .... 

ruıtU· 11 - İçtima. 
DONKO BULMAOAl'l'IN RALLi 
Soltkın wta: 1 - Otobülf, Yeke. 2 -

Sadaka. 3 - Urla, İadeli, 4 - Ahali, 

Ran (nar). 5 - Ceket, Ema. 6 - Akm. 
7 - Kantar: Ş. (aıl, 8 - Cabi, 9 -
İtı. Arık•, 10 - Kıslı.anuak, 11 - Aka. 

Yukardan aşalıya: 1 - Oyuncık, h.a. 
2 - Artık. 3 - Otlak, A,,.. 4 - Ah.,.ıe. 

5 - Ü., At. 6 - Sail, Arpn;. 7 - Dair, 
Ara. 8 - Yad; Ambar. 9 - Ekerek, i. 
kaz. 16 - Kalamış, Ak. 11 - İnanan. 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen:-, 
Harici Askef'i Kıtaat ilanları ___J 

Aşa.Jıda yazılı malzemeler kapalı zarfla ek!iltmeye lr.onmllJlur. Ayrı ıyrı ıalip
lere de ihale edilebilir. Ek•iltmesi 23.8.941 cum&rt~i günü saat 11 de Ankarada 
Lv. imirliği ea.t ın alma komi!'J'Onunda yapılacaktır. Taliplain lanu ıi Ycaikalarile 

ıeklif mektuplarını ihale saatinden bir Hat evvel komisyona veıme 1i. 
'\insi ~likıar' Tutarı. ~inatı 

~itil ipi. 
Cer;i ipi. 
Tepe urganı 
lrkek kanca. 

Diti Una. 
Şerid kolan. 
Kanevic;e. 
Tahta kapı dötrneıi. 
Yuvarlak halka. 
Balmumu 

Tahta çelilı. 

Metre 110,000 
> 40,900 
> 27,000 

Adet 15,000 
> 26,000 

Metre 18,000 

> 20,000 
130,000 
190,000 

Kilo 700 
Adet 200,000 

* 

Ura Lira 

4400 
891J8 

11,610 
4500 

650 
9000 

15.000 
1950 
2700 
l<IOO 

12,000 

72,208 

330 
675 
871 
338 
49 

675 
1125 
147 
203 
l(); 
900 

5418 
(814 - 6661) 

llCftf'rtiıo~u 41 kuru~tan 36,000 kilo !ılğır eti kapa~ı zarfla t-k!<iltmeye ko· 

b.ulmu~ttır. jhal~i 28. 8 1941 pt:rymbe günü ıı;aat 16,30 da Çanakkalede A. keri 
Satın alma komi .. yonunda yapılac.ktır. İlk teminatı 1107 liradır. Taliplerin ka· 
nuni YWkalarilc teklif mektuplarını ihale saatinden bir r.aat .evvt>l komiı.yona 

"Vermeleri· (826 . 67481 

* 32.000 lr.ilo pirine: kapalı zarfla t:k!'ihnıeye konmuştur. İbalt!'İ 8/9,9ı1 Pa-
ıarte i günü nat 9 da Ardahanda a keri ~tın a1ma kontl,.yonunda yapılacaktır. 
Ta.hm.in bcddi 15.275 lira ilk ttminalı 1115 lira 65 kuru,r.ur. Talipltrin kanııni 
vtl'ikalarilc teklif mektuplaııoı ihale ~atınden bir saat fV\'tl l.omhı,yona ver-
meleri. (932 • 7331) 

* A1a:!ıda yazılı H"bzl:"ler l.a,palı zarfla ek.ı.iltmeye "-onmuştur. Jlıale11i 6 9, 941 
Cumarte .. i günü tıaat 11 de Büyükçt>L.mcce Kıraa@:ac: L.öyündt: askeri ~alın alma 

komi!ıyoounda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ''"-ikalaril,. t,.L li( mektuplarını 
ihale patinden bir !'aat e-.-vel komiıı;yona vf'rmderi. 

A. K. Fa!iıulye 

Domatr<o 

Patlıcan 

Bamy, 
faze bibrr 

,ı/i/ .. ınrı 
Kilo 

46,000 
76,000 
64,000 
32.000 

• 16,000 

* 

Fiyntt 
Kr. Sa. 

17 4Z 
7 95 

13 4.i 
il 4.5 
8 % 

r,mınatı 

Lira Kr. 

837 60 
453 15 
64.5 60 
271 80 
107 40 

(93l • 7333) 

Brhtr 'L.ittt.,una liO kunış fiyat tahmin ediltn 20,000 kilo adt: yaii:ı kapalı 
urfla t:k iltm#"Yf' knnmıJ<:ur. İhaJ, .. j !l 9'911 Cuma gunü !ôaat 11 dt- Erzinc.anda 

•"'ktri Nlttn alma knmi.,yonunda yapılacıtktır. İ lk tt:minatı 1000 liradır. Tahplc

rin kanuni ·~ ikalarilc teklif mektuplarını ihale Yatinde11 bir sut e\'\'tl konı.is-
yona vnmelrri. (936 • 7335) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan 
Kurus 

Y edikulf'den L nivenı.iteye 250 
'\'edikul#'den Cerrahpap, Haseki ve Gurebaya 200 
Dolmahahçr.df'n Ünivtnittyf' 200 

Dolmababç<dtn Cmahpa~a, H...ıJ •e Curebı'9 250 
()Qlrnabahçedf·n Şi)liye 150 
Yt"dikule ve Dolma.ha~ pıheneierin~n al ınacak 1417 ton l.:ltlc kömürü-

nün nakli yukarıda yazılı bedel ile 28/8/941 pttymbe ;ünü JUt IS de rtktOr
lükt, açık e\;,,iltmt> ile ihalf" edilettktir. f .. trkli1mn 266 liralık temiruı;t ve Tica· 

ret Oda!ı "·aikılarile a;elmelt>ri. Şmname rektörlul te gön dur. c6930J, 

Askerlik ilanları 

Yoklamaya davet 
Bqiktaş Askerlik Şubesin&tn: 

337 ve bunlarla muameleye tibi eratı 

§ubeye davet: 

1 - 337 doğumlu ,.e bu doğumlularla 
muamele görmekle olan erlerin yoklama· 
lan bitmek üzeredir. Şimdiye kadar şube-• ye müracaat ederf'k M>n )·oktamaınnı yap· 
tırnııyanların b.emen haftanın salı ve per
~mbe \.·c cuma günleri !'aat 9 dan 12 ye 
kadar ~ubede kurulan As. mccli!!oiDI" mü
racaatla yoklamalarını yaptırmaları, mü
racaat edeceklf'rin nüfus teekereleri ve 
mf'ktcpl~ ali.kası olanların mektep ve~i
kalarih_• müracaat f'tmelrri. 

j 2 - Yoklamaya gt>lmiytnll"rin 1111. 

1 
«.a)"ılı Af. kanununun 8-1. cü madde~i mu· 
·ibinre 15 lira para r-eza<.ı ilt- cezalandı· 

nlacakları ehemmi)"ctle ilin olunur. 

* Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

Li!<e ve muadili mt:kteplerden mezun 
olanlardan tam rhliyetli olup ta yük~ck 

mrktep ta.h~iline devam etmiyecekler bir 
eyhil 9-11 tarihinde yedek 11uhay okulu 
hazırlık kıta~ına srvkedil~klt>rindcn 28 
ağu!'tOs 941 tarihinde yedlerindeki veaikı· 

}arla ~ubc merkeıip.e müracaat etmeleri 
'e ı;-elmi~nler hakkında 1111. pyılı as· 
kerlik kanununun 89. cu madde&i muci· 
hince a .. ktri mahkemeye verilecekleri 
ehemmiyetle ilin olunur. 

* Be~o~lu Yerli Askerlik .Şube5inden.: 
. 137 do~umlular t.'e bu dotumlularla mu· 
337 doğumlular ve hu doğumlularla mu· 

amdeyf' tıibi olanların )"oklamaları 29 8, 
9·1-1 de hitama t>rC'ceğinden nahiyeler için 
tayin f'dilen günler nazarı dikkate ılın· 

mıyarak yoJ,.Jama!'ını yaptırmayanların he
men ayın te-k günlerinde şube)"e müraca
atları ilin olunur. 

* Reyrı~la Yerli A$kerlik Şube5irıdrn: 
337 d()ğumlular \e bu do~umlularla mu· 

amt'leyf' tö.hi olup ıa kı!'a hiımete ayrılan 

tam f'hliyrtnamr-lilerlr ~imdiye L.adar 

VA 't' AN 

BİRİNCJ SINIF MÜTEHASSIS 
OPERATÖR • DOKTOR 

RABİME BATU 
Hastalarını 9 dan 18 e kadar 
Sağlık Yurdunda kabul eder. 

Tel. 20107 

dinde 5.10 llra 
Eğer A'Tupa ,.e Asyada 30 !'lene ça· 

lışmı, hır kimy.agf'r<len der.'\ almak İ!lter· 

!>""niı. günde 5 · 10 lira kaz.anabilirsiniz. 
Krem, tu,-o]('t ~abunu, ırtıyat komis· 

yoncuları aranmaktadır. 

Beyof:lu • Galatal'aray . Büyük Bayram 

sokak :'<Jo. 4 ~ Stanisla\• Korolkcviç 

İstanbul BelediyeJi İlanları 

15,51 

93,00 

258,00 

1,17 

6,98 

19,35 

Fat~hte !\luftü Ali mahallesinin Altıboğça !Okağında 27 ci 
adada 26, 1 numaralı ve 7,77 nıeıre nıurabhaı sahalı ar~. 

Ak!öarayda İnebey mahall~inin Koçibey sokağında 6~ cü 

adada 37.20 metre murabbaı eahalı a~nın &atı~ı. 
AkY.rayda İnebcy maha11Ninin Tiryaki Hasanpaşa 'e l\.oc;İ· 
be-y Mıkağında 63 cü adada 42,75 metre murabbaı !ahalı 

ar~· 

Tahmin bedellt"ri ile ilk trminat miktarları yukarıda yatılı 3 parça ar .. a 
!atılmak ü.ıere a)·rı a)-rı aı;ık arttırmaya konulmuştur. Şarlnanıderi Zabıt 'e 
~fuamelil '\Iüdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 5 9 '941 <.:uma güni.i ~aat 1-~ 

de Daimi En<'ümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat n1al.bu2 ,·eya m"ktup· 
JarHe ihale günü ~aat l 1 de Daimi Encü.mC'nde bulunmaları. ( 7339) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kurumumuz okurları için a;-ağıda mikdarı yazılı kumaşlar Ticart>t 

Odasından alınan muhammen bedeller üıcrinden kapalı zarf usulile ihalcııi yapı

lacaktır. 

2 - İhale 6/9 1941 günü .aat 11 de yapılacaktır. 

3 - !\1uvakkat teminat % 7,'S dur. 
·1- - Şartnamr:yi görme-k "c daha fa.da izahat alına~ 

dürlüğune müracaatları· 

iııteyenlerin dairt: mü· 
(5722) (730\) 

Cins~ .i\likJarı Aluhamnıen bedel Fi. Tutarı 

muhtelif e~bap dolayıf;ile ee"kleri {[eriye Erkek paltoluk kuma, 
kalmı~ tam t"hliyetnan1eliler 25 8. 941 ta- Erkek elbi<.dik kun1a, 
rihinde ycdtk ı<ubay ol.oluna sevkolun· Kız ıayyörlük kunıa; 
mıık uzf'rt> derhal ~ubeyc mürac.atları Ku: mantoluk lumaş 

3i5 metro 

1100 > 
l 10 > 
.Jll > 

630 
615 
620 

730 

> 

• 
• 
> 

2362-W 
6763.00 
12IO,OO 
219.00 

ilin olunur. 1 

GONON 
[.BORSASI.] 

20 AC USTOS 941 
l Sterlin 

)()() Dolar 
., 1aviçre }'re. 
> Peçeta 
> Yen 
> jı,.,eç Kronu 

Ellıam ve-.a.ııaı . 

1933 Türk borcu ( 
1918 f~tikrazı dahili 
1933 ikramiyeli Erp.n.İ 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu ~miryo)u tahvili 

T. İş &ankaıu müeu.is hisse 
NUKUT 

Türk Ahını ( Retat) 
Türk Altını (Hamit) 

Kalın befi birlik 
> > (Rqat) 

24- ayar altın ı;ramı 

5,24 
130,02,50 

-.-
12,93,75 
-,-
31,00,50 

... iL 
21 45 

22 50 
20 25 
20 15 
45 75 

135 00 

25 55 
24 00 

112 00 
ll8 oo 

3 43 

10,586,50 

Nafia Vekaletinden : 
Ek&iltmf')'e konulan iş : 
1 - Bur!'a !'U İ!:lcri birinci ;ubt nıiidürlü~ü mıntaka.sındaki Apolyont gölü 

ıeddelerinin ~ekiı metre kotuna lÜk~eltilınt>ııi "e dalgalara karşı mukavf!metinin 
temini için d~ ta~ ilt' karlannıa .. ı ameliyat ve in~atı muhamm~n k,.;:if bedeli 
vahidi fiyat e.;;a..;,ı ÜıPrindl"n c:-1-17122> 1ira c:32> knru-:tur. 

2 - Ektiltme 15191941 ıa.rihinf' ra~ılayan paurte.i &lıni..i N•l 15 d~ Anka• 

rada su i;:leri rei .. Ji~i binaı;ı içinde toplanan ~ıı e-ksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf uı;ulile }'apılacaktır. 

3 - İste-kliler, C'ksiltınt> ~artnam~i. mukavelr. proj~i. bayındırlık i,Jeri 
gt-nel ~artnam~i. umum su ii'lrri (enni t•rtname-c<ile hıı!<u~i ,.e fenni şartnameleri 

l'e projeleri 22 lira 36 kuru, mııkabilindt> t-u i-;leri rthdiğinden alabilirlrr. 

4 - Eks.iltmt'ye girt'bilmrk iı;in i~tf'l..lilf'rin 21634 lira 89 kuru~luk mu· 

vakkat teminat "Ytrm~i \'f' ek .. iltmt>nin yapı1arağı günden rn aı üç gün t'vvel 
eUerinde bulunan "Ye,,ikalarla birlikte bir dilf'kçe ile :\aha Vrkiletine müracaat 

ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu ve,.ikayı ibraz etme· 

h:ri ;.artıır. 

Bu müddet iı;inde "e~il..a talebinde bulunmayanlar tk!<iltmrye i~tirik ede

mtz1er. 

5 - f .. ıeklilerin tt-l.lif mektuplarını ikinci maddede yazılı ~aatten bir saat 

evveline kadar su işleri rei!-liğinr. makbuz nıukahiUnde vermel,ri liıımdır. 

Postada olan gedkmcltr kabul rdilmtz. (56,;6 • 7211) 

Ağrıları dindirir ! 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNi R ve BEL ağrılan ile Soğ1ık>~ 
lığından ileri gelen vücut KIRlK UGI, NEZLE ve GRiP ~ 
lıldarı D E R M A N katclerile derhal geçer, icabında 
1 • 3 ka§e alınır, her eczanede bulunur, 

ı Balk ıçıa yazıımı, tıbbi eser 
Kadınlarda ve erkeklerde 

BELSOGUKL UC U 
Hastalığı • Tarif • Tedavi ve tutulmamak çareleri 

Yazan: Operatör Dr. Cafer Tayyar 

INKILAP KiTABEVi 

'HrldJ8 Cftmll111'1J8tl 

Ziraa ·1 Ba nk ı 
t<ıını!Uf tarihi: 1888. - Sennayeei: 100.000.000 Tttrk ur"" 

Şube ve ajans adedi: 265 . 
Zirai ve ticaı1 her nevi be..nka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 ur- ikram.tye verl,yor 

Ziraat Banka.smda kumbaralı ve lhbanns ta.sarrut h-11~ 
en az 50 lirası bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kUr'a U• 
dal<! plAna göre ll<ramly e dağrtJlacaktır. f 

' - 1,000 - (,000 ... 100 - ııo - 5,l'J(ll 
' » ~ > ı,ooo » 120 » fııO > ıll" ,' 
' > - • 1,009 • _ ... '° • 100 • 4,000 > 180 • :ıo > --ıl 
otıal:AT : H-plo.nııcı.kl pAr&lar bir ııene içinde ııo ıırad~ 

tı dil4m1Yenlet'e lkramlye çıktığı t&l<dlrde % :ıo faalaltlle veril 
Kuralar -.ede 4 defa, 11 mart, 11 lıaltlr&n, 11 eylOI. 

11 B lrlnclkAnunda çel<ileoektlr. ~, __________________ ,.,,,, 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

Okulumuzun mühendis o,e fen mrmarluğ"u kı.,.ımlarının in '!al ,.,. 

~ııbelerine yeni talrbe kaydına 1 E) lül 941 tarihinde ba!:lanacak 30 e" ,· 

günü •kJaını saat 17 de nihaytt vt>rilecektir. 
Ka11t muamelesi her gün ~aat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
Orta ınektrp mtz.un1arı iıntıhanla, li~ olgunluk imtihanında 

lar imtihansız kabul olunurlar. 
Teşrinie~lin ilk günlerinde hrr ili kı ım için ayrı ayrı yarılıô8\ 

imtihanları ;;ünleri İı<tanbnl g:azctelerilt> e1·lülün 25 inc-i günü iUn ethı ' 
Fazla taf~ilit almal İlflİyC"nlerju biu.at leya mektupla i .. taııbul Betik(!~ 
dıki idaremize müracaatları. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 

ANTIMAGNETİK 

SAATi 
BAYLAR 

Ismarlama Gömlekler için ı ı ıı 
memnun bırakacak bjr ki§İ \·ardır. 

S P 1 R O 
Deyotlu Suteraıisi No. 6/1 

C \iP ARA\JYOR - Kütahya ,;ı;,. 

yetinde L}lk kaa ın<la HılaçlMr köyün
de Arap oğlu Emin l.ııı Dudu, )'İ rmi bq 
ı,eMdenbt'rİ kayıptır. Bilne ve gören vır· 

!I. in!<Aniyet namına, a,ağıdaki adrese bil
dirmesi rica olunur. 

Adrf'~: Divınyolu, Hacı Tahsinhey so
kağı No. 4 Ayşe. 

ZAYi - lni"'er!!ihrdtn ald ığım ŞPbeke 

pa~mu kaybettim. Yf'ni~ini çıkarttıiım

dan eoıki~inin hükmu yoktur. 

Hukuk Fa.külte!İ 6921 ?tlehmet Öncıl 

S&hlbl n N..,.ıyat KlldOrll: 
AHıo:T :ıı:adN y~ 

Be•Jd1'ı .,_, V.A.T.UI KATB4Ul 

16 AGUSTOS 1941 VAZIYET/ 

AK T 1F 
Kaaa: 
Altın: safi K ilogram 
Banknot 
Ufaklık , • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lir .. ı . , · 

Hariçteki Muhabirler : 

72.604,628 

• • • • 

. . . . .. 

Altın: Safi Kilogram 11.070,198 
Altına tahvlli kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu klir!Jıg 

bakiyeleri • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karfllığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vAki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticarı senetler • • • • il • • .. 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı esfam ve tah
(vlllt (itibari kıymetle). . 

B - Serbest esham ve tahvilAt • 

Avamlar: 
Altın ve döviz Uzerine ava.na 
T a h vilAt ti.zerine avans 
Hazineye kısa vadeli avana • 

Hazineye 3s:>O No. lu Kanuna cörı 
açılan altın karşılığı avana • ., t , 

Lira 

102.124.217,77 
15.057.918,50 

547.194,69 

699.596,30 

15.571.119,57 

-.-
47.209.049,14 

158. 748.563,-

21.683.011, -

272.856.516,39 

45.U8.341,93 

8.310.245,19 

(.9(8,6( 

5.208.438,53 

-.-
167.500.000,-

Hia.aedarla.r: ••••• •• ••• •• •••• ••• ••••••• ••••••••••• ••• •••••• 
Muhtelif : •.• ••. •••••. . •••• •• •••••• •••• ••••.••.•.• ••••. . . .• 

YekUn 

Lira 

117.729.330,96 

699.596,30 

62.780.168,71 

1 

137 .065.1552,-

272.856.516,39 

63. 758.587,12 

172. 713.385,17 

. u oo.ooo.-
7.638 .791,46 

829 .741.928,11 

' 

PAS 1 F Lira 

Sermaye: .. .•..•..•.•.•.••• , •••• •••••• ••• •. •••. . •.• . ••.... . 

İhtiyat Akçeai: 
Adi v e !evkalAde • • • • • ,. "' .. 
Hue:usı • • • • • • • "' , 4 • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6-8 lııc! maddeler ine tevfl· 
kan hazine tarafından vtk! tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yeei • • • • • • • • • 

Kar,wtı tamamen aıtm olarak 
UA.veten tedavüle vazedilen • 

Reeskont mukabili iltveten tedavüle 
va.zedilen • • • • • • • • .. • 

Hazineye yapılan albn k&rşı:hldı &· 

varuı mukabili 3902 No. lı kanun nıu· 
cibincı? tlAveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Liram • • , , 

Altın : S a.fi K llogr.;,, 

. . . . .. 
877,150 

8860 No. la kanıuta Jöre hulneye 
açdao &'f'&m makaltW tevdi olanan 
altınlar: 

Sa.fi Kilogram 55.M.1.113( 

Dö..U Taahhüdab: 
Altına t&hvl!i kaili! dÖO'iZler • • , , 
Diğer dövizler ve alacaldı kliring 
bakiyeleri • • • • , , , , , • 

7.822.019,15 
8.000.000,-

21.683.011,-

137 .065.1552, 

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

80.025.809,59 
1.233. 7SZ,O~ 

78.124.167,9tl 

-.-
31.136.674.96 

Muhtelif: ..... . . .. . . .. . .......... . ... _. .................... .. . 

YekUn 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibarenı 
llkoato lıaddi % 4 Altın üzerine Avam o/t 3 


