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~ ı-Kahramanlık Tu·· rk-u·· n 1 h<.:r millet . . .. erı 

ve istiklal pıensip~Çın hun ıyet ananevi hasletidir. 
Av:upanııı sulhu ~~ne ka~ı 
fer1 nıı1 yarattı - tı~ıı za- Türkiyenin ortaşark· 
realilcl1::1 ~ i t gı vaJuaJara ve t d "' 
vasiyle rt!ıl ::,(;~~:tb edeceğı da- a oyna ıgı ve oyna-
sonr-a. nııwin A ını Vı:!rciikten makta devam edece· 
ça~~ı vaKıhl· ~u~du g~e -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ği rol bu esasa mü-
}:.;1ka~b1 ~1, ı'ck ~~iiv~ıa:~~ıt~~ı~~ essis bulunmaktadır 

r ıneı"tk ve r k Dün büyük menttiimle ~ılan beynelmilel İzmir fuarından güzel bir görünü_ş -. r 

n11~~~·at bu V~k ;l ,1 a a uyan- ıı·ca et v k·ı· lk d d d .k. ric~;~ t~~Zll~Q J~·~1e~ ;;~~ 1 
~~~k~~~~(! ?~l~~~~~ ili~~~~t; r e 11 nu un a e 1 ı ·. yo ile Türk milletine bir me-
Gttnkü har vı anmak lazımdır. saj gondermistir: 
a~yahat " P d?layısiyle serbest M. Eden, bu mesajında 

·· ~c nııUetJnı· d ezcümle şöyle elemektedir: n.un:ı.seı..~tıe.. • " _aras_ın a • F 
~ 4 d t U J • İzrnır E nternasyonal ua-

~,~~ gıb·ı:diği içi~u b~ü~~:aı:~~ nanıyor ve ıman ediyoruzki bu badereaen rının ı:ıçıld1ğ1 bugün, asil 
~<:~' , ızc Afrıkamn uzak ko- Türk mılletıne hitap etmek 

1ı~, J ~adar yabancı ve gizli Türk milletinin toprak bu··ıu··nıu··gv 0 .. gı·1..::.ı· ı·ktısadı· ı benim ıı.;in hakiki bir zevk-~n11~l1r. Muhtelif membalar- O tir. 
.k tİ' ortaya atılan haberler dık- 1 d J Harp zamanında böyle bir 
c tı l bir Uzgeçten geçirilmiye- var ıgv ı a sagv am olarak çıkacaktır.,, fuann tanzimi, çok güçtür. b~~A. ve propagandaların, mti- {Sonu ıayfa 3 sütun 5 de) 

lı~ agaların hatta iftıralann - İzmir, 20 (Hususi) - ıı inci 1--------------,----=:;~;ı11~.: 
ıssesı ayrılmıyacak olursa fe- R it d• k• / e.nfernasyorhü hm.ir Fuarı bu- j •ı• 1 •• 
~ halde aldanmamağa imkan ooseve ıyor 1 gün (dün) saat 18 de büyük ngı iZ ere gore 
~.0,~tur. Onun için mesela So\•-
~ ~~ d merasimle açılmıştır. Bu mut- -----;-o---
v •. ra. yosunun Belcikadaki Harp 943 lu iktısadi bayr am dolayısiyle Almanya 31 \:~zıye:te ~e Bel~ikalılarin işgal 10 binlerce kalabalık halk küt-
le~r'~~l~rı aleyhinde beı:ıledik - 1 k d lesi fuarın dış kapısı önünde d 1 t 
&.l~tl ı ı:; ere dair verdiği malCı. - yı 1 na a ar toplanmış bulunuyordu. ev e e 
Ya<i~l{i ~tcf:1?i Ajansının, Rus- Saat 18 den biraz evvel Ti-
knıda ınhıla! ve h~~imet hak- sürecek caret Vekilimiz Mümtaz Ök- al•rılacak 
biı- ku an!a_ttıgı tafsılatı buyuk men yanlarında vali ve belediye 7 
hiçbiı· Y~ .. 1~~iyati ile karşılayıp reisi olduğu halde açılma mera-
ha ınuvafı:;uın vermemeği da- Lord Halifaksda harbin siminin yapılacağı Lozan ka-
Aııac.J.olu b~ıluyoruz. pısına geldiler. Merasim m ahal-

1 •ISUsi b'. A]ansının Berlinde sonu hakkında manidar Iinde şelirimizde bulunan meb-
Şltnd' 11 ınuhabıri vardır ki beyanatta bulundu uslar, generaller, Rumanyanın 
hn1 b:~e ~t~dar Alınan erkanı- büyük elçisi ekselans Telema-
d esuıın nezaketi · Vaşington, 20 <a.a.) - Reisi que, İzmirde yabancı devletler Stokholm 20 (a a ) D • e gezdiği ve go·· 'ct·· ... sayesın- h R lt d"" , . . - . 
c.air verdi·· : ugu )erlere cum ur ooseve • un gazete- konsolosları, fuara iştirak eden N. B. : 

Harp sonrası işlerini gö
rüş mek üzere Londrada 
bir konferans toplanıyor 

hissiyata f 1 ~alumat arasında ciler toplantısında harbin icap <levletler paviyonlannın mü - National Review ismindeki 
<.·cı.h" · aalluk eden n·ttçalar ederse 1943 senesinde de de- messiller i, mülki ve askeri er- büyük İngiliz mecmuasında ya-

"' zıyade bul <l ~ ' d •· · 1n "lt ·ı kA zıl • tn ·ı ket hakkınct un _ugu memle- vam e ecegını ve gı ere ı e an, gazeteciler ve fotoğrafçı- dıgına gör e, gı tere, ancak 
tiye clelfilet a lakclı~ ve sempa- Birleşik Amerikanın 1943 sene- lar yer almışlardır. Almanya inhilal ettikten sonra 
zaferinin ~ele:_. işte Alınan sinde tatbik edilecek imalat Merasime saat t am 18 de as - harbe kazanılmış nazariyle ba
realiteler/~ft.tıg1. ":fıkıalor ve planlarını şimdiden tedkik et- keri bando tarafından çalınan kacaktır. Mecmuaya göre, Al-
ınenıbaırnızcta:1r bızıın bu kendi tiklerini söylemiştir. lstiklfil Marşı ile başlandı. 1 manyanın 31 küçük devlete ay-
Alrnanyaya d. gelen mntUmatı Reisicümhur, bu mesele hak- ı Kürsüve evvela belediye reisi 

1 
rılnıası liizım gelmektedir. 

Mareşal Petain 

Hürriyet 
sevgisi ve 

Fransa dan çıkmış ha~ı~a.n kayuaklar- kında dün Lonrd Beaverbrook I Dr. Behçet Uz, çıkarak 11 in- Berlin gazeteleri cevap veriyor 
rafa o.tmıya cynhr etr gibi bir ta- ile e-örüştüğünü ilave etmiştir. ci İzmir enternasyonal fua -ı Berlin, 20 (a.a.) - D. N. B. -o-
vıJ~ilpheli t~lakk'u Ln nı~balagalı M. Roose\·elt, gazet ecilere j rının maksat ve gayelerini ifa- bildiriyor : Petain " mağrur Fransız 
)1>ktur, Bi*»:~ ~ c 1<=~e imkan yaptığı beyanatta ezcümle şöy- de eden nutuklarından sonra Alınanların harbden sonra · ıı f d h .. · t 
nağımızm 't~~ .•. u ken\.li kay. le dcmişıtr: Ticaret Vekilimiz kürsüye ge- ı 31 küçük devlet e ayrılması lil- mı e tn e urrıye sev
farzım4~ 1fr11gı _nıalCımatta, M. Churchill ile benim ara- lerek sık sık alkışlanan nutuk- zumu hakkında ''Nationaı Re- gisi el'an yaşıyor,, diyor 
zetilmc-U ıht~al~k hır hatır gö- mızda vukubulan konuşma, dün larını söylediler. Merasim ve wiew,, mecmuası tarafından i- Viclıy, 20 (a.a.) _ Ofi: 
labilirse ~~t 1 mevzuu bahso. yadaki demokrasilere yapı- nutuklar, şehrin her tarafına leri sürülen teklifi mevzuu bah Radyo ile Fransiz miltetine 
bulund~°"ıt~~ ır 1 an1.:ak rnisafir lan yardıma bir hız verecek ma-ı hoparlörlerle yayılıyordu. Nu- seden "Völkischer Beobachter, h it aben söylediği bir nutukta 
ola~eceği as~~~ ck1·etin hatırı hiyettcdir. tlıkları müteakip B. Mümtaz gazetesi, şöyle yazıyor: ' mareşal Petain, demiştir ki: 
~J~~~ '" ar~ ır Amerikanın ,·aı.iyeti Ökmen "uğurlu ve hayırlı ol- "National Rewiew,, mecmua- Ya benim tarafımdasınız, ya-

Anad~'fıT~ A ~olayıdır. ki ahiren \1'aşington, 20 (a.a.) - A-) sun,, temennisini havi kapıdaki sı, yahudiliğin ve Londra ile but da aleyhimdesiniz. 
d::ıki h Jansının , Alına ı (Sonu savfa 3 sütun 6 da) 1 Sonu sayfa 3 süt un 3 de)) Nevyorktaki cürüm ortakları- v 'f>oy f' llflusi muhabirinin \nrya- ~ Hürriyet sevgisi, magrur 
"' . a. n~yatını hikfı e ar- !!'l'~------..... 111111!'!!~-llllll!!l!i!!!!l"l----~!l'lll----- nın hakiki niyetlerini bize gös- Fransız milletinde el'an yaşıyor. 
{1~ bugünkü Avr~~en tel- cihet başkadır. J rupa realitesine dayanaııak İn- - ·-- s -on_u_ sa_Y __ ta_3_su-·t_u_n_3_d_e_>> ____ s_o_i'l_u __ sa_y_fa_3_ s_ü_t_un_a_de...:.)..:_) 

•· 'P. t::n bır kliçük a rca- Anadolu Ajansı muhabfrinin giliz ve Amerikan pr ensiplerini ;rnune olarak el raı ç diye teminatına nazaran halk Al- 1 çüriitmiye imkan tasavvur edi- p t. k h . 
;ftt•atc karE;ı beırç~ amayı lıa- ~an.larla her türlü işbirfünnden lebil.ir mi? Matem tutan büt~I ar ı aza ve na ıye ~ 1, ına ve dıl:katt0 buı·r0.1hduğumuz ı t ~ Lehistan kadınları da buguıı • .usur eseri a<ld d _ı mal ve m ına etmektedir. Yüksek halk 

1 

v~u f·öVada he eınıycceğim tab~kası Londraya çekilen ve öyle bir realitedir ki bunu hesa- k 1 h l k 
}Jir cereyan aldı~Yntın norrn~ı Lchıstan istiklali için cidale ba katmamak için dünyada her ongre e 
temin eden mulıga'-ıbnı.ıı· en evveı ~~v-~m ~den general Skovski şeye rağmen mevc~t .. ~sanlık er 1 ne azı r ı 
h t sonra b B':i:kt~metıne itimat etmektedir. ! duygusunu ve tesanudunu tama 
~ya hakkında ö_yle taf ·ı·u t u uıı Lehistan kadınları ma- men inkar etmek ve çiğneınek 8 1--------

vc.: ıyor ki normal bu ise bt~~t~ em tutmakt d 1 lazımdır. Bu bedbaht Leh ka- D f • / k 
1 
. ..... • •• 

~ıµs~esn~~ı ve gayri tabiisı· larıııın Leh~l ı~. şgal kaynak- dırıJarı topun v_e_ bo. mbanın m_ ağ-. .&Qr l gene Se reler 1gz mu-oi:t.bılccegın· d' .. .. ne yaptıkları ku~\r'ı k~zanmak için ı - b k tt k 
tnn t·t. ,;, ı ~şunurkcn insa- d • etıı propaO'an lup cdemiyecegı ır uvve ır ı h . b . 
V :ır""o ı ı ~ı.,.emuu.ı kabil cfoii-ilclir aya mukabil Lehliler de ~illl ancak hürriyet ve istiklal kar- f m l r t Q m l m gönderdi 

L< ':lclrada bulwı.ın Rus askeri h eyeti: Soldan sağa , Sovyetle ri11 
Lfr~<lra sefiri l\olaiski, tuğ general Golil<of, tug-amiral l\harlamof 

r;;:l\olAN-RUSl !ALMAN -RUSl c HARBi HARBi 
JJfoskova bildiriyor 

Harekat şimalde ve 
cenupta tehlikesini 

muhafaza ediyor 
Sovyet Rusyada 
/ilen Po/olfllll or
dusunun teşhiline 

başlandı 
Moskova, ~O (a.a.) - Dün , 

gece neşredilen Sovyet tebliği: 
Bütün gün Sovyet kıtaları, 

cephenin heyeti umumiyesi ü
zerinde anudane bir surette çar 

1 
pışmağa devam etmişlerdir. 
Çarpı şmalar, bilhassa Novgo
rod, Kingisep, Gomel v:e Odesa 
istikametlerinue şiddetli olmuş-

1 t ur. 
( Sonu say fa 3 sütun 6 da) 

Berfin bildiriyor: 

Karadenizde bir 
Alman donanması 
vücude getirilecek 

Leningrad cıvarın
da~lman orduları 
yehdiğerlerile irti-

bat tesis ettiler 
Berlin, 20 <a.a.) - Alman 

orduları baş kumandanlığının 
tebliği: 

Cenubi Ukraynada düşmanın 
hala isgal ettiği az miktarda 
köprü · başlarına karşı hii~u~a, 
muvaffakiyetle devam cdılmış
t ir . Seri kıtalar, şiddetle muka 
vemet eden diişman kuvvetleri 
ile çarpışarak 65 tank tahrip 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

( HARP VAZiYETi ) 

Yüksek dimağlar enstitüsü 
Yirminci asırda, harp, muharip mem· 
leketin bütün varlığından kuvvet 
almaktadır. Belki, bildiklerimizin te· 
sirini gölgede bırakan silahların yeni 

baskınlarına şahit olacağız 

YAZAN: 1 
Emelıli General J(em al J{oç':!_ 

Yazısı ikinci sayfa.mızdadır 

~ımııımuımmtauııııuıııııııııııumıuınınmııııııııınıımıım oıınııınıınnırunıııı.J ı .uı.ii!llHllıllll~ 
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: vENiSA AH ~ 
E!! = 
! [_11 EYLÜL PAZART_!:~ i 
= G üniinden itibaren $ 
= ~ 

~ ~ ; 941 Yılı kış programi- ~ 
n atbika başliyor ~ 

"'İı i~ ~~c.!: .. ~er aun. üç yÜz ki~ })r~b~ga;ıd.ı yapmaktadırlar 1 şısında silahlarını bıı·aliır ve 
ın~~- Vu?.u. tahnıın ediliyor- 1 .. bın yahudinin dar bir. sa- bir mesele olmaktan hali kalır. 

ı arşova<la h 1a. ıçınde mahsur bir halde Sefalet ve protesto içinde müt-
yo ~. Bomb l ınu :ırebe nası~ yaşadlklarım ve neler tehit bir Avrupa birliği dajrni 

~ Muhterem okuyucularım1za memnun olac klarım um- ~~ 
_ _:: duğumuz bir haberi Yermekle billıY.ssa zevk duyuyoruz. F~ 
~-: (YENİ SA.IlAII) 1 Eylül 04:1 Pa.,,artesi ~ '"ııündc:n itib:lren ~ 

1 - - - t ahrir H.leminin en güzide Ve S\,Vlien kalcmlerL.rıin molı- ~ 
Ş ha şına gençler getiırilecek -- SUlll iki mühim VC kıymetli eserle, 50 l:;t'IH~den fa~la İsiau- ~ 

~nl ha);at ~.t~i~lıl~!Y.?I', nor- çcktıklcrini bildiren mallımatı bir sulh nizamı olamıyacagını 
at gündo 300 ı.~ ~uruvor. I•'n· te .. krar ctmiyeceg-im. Ylıkaı·ıki Alman devlet adamları ve mü-~i.i o or"d kışı olüyor. Çihı- 1 

J°rlUthfr b':- a ordulardaıı dr ha cum eler mevzuumuzu tenvir tefekkirleri elbette takdir eder-
1"'' " ı ır B·~vkct etıniye kafidir. ler. İngiliz ve Amerikan p~~n: 
"uıı1 ı>üı··u· " • \'C satv<'t bu- ı~a 1 lt d k t 
ıtk .. eır ~or: Sef::ı.IPt \'<' h ist.a. q~a a ın a ·i Lehistanın siplerinin hüküm ve esırını 
~ra~ıtı:ı c:ıft_ ay:ikkabı 100 Türk arzctti~i bu manzaraya Holan- ancak Almanyadan memnun,! 
l,ı ın .. ' b hır ~ mwk 10 Tüı-k elada, Dd~ik:ıda, Norveçte, bir Almanya ile işbirliği yapmış ve 

0
, ır k l . kısun ~ransada, Yugoslavyada, yapmıya hazır bir Avrupa izale ·11• p:.ı .. c sıgara 4 Ytu1a t d ç 

1 ıa ıa. . fl:lS :ın a, ekyada da ay- j edebilir. Şüphesiz ki zafer bir 1 

· :Vat p:ı.ı' i · v n~. ş.:1dl~c tesadüf edileceğine realitedir Fakat bu realıte de 
;~L~~ilıpok ~~i~:1k11~ı~\n~~1).'~kc:~ bu~·~·k hır kuvvetle ihtimal vere- vam edebilmek için temeli mil: j' 

· ızım ·· - · bıl!rız. Çünkü buralara dair de !etlerin rıza ve rnuvafakatlcrin-
ır ''al)'"' UZf'J•inunfo asıl te- a'' "uJ' · 1 b"l b 1 v ... n \' ~ ~ ".. ' manı " ı ecek ilk elden I den vücude gelıniye muhtaç-
a •ını1llti c .wllparun :::nlhu m:ı.liun.al kırın. tıla.rına sahi1l bu-, t ı 

an bızı dı;eo{;nclu··~ l Ş ı: ır. 
~u .-.u unuyoruz. ını.di böyle bir Av- Hüseyin Qa.lıid YALÇIN 

~ bulun büyücülük ve Ufürükçiılük ait>!! in<l~ fc!'m:ınfeı a ~ 
Ankara, 20 <Hususi) - Her ı--: :_--: geçinmiş meşhur büyücü ve i.ifü·ükçü Zeyrekli (Üıınap ei 

sene yapılmakta olan Parti o- ı lJ• s ::_ Hoca) um ibret verici v.:ı son dt·ı·ecedt nıer:ı.dı lıalıralarm.ı =---= 
cak, nahiye ve kaza kongreleri- ran - ovyet aziz okuyuculnrm:ı pcyderrey takdiJ)} edecektir. § 
ne hazırlık başlamışbr. Genel [ - ~...,, 

k t l.k ala"kaclarla b h •• b İ = Sı'nıclı"ye lrn, dar vıludkriııc dlüw:ı sadık ka!ınıs olan E_: se re er ı . . ra ~ .u- munase a ı . -
susda yem talimat vermıştir. -- (YENİ SABAH) ileriye doğm nıerhalc, mcrh~lc tekamül ~ 

Bütün parti azasının kongre- Tahran, 20 (::ı..a.) _ Pars a-• -:::::-- ifade eden _ne.?ir hııy~tıuın bu yeni hamlesinde dahi oku- ~~ 
lere gelebilmelerini kolaylastı- jansı bildiriyor : _ - yucularını mlm.ıara. ugratmıyacaJdır: ~~ 
racak tedbirler almak, dilekle- "İran., gazetesi baş makale- (YENİ SAB.All) :.ıaiz okuytıcularırun gerçekten ibret, :=: 
rini geniş ölçüde tesbit etmek, sini Delhi radyosunun neşriya- istifade, merak, heyecan ve Jıer halde a!fıka ile takin ede- ~ 
olgunluklarile, iktidar ve kabi- tına tn hsis ediym ve diyor ki: ~ cekleri üç e,-,,er t nkdim etmekle, k~nc!ılerine kaı1;iı borçlu s 
liyetlerile tanmmış gençleri iş Delhi . ~d~osu, İran ~le Sov • ~ olduğu minnet ve ~ükran borcunu kı::;nıcn ödeyebilirse ~ 
baı;ıına getirmek gibi meseleler yctler bırhgı arasındakı dosta- ==: kendisini bahtiyar sa,yacaktır. ~ 

i:J~~in talimatını teşkil etmek ne mu~~!~~c~~~~n a ~~~e~ı !~~n •~11ıınıııınılllUUW6Ulillll!lflilll llUIUUl!llllffil!!HIU!il!11!11llDffiIDfiillifilllllllIDmaımııt&ınmlliW 



Cumhuriyet hükumetimizin en sağlam prensip· 
rmden birisinide\havacıhk teşkil ediyor. Çünki 

tnede yet alemi kanatlanmışt r. Turk dehası 
1nahar e kulland ğı makineleri yapacak kudrettedir. 

Yazan: Emekli Haoa Bn. l. Bedri Celô.sin 

tarın yısmı on b' erce ola • 
rnk tahmin ed rsem mübalflğa 
etmü olmam. Bu rın h p ini 
t yyare f brikaları y pmaz 

ml f n dı r yi u-
bel ri bunları temın eder! r ki 
buuunl d h, va nayiinin clı

r n' t ann ter kki ve in

s anbul tram-
• • • vay arı çın yenı 

te birler 
Ankara 20 (Hususi) - Vc

ldll H y ti İstanbul Elektrik 
ve Tramvay i letmel rinin bazı 
lcısımlarında tadiller ynpmışbr. 
Yeni kararname ile münakala
tın t.esrii için tek hatlar çifte 
tahvil edilecek, lüzumlu görülen 
yerlerde istimliikler yapılabile
cektir. Şehrin umumi tenvir iş
leri i in de senede 500 lamba. 
ılav ile m ·cut Fmb adedi 
HH6 senesinde 4500 e çıkarıla
c. rtır. 

nu 
\.:l at · 
yapılma 

kısafın } dım cttiğı n tı ı- Ye 
ne v rınz. 

1. tc yuknnda geçen iki ha
reket te nik 'e nai olar k mıl-

i yapılacak 
binalar l;ier ı 

yazdı) 

havacı t r lıımı ;de bır 
mim n ıUa ı dene ·ek kadar 
kıym t Vl e rniyeti v rdır. 

'für ha ılık d nı He-
zarfen A tıı t Çelebıden bas
lar. Umı tarihını tedkik eder
sek ıl'm \C. fon adamlarının dai

• 'e araştırmaları 'e 
bunl nn "t \ c ihtira ettikleri 
il tl n <'CI u ve kullanmak 
.çın canlarını fedaya hazır fen 
kahram nlan olmn. avdı ha
vacılık bugunkü kemal merte
besini h bir zaman bul mazdı. 
İşte: Fe hı 'c S dıklar bu rnem
leketın bu uğurda veı dıbri ılk 
kurb n rdır. 
Şur nı ;ıtırafn mecburuz ki; 

bu fedai.arlık ve fcrng tler da
ima yab ncı ellerin yaptıgı ma
kine} r uzennde olmuşt ır. E
ğer mcml ket çocuklarının 
uçma cnerJisiylc memleket sa
nayiının uçm aleti yapmak hu
susunda çalı: masını telıf müm
kün olsa. dı ve bunlar birbır -
teriyle mü zi ve müsavi ol rak 
ilenlctilcbil ydi bugun mem -
lcket mudaf ı için, medcni
yetimfa ı in muhtaç oldugu -
muz arc.l rı kcndımız y p
makta bulunacaktık. 

lı h v h 'hınızın t ra.kki ve ın-ı 
ki · 1 alakadardır. 

Bundan dolayı bir taraftan 
aıt olduğu vekaleti ve diğer 
t raftan Nuri Demirağı tebnk 
ve takdır ederken bu hususta 
fikır ve alihiyet sahiplennin 
bugün e yann bu ifücrle alakrJı 
ve ona zahir olmalarını dile
rım. Çünkü bu gibi i ler millet 
\e m 1eket mes lesidir. 

Bru:ı Avrupa memleketlerini 
m ,,.ı oJ .. rn.k alırsak bırisi ıcnt 

' ıhtiraı meml ket müesse e
let ıne malederek terakkiyi ta
kip etmiş ve d'ğcrı icat ve ilıti
rn ber tlarını bir müesse enin 
nef ıne bır kmış olduğunu ve 
bu urctJe h r ikı m 0 mleket 
ha va san yii arasında nısbet 
k. bul etmi}ecek d recede fark
lar h 1 olduğunu görüruz. İ:;;
te Aln nyn, işte Fransa .. 

Belediye binaların boy
larmı tesbit ettl 

Yapı ve yollar kanunu büyük 
şehirlerde yeni yapılacak bina
ların katlarını tahdit etmekte
dir. I<anunun belediyeye tebliğ 
edilen b'r izahnamesinc göre 
şehrimizde yeni insa olunacak 
bın lnruı katları su esaslar da
hilinde tahdıd olunacaktır. 

Beyoğlu mıntakasında: 
9.5 metre genişliğinde yollar 

üzerinde yapılacak b'nalar bir 1 
bodunım \"e 2 kat. 9.5 - 12 met
re genişliğinde yollar üzerinde ı 
yapılacak bimılar bir bocluruın 
ve 3 kat. 12 - 15 metre genişli-J 
ğınde yollar üzerinde inşa olu
nacak binalar bir bodrum ve 4 
kat, 15 metreden daha geniş 
caddeler üzerınde inşa olunan 
binalar bir bodrum ve 5 kattan 
ibaret olacaktır. 

İstanbul cihetinde yapılacak 
yeni inşaatın kat tahdidatında 
e as. binanın inşa olunacağı ye
rin deniz seviyesine nazaran 
yü ekliği olacaktır. 

Buna nazaran deniz seviye
sinden 40 m treye kadar yük-

Y .t.:NI SA.BAii 

Baba ve kardeş katili !JO sene 
hapis yatacak 

ahkeme, mirastan mahrumi
yeti tahrik sebebi adt e ti 

Bir k ç sene evvel, Kuruçeş-1 
mede feci bir cinayet i§}enıniş, Yen. 
ve Zeki adında birisi, babası 
Hacı Şevket ile karde~ Radi
'i öldürmüştü. Katil cinayeti 
babasının kendisini mirastan 
merhum bıraktığı için işlemiş, 
bir sabah erkenden lrnlkarak, 
evvela yatakta uyuyan karde
şini, sonra da ihtiyar babasını 

i 

tabanca ile vurmuştu. 

Zekinin birinci ağır ceza mah 
kemesinde görülen duruşması 
dün bitirılmiş, mahkeme kendi
sini önce idama mahkiıın etmi~ 
ken, babasının kendisini mira-
sınd n mahrum bırakmasını 
tahrik sebebi addederek ölüm 
eczasını 30 sene hapse tahvil 
etmiştir. 

vvv ~~ 

h 
imi 

u? 
Bir otobüs biletçisi müş

teriyi bıçakladı 
Fatihte, Hu kai Şerif mahal -

ço 
ya 1 

yol 
yor 

--:ıtıı«--

110 bin liralık tahsisat 
kabul edildi 

İstanbul Belediyesi, Bele -
diye Daimi Encümeninden 110 
bın liralık munzam tahsisat is
temiştir. Bu tahsisatla şehir 
dahilinde yeni yollar inşa olu
nacaktır. Bu para ile in ası dü
şünülen yeni yollar şunlardır: 

J(nsımpaşa - Kurtuluş cadde
si, Gazi bulvarının Gazi köprü
sünden Şehzadebaşına kadar 
uzayan kısmı ve Mecidiyekoy -
Büyükdere asfaltile iltisak ya
pan bütün yollar. 

Daimi Encümenden bu hu
susda karar çıkar cıkmaz ınşa
ata derhal başlanacaktır. 

r OKUYUOLJ-=CCCll::!ı.. 
DiYOR K /: 

P. T. T. Umum müdür· 
lüğünün cevabı 

Gazetenizin 1/7/1941 tarihli 
nliat asında (Haklı gorunen bir 
şikAyet) başlığı altında ve Kon
yada köseleci Ali Özkaya imza -
eyle çıkan yazı üzerine gereken 
tahk kat yapt r lmıı net cede: 
mektup sahibi tarafından, Radyo 
iılerlne bakan memurların vazlfe
lerı baı;ında bulunmadıkları su
retinde ileri sürülen iddianın 

dooru olmadıgı, b k s memur
ların mesai s;:ıatlerı dah lınde dc
vam'ı olilrak vazlfelerinın b .. nda 
bulundukları, bundan ba kn o ta· 
r hlerde Konya P. T. T. muav n· 
lığile veya merkez mudurhıgune 

bu memurlar hakkmda h ç lı r 
§>kiyct müracaat nln vtıku bul· 
mad sab t olm 0 ştur. 

Muı;tekın n mahkemeye sevki 
cıhet ne gelince: 

lesı Selimbey apartmanında o- ~~,.,.:;~~i!!liiili!ll'!i<il'il!IHR"i!'lii~~·~ 
turan Mustafa adında birisi, 
evvelki gtln Eyüp - Keresteciler ;;;;;;;;:;;-..--...;~~..--~-~..,..-.~ 

3222 ır.ıyılı tel z kanununun 38 

lncı mad es hukmu ruh ta z 
radyo ~t mal ni menetmckte ol· 
dugundan nıdyo m bayan eden 
kimselerın evveli ve derhal idare 
mıze muracaatla ruhcatnanıeleri

ni almaları ve ondan sonra el· 
haz arını ışletme e ba 'oıtmnları 
iktiza etmekte iken mumnlleyh, 
acentadan 8/2/940 tar hinde utın 
ald ğı radyo na at beyanname· 
yi 10/2/1940 tar hinde idaremize 
vererek ruhsatn mes nı almış ve 

1 
bu sebeble keyf yetin C. Muddei
umum 1 ğine ihbar ed 1 ğ anla-

a berJer 1 şılmı~ır. 
MalOmat husulunü saygılarım-

! l la rica eylerim. 1 otobüslerinden birisine binmiş, 
otobüsde biletçi Sezai ile bilet 
meselesi yüzünden kavga etmiş 
tir. 

Kavga sonunda biletçi Sezai 
bıçağını çekerek Mustafayı kar 
omdan ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı baygın bir halde Cer
rahpaşaya kaldırılmış, suçlu 
yakalanmıştır. 

sek yerlerdeki inşaat bir bod -
rum ve 3 kattan ibaret olacak· 
br. 

* Hendeğe dü~ü - Ortakoyde, P. T. T. 
Çayır okağında 20 nuru roda tu- Umumi Müdurü 
ran 12 yasındn &bahaddin, dun kır- _________ """".._ __ 

da koyunlarını otlatırken kazaı·a 
bir hendeğe dilşmu , muhtelıf yer
lerinden yaralanarn • Etral basUıha
nesine kaldırılmıştır. * Yaralandı - Fenerde, Abdi 
Sub, ı mııhnllcsinde 'oturan Vllhi
denin başına, komşusu Fatmanın e
vinın penceresindeki cam duşmuş, 
gu unu yamı mı.ştır. 
Kadın tedavi nltına alınmıştır. 

Cezalandırılan I 
fırın ar 

İstnbul Belediyesi müfettiş
leri şehir dahiliı deki fırınlann 
teftişine ehemmiyetle devam E't
mektedir. Son günlerde yapı
lan teftişler esnasında Beyoğ
lunda bir fırın seddolunmuş \'e n 
bir fırının da bir haftalık unu 

C..."üınhuriyet hükiımetimizin 
en lam pren ıplerinden bı
risinı <l ha\ cıhk te k l edıyor. 
Çünku medeniy t iılcmı kanat
lanmı tır. A il mıllctimiz ha
vacılıgımızın terakki H' mkı a
fı iç'n yardımda bırbırl riyle 
musabaka yapıyor. Turk de
hası mebaretle kullnndıgı rna
kınelerı ~aı cak kudrettedir. 
Bunun ak ni kım ıddıa edcbılir. 
Yalnız o deh yı kullanın k 15.

Şura ını da ilave edelim ki 
hava n yii diö- r sanayi şu
beleriyle alakadar olduğu gibi 
hav ıl k hakkındaki bilgi
lerde diger bılcil rle al· ka. -
dardu'. Bundan dolayıdır 
ki yalnız Yüksek Mühendis 
Mektebıne, tayyare müh ndisi 
sube i açmak kafi gelmez. Bu
nu orta 'e liselerd n nüvelen
dınnek ve bu mekteplerde de 
muht ar havacılık dersleri o
kutmak lazımdır. Gerçi bu 
giin m l.teplerde derslerin sa
yı ı tçoktur. Fakat havacılık 
ilmi d' ~er ilim ve fenlerin ha-ı 
sılası lduğundan talebeyi yor
maz ve bil:..kis fikirlerinin acıl
mnsına \'e diğer riyazi ve fizik 
gıbi dersleri daha cnbuk kav
ramalarına vardımı olur. Bü
tün gen er tayyare mühendısi 
ve tayyareci olmıyacaklar ise 
de ileride havaya karşı ko
runma tedbirleri için malumat 
s hibi olacaklardır. Bugünkü 
haı p dünyayı sükunete kavuş
turmaz ve gene gelecek harp
ler · çin hazırlık dcvrc>si bru,ılar
sa meskfın diinya ve beser ha
yatı bambaska olacaktır. 

P VAZi ETi 
* Çocuğa çarptı - Şofor Fehmi

ıun idarCSllldeki taksi, dun K d o
yiındc, Kadıköy pasUıhanc"i onun
dcn geçerken 9 yaşında Ncvın adın
da bir çocu n çarpmı ır. Çocuk 
muhtclıf yerlcrlnden agır ve tehlci-

kesilmistir. 
Ayrıca lfasımpa ada kendi

sine ckm k imali için verilen 
unları başkasına satan bir fı
rıncı tesbit olunarak diikkanı 
kapatılmış ve ayni zamanda 
müddeiumumiliğe teslim ol m

urndır. 
Gerçı bu hususta biraz ge

çiktik. Bunun sebeplen de ol
ması l:l.zım r. l"ak t zararın 
neresind n dönersek kardır. 

Hava sauayii: Tayyare yap
mak deyip geçnuyelım. Bu: ko
lay gon nen güç hır ıştir. Yal
ruz guç demekle bunu if de e
demeyız. M lek hay.ılımda 
yurddaşl nmtlan en çok şu su
allere maruz kaldım. Kaç tay
yaremız 'ar? Tnyynrelerimizi 
kendımız yapıyor muyuz? Bu 
suallere ce\ ap vermek müş
küldiır. Bu n m lekten sıh
hatı bozularak aynlmakln mü
tC's ır \ fakat fıkir, hayatıle 
me ıe;e hızmet etmekle miite
selh · n v tanda ıf tiyle 
kendi nı bu ütu 1 bıı az 
tenvir edebilirsem bahtı ·arım. 

Tayyaı·c yarmak basıl bir iı:ı 

Nr<;TtCJ~: 
1 - Yiıksck miihendis oku

lundaki tayyare mühendisliği 
su besi, 

2 - Ye ilköydeki Nuı·i De
mirağ hrıva mües esesi. 

1 ml ke1fo en cil ihtiyacı o
l n h v cılıaımızın terakki ve 
inkı~af l çin atılmış kuvvetli 
ıki adımdır. 

Bu dı . rın iist"ndeki var
lı ı. nn p:i.~ 1d3.r olmasını ve 
fey li biT u ette yüriımesıni 
cm '\e g'Crıulrlen istıyelim. 

de 1 r. Bur d ki b itt n ~~~~ ....... ,,..~~ ........ ~~~~ 
ma t, de demek d 1, tek 
de;;. ld r muht lıttır. Tayyare, 
dı-r r • n yı ıbelennm ha?.ır
lad b'1 m e ve fileli nn ter-
kib vl e d n elir. 

Mot ·r uluk dr bunun k. dnr 
mühım ve o k dar ıimiıllüdiır. 

Bir tayvaı e ü ennd s ah 
tech ız t ( te ıo:, f toğ~ f sna t
ler ve a etler) ve yedek par a-

SENELiK 
1 AVLIK 
3 AVLU< 
1 AVLIK 

TOrklye Ecnebi 

1400 fCr~. 2700 Krı. 
760 • 1450 • 
400 • 80~ » 
160 > soo • 

TAKViM 
1 HIZIR 108 GÜN 233 AY 8 

1360 

Receb 
27 

GUner 

10.13 
5.15 

Alqam 

12.00 
19.01 

21 1357 

AGUSTOS Ağusuto 
1941 8 

Perşembe 
001• ikindi 

S.15 9.03 Ezanr 
12.17 16.04 Vuatl 

Yataı lmuk 

1.40 8.21 Ezani 
20.43 3.23 Vautı 

Üzümcüler Ticaret veki
linden bazı ricalarda 

bulundular 
Mani J, 20 (Ilusu i) - Ti

car t \ kilı Mumtaz Ökmen İz
mıre gıtm k üz re vılayetimiz -
d n gec rken Akhısar istas -
yonunda vali vekilı ile belediye 
ve ciımhuriyet halk parti ı reis 
l ri 't'e Uzüm müstah illerinden 
mürekkep bir heyet tarafın -
dan karşılanmıştır. 

Üzum mit tahsıllN i Ti ret 
Vekiliınizle bu karşılaşmann -
dan bilistifade üzüm vaziyeti ve 
mali)'-Ot fiyatlarıııın yükseklı -
ğini icap ettirmiş olan sebepleri 
izah ederek iWim satış fiyat -
larmın tesbitinde bu hususl rın 
nazırı dikkate alınması te -
mennisinde bulunmuşlardır. 

Ticaret V ckilimiz meselenin 
daha esaslı bir surette tetkiki 
için kendisiyle İzmirde temasta. 
bulunulması arzusunu göster
diklerinden üzüm müstahsillerin 
den mürekkep bir heyet yarın 
1zmire gidecektir. ı 

üks k dimağlar e n s t it üs ü 
ı 

keli surette yarnlarunı , Num ınc 
h stahane ne k:ıldırılmı tır. Şofor 

ynkalanrruştır. 

Amerika Birleşik Devletle
ıinde, 2.5 nnlyon !ngıliz lira
sı tahsisi ile bir "yüksek di
mağlar enstitiısü.. tesıs edilmiş 
oldugunu Nt>vyorktan gelen 
bir telgraf bildiriyor. Harbin bu 
gün aldığı fevkalade vaziyetleri 
karşılamak üzere "ilmi araştır
ma,, maksadını istihdaf eden bu 
enstıtüde 20.000 mühendis, 
doktor, namlı mütehassıslar 
çalışacaklar, keşifleriyle, icat
lariyle bir diğ r illin alemi sayı
lan Almanyaıun yarattığı kud
reti kıracaklar! 

Yiıınınci nsırda, harp, muha
rip m mleketin bütün varlığın -
dan kuV\ et almakt dır. 1lmi 
ara tırma, bugünkü medeniye
tın temelini kurdu ve ortaya 
koydub'U. eserlerse, bir derece
ye k ar o medeniyeti korudu ; 
lı , gas ini tahrip ve imha 
il temin ettıkçe, araştırma 
(Fors hung) da onun tesir da
ireslrıden kurtulamıy caktır. 

1918 btlyuk Alman taarruzu 
için bin! rce batarya mevzie 
sokulmustu. Her b taryanın 
esaslarını edinmek için teş aç
m ı, taarruz hazırlığını ifşn 
edebılır, tedbir alınma.c;ın::ı. y0l 
a rdı. Gener 1 Kul ve Kluk 
gıb1 ordunun mümtaz rükün-
1 rı bu atı lardan '' z geçilme
sın mu ırdılar; es l r elde e
dılemeyince de. isabetli atıslar 
icrasına imk • n yoktu. Bir ri
S ye fil'mi ol n yedek yüz
ba ı Pulkofskı'nin vaz'ettiği 
prensipl r atı ın tanzıminden 
mu gni kılm tı ve bu mu
va f kıyeti ordu, o ahsiyete 
borçlu idi. 

Sandhafen'de harp içinde 
görduğüm mektebin prof ör
lcri, yeni balistik düsturla nın 
vaziı ola.n yedek subaylardı. 

Büyük harbin ön mli icatla
rı sürprizler yapıyordu. Fran
sız ve İngiliz alimleri dafi ted
birler almasaydılar, Alman 
gazı bir inkılap y~a.tacaktı . 

Bu harbin tayyareleri, tank
ları, tabiye mctodları, hepsi bir 
ilim ve amel mektebinin eserle
ridir. Bu keyfiyet, muharebe I 
rneydanlannda hakimiyet te-
min ediyor. 1 

Britanyarun 50 milyonluk 
sakinlerini ikdar eden, yüksek 
sanayüdir. Çeliğini, demirini 
kıymetlendirerck dünya pa -
zarlarına süren ada, iktısadi 
hayatına aüzen vermektedir. 
Recherj, malın kalitesini daima 
Ustün tutmıya saidir. 

Büyük san'at merkezleri de, 
araştırma müessesesinden il
ham almaktadırlar. Direktifi 
müessese verir, fakat her ılim 
adamı da inkişafa hadimdir. Bu 
uğurda büyiik mükaf&.t.lar. me
saiyi kamçılrunaktad1r. 

* Yeni Borsa metaı - Küçuk 
lıas yas ve tuzlu hayvan denlerı in 
llor n mC't:u olması hususund ki 
tcklıf alôkadar Vekulcı~c knbul edil· 
mı tir. Ancak Vekalet, bu husu la· 
şclırımizdeki alakadarlardan ycnı 

bazı malOı.nnt ısteıni'llir. 

H zırlıklnr tamamlandıktan son
ra y ve tuzlu hayvıın dcrıclrı za
hire veya hnyvnn Borsa ında satıl· 

maga başlanacaktır. Narh 85 ku-

Büyük Harpte Atlas Ok· 
yanusunu allak bullak eden Al
man d nizaltılarını avlayan ci
hazları icat edenler, İngiliz ilim 
müesseseleri ve şahsiyetleri idi. 

Harbi, yalnız 01 dul ar değil, ruıitur. 
mütefekkirler zafere götürür. * ihtikar vak'alnrı - DWl de 
Havadan azot, komürden 30 Fıyat Murakabe buro n:ı 7 ıht r 
dan ziyade nafi madde; cam- ihb:ın yapılmıştır. ihbaı lar, 'azclın f 
dan, odundan ve ottan kumaş; lıkit, mııknrna, kömür, et v ıre 
sn'i lastik, benzin; mısırdan mevzuu azerlndc yapılmı tır. 1 
ispirto cıknranlar, laboratu 
varlannda beşeriyete hayatları-
nı vnkf~en büyük insanlar- r
dır . 

Alman mıknatıslı mayıunm 
lVetre 

muştur. 

* Bazı bakkallar hakkında takl· 

mış r, d.ı 

fiyatlaı l.ı snttıklan a l lmı tır. 

Fıyat Mıır k, h b rosu, bu gibi 

ba ·an r h ( ında Uıkib ta ı · • 
miı;Ur. 

ömrünü kısaltanlar, İngiliz a
limleri idi. Parisi döven uzun 
menzilli topları, şimdi muhtelif 
harp sahnelerinde görebiliyo
ruz. 

Markoninin büyük eseri, 

"Nikahlı karısı değili 
leyeyim, Bay haki , 
ğumdan her şeyi doğr 

i yala söy
et esi ol 

2500 kilometrelik cepheyi bir 
kumandaya tabi bulunduru -
yor: O silografl:ır, sese isabet -
ler temin ediyor! 

Orduda motör, art.ık en bü
yük kuvvet kaynağı haline gel
miştir; muharıbi zırhlayan ve 
uçuran odur, teş yağınunı al
tında. kalan, simdi yah:ıız harp 
sahneleri de değil, bütün muha
rip memleketlerdir. Amerikalı
lar, yeni uçak kaleleriyle 18 
ton bomba taşıyacaklarını iddia. 
ediyor} . Bu anda İngiliz ha.
va ordu unda 7 ton bombasi
le hasım havalarında dehrıet sa
çan uçaklar görüyoruz. I 

İlim erbabı, mevcutla bu ba
direnın kat'i neticeyi tesri cde
miyece -·nden emindir, bütün 
kudretiyle savaşmaktadır. İki 
yılın muvaffakıyetlerinde amil 
ihtira.lan gözde bulundurarak 
tcfavvuk ebnek, gayeyi teşkil 
ediyor. Yakın bir savaşta, ateş
leriyle hedeflerini sarsan kara ı 
zırhlıları, her tehlıkeyi karşı
layan ve rrurtlndığı uçaklan 
dcli.kdeşik edebilen hava ejder
leri, binlerce ton bombayı mu • 
harebenin mihrak noktalarına 
tevcih eden filolar ve belki, bil
diklerimizin tesirini gölgede ibı
rakarı silahların ve muharebe 
vasıtalarının yeni baskınlarına 
şahit olacağız. 

Zafer, teknik sahada hi1dm 
olanındır!. 

On gün kadar evvel, bir gece 
Çemberlita~ ı:emtındeki halkı ci
nayet ışlenlyor, end"şeslle heyeca
na dilşüren vak'a adliyeye int kal 
etmıftır. 

Hldlse, Çemberlit.lilaki Çukur 
handa cereyan etmıştır. Burada o-
turan ve kunduracılık gıbl i§lerle 
me;gul olan Neş'et, Vefa ve Ömer 
adında uç k şi b rblrınc gırm şt r. 
Sopalar kapılm ş, bıçaklar çekıl· 

mlı ve üç adam blrbirlerını hayli 
dovdukten sonra güçlukle ayrılmış 
lardır. 

Kavganın sebebi bir para çan-
tacıdır. Neş'ete ait olan bu çanta 
kaybolmuı, Neş'et bunu komşusu 
Vefa ıle ömerden bitmiş ve iste-
mesi uzerine kavga .zuhur etmiş
tir. Kavga esnasında Ömer bir 
köşeden kaptığı kalın bir sopa ilo 
Nq'etl dögmuı, Ömer de bıçağını 
çekerek kendini kolundan yara 
lam ıştır. 

Vak'adan sonra, Ömer ile Vefa 
yakalanmış, dün de üçüncü sulh 
ceza mahkemesinde durupnalarına 
baJfanmıştır. Ancak, tahkikat ev
rakında Neş'etln ömer tarafından 
bı_çakta yaralandığına dair bir ka
yıt yoktu. Suçlular da lnkir edl-
yorlardı. 

Bundan sonra ,ahltr.er dinlenil· 
dl. ilk phlt, Nef'etln metresi Ada
letti. Orta yaılı bir kadın olaa A· 
dalet ıunları söyledi: 

Ak~m saat 10.5 sıralarında 

bırdenblre ba çede bır gurultu, 
bir kıyamet kop•u. Koştum, Bak
tım ki Vefa elınde bir bıçak Ne· 
§Cte caplıyo., Ömer de ccpa ıle ba
§ına vuruyordu. 

Hakim bıçak ıle yaralamak key
fiy t nın evrakta bu'unmadığını 

söyledı. 

Suçlular da Adal t n Ne etin 
'metresi buhınması dolayı& le yalan 
söyled ğını i~rct ettiler. Adalet 
buna k•zmı§tı 

- Bay hlkım, dedi. Ben delili 
yalanı onlar sôyluyor. Ben Neşe
tin mctreı:ly m, nlk5hlı k:ırısı de
ğilim ki, yalan 11öyllyeyim. Bu ce
bebden anlattıklarımın hepsi doğ· 
rud r.ıı 

M üteaklben mahalle 
dlnlenlldl. Bu da: 

bekçisi de 

- Halk, aman koş Çukur handa 
adam olduruyorlar, diye haber 
verdi, kO§tum. Bunları kavga e
derken gördüm. Fakat ortada bı· 

çak ve bıçakla yaralanma diye bir 
şey yoktu., dedi. 

Neticede mahkeme diğer phit
leri çai)ırmak üzere muhakemeyi 
ba~ka bir güne bıraktı. 

Muhakemeden sonra dı§arı çı

kan Adalet, suçlulara karşı hUA 
söyleniyordu: 

- Metreıoiylm, metresi anladı

nız nıı? Karısı olsaydım, yalan 
söyler.dlm, amma, 'metresiyim ... 

-'-'SPOR~ ________ I 

1 
Geçme şa pi-

yonluğu 
Su oorlan ajaııJığmdnn: 

Bölgemiz Boğazı yüzerek ~ 
me şampiyonluk mü.saba~ 
23 8 941 Cumartesi gunü si' 
17 de A. Hisar ile Bebek nr 
da yapılacaktır. Bütün yii7ol 
lcre açık olan bu müsab 1' ) 
kerkes girebilir. 1.stirak cd _,. 
lerin saat 16 da Bebekte GalY 
s:ıray Klübünde bulunn1ıJ 
lfızıındır. Baş hakem Rız:t_ _,,.if 
eri, hakem Sıtkı Eryar, :BV'" 
Macur, Nuri Bosut. 

ı 
:r 
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var, ne 

37 devlete Alman donann1ası münasıbetilu 
k (Baı tarafı 1 inci utt tede) (Sonu sayfa 4 sut:.ın S de) agr ı laca etmiş ve büyük miktarda bolşe- Bu fuarın açılması ve İngiltere-

v:ik a eri esir almıştır. nin fuarda pavyonunun bulun-
(Bnş tarafı 1 inci .'Ja?tfada) ijirnalde Alman orduları i'rlfbat ması. Türkil- ve lngilterenin 

termj) tir. Mecmua, Vers les temin ettiler müşterek isti ballerine olnn 
dıkkati, onun yanında nımetj Sto ıolm, 20 (a.a.) - Ofi: itimadla.rmın bir bürlıanıdır. 
s1yılacak b'r d'kkatin bize ka-. Pelpus gölünün şimalinde, Bir kaç ay m: el si2:leri Tür-
bul ettiri ı bildırmekte- şarkta ve garpte faaliyette bu- kiyede ziyaret etmek ve Reisi-
dir . lunan Alman kuvvetleri irtıbatı cümhurunuz İsmet lnönii, dev-

Biz, bu keyfıyeti kaydetmek- temin etmişlerdir. Bu suretle let adamlarınız ve askerl"'riniz
le beraber hayatımıza suik sd Narvanın vaziyeti daha tehlike- le samimi görü.,<tfficler yapmak 
etmek istiyenleri h reketten ıs li bir şekil alınış bulanmakta - fırsatım bulmuş ve daha iyi bir 
knt etmek azmmde olduğumuzu 

1 

dır · · 
bir kere daha bildirırız. R~l,ar Nıkolfrycf<le gemileri istikbal vücude getirmek ıcm 

An tah...ak e-1~ .. ,_.,,•ı1ıer çalı an memlekettlcrim;zin müş-
JJfftid w1.a m ·h·m bi ko /em s

1 
•• ~'""'" .. '' ~·- k · · hed ·ı...,._ 

y lı '1 ta to ) ııor Berlin, 20 (a.a.) - Agma hu ı.cre ımanmı mw a e ey .. -
- .Y um· D ..,, susi muh:ıbirim·zaen: ınlı?tim. 

b Londra, 20 (a t.) - T1 len z· t• · "-k· d b' k hl :ı ır a Askeri ma.-hfillcr, Alman kı- ıyare ımı u. ıp e en ır aç 
l J düsr~ n İl':f"n_li :;rl la lnılunan rf d b' k bü' ··ı ıı· 
"lLffi ı ... ı 0 talarının Niko'.avef te ... uah_ları.n ay za ın a ır <;o yu c a-

d l memlcketı re hn nt<'n sonra ya J '"" d' ı k leli F- 1- t b' e ~o a;:,uıı da ele gec·'rdikleri gemilerın ıse er u ua ge · '.-a ır . pılacak ikt'sadi yar ım mesele- "' de- · d k ldı T .. 1 v~ ti u r ı , ı Sovyetler taı-"ından talıri}) e- unnur g şme en a : ur-s · "li a-01.;1 mek üzere müttefık- cu • • 
n o la h t ve un olu- dilmemis. oldugu· nu söulesıekte· kiye, herhan ,,i bir miıtecavıze 

Y ler yakında Londrada hır kon- J • 1 • _yor. ahı z bu hayatı böyle f dırler. karsı, mevcud hazıne!erm en 
.ııııp 6 tmek h sı.Iı:ıuııdaki ına- erans akted ~klerdir. Bu ko~ Almanlar, b 

1 
cüzü tamların 1 büyüğünü, istiklıilini muhafaza 

d feransa, ynlmz harp sonrası • tmi btıl m e tahlıl ed ınıyorum. yapısını. l:ısa l mii1.det zar •

1 
ya ka.t'ı surette azme f:i un 

arzedefim ki bem s \iyor. Bu Avrupa vaziyetinin tetkik edil- fında ikmal e Heklorini ümid maktadır. 
sevgmın aşk d reccsınde bir mesi itibarile değil ayni zaman- .etmektedirler. Bu suretle Kara-

1 

I~ramanlık, Tiiridin an'ane-
b giı l ~mı zannetmiyo- da dünya istihsaliit fazlasına deniz.de bir mühim Alman do- -Yi hasletidir. Törkiyenin ya-
ruın A ,:. d b bir hal sureti a.rnc.-tınlacagı- için ka 

·'-nzın an ana ka~ı en ~ 1 ııanması bulunacaktır. kın ve orta şarkta. şimdiye -
h .raıe u munab et sözü oia- de büs·-n hır ehemmiyet veril- d d - makta de 

mektedir. Ah?t1EJn hıarp esirleri ar oyna ıgı ve oyna -
rak: ___..___ Ukrayna.da alınan csrrlerin vam edeceği mühim rol, bu kah 

- Sizekarşı lii.kaycl değilim! ~iınu l63.000 i bulmaktadır. ramanhk üzerine müesses bu -
cürnlesı.ıden başka bir sey isit- Hürriyet &evgisi Ölülerin de adedi 344.000 ola - lunmaktadır. 
medint. ve Fransa rak tahmin edilmektedir. Maa- İzmir fuarı, Türkiyenin eko-Aranıızdaki müdhia müna- f h be · · k eden -~'- · 'kbal' · bir bo '-' ma i mulıare ye ıştıra . no~ ısti ının sem -kaşalarda benimle bu hayatı (Baı tarafı 1 inci uhltede) Sovyet ordularının mühim bır lüdür. Bu münasebetle Türk 
ıdame eylemesine sebep olarak kısmı, hata döğüşmeğe devam hükumetini ve milletini tebrik 
herkesin dcdıkodusunu ileri sü- Fakat ancak büttin vatandaşları etmektedır· . eder ve Tü'rk hr.1..fmletine ve mil 
rüyor. kanına tabi bulunan memleket.ı u~ 

Aşk, dedikodu dinler mi? En ler hürdür. De ~en Bus emri yev:misi Jetine, şimdi ve gelecek yı~arj 
bay gı mulu !erde en fena sart- Bu sayısız müşkülat içinde Berlin 2{) (a.a.) _ D.N.B.: i~in tam muvaffaki:yetler dıle-
lar iç"nde bultmaıı kadınia.rla tesisine sabırla çalıştığım EBaS- Sovyet 41 iılci kolordu lru - ..!,lm. 2 _ 
evlenen ne erkekl<.>r var. Hiç lı rejimin prensibidir. Asıl muh- mandanhğının müteaddit n~is- mek için her şey seferber bale 
Wrısi şunun bun n soyleyecek- taç olduğumuz şey nizamdır. balan .Alınan krta.larmm. eline konacaktır. 
lerine zerı e kadar ehemmiyet R A • geçmiş olan gUli bir emn. yev-

2 
_ Paniğe sebebiyet veren 

vermezler. Bunu benim gibi {U§yaya merı- misinde şöylıe denilmektedır: bir ve memıl hi:r.ınetlerini bo-
Dilfikar da diişünebilir. •-A-n ya• -"ıma n.azı uns·--1-- .. __ .&.-dan ~-·-· d' ·ı li;;;;; ~ U .ı:>< ucULl· ~~ •• zanlar derhal ....uıı-- ızı e -O halde bunu aşk olaı·ak ka- 1_?.~larda maneviyat du.,~u- cektir. 
bul etmıyorum. Bu, nihayet bir başladı oıınden bahsedilmekte oldugu -

3 
_:Muharebe hatla.n gerisi-

tahakküm arzusundan başka na. ve fırka kumandanlarıyle _ - ·t-' ··zıer '1Pf'ie"tiril-
birşey degil .. Tokyo, 20 (a.a.) - D. N. B.: alay kumandanlarının kuman- ne ~gır mı na.ıyo. . J-· 

İkimiz de öyle bir vaziyette 'fökyo Aşhaı Şimbun ga:r.ete- dl!- ettikleri. teşekkiıll~rde bir ı ~~~: nrek vzılennıd g~ı·rilm~r. 
b:ı}on_uyoruz kı hiç birimizın 1 sine garbi A mf'..ıika sahillerin- nızam tesıs edememış bulun- oa.ı.ı.uu urşun 11n -ı.ı 
dıı:->ennc kar~ı ufacık bir "fera- den verilen bir habere göre malarına ve kütle halimle rica - dır. . 
ğat,, göstermesine imkan yok. tayyare benzini tasıyruı üç A- tın devam etmekte olmasına bi- 4 - Mydafaa hattının derın-

Onun her gün yeni bir zın- merikan ve iki Sovyet petrol I naen şu emri veriyorum: )iği müteaddit merlıalelere ar.-
cirle kuvvetlcndırmek istediği ~isi San Fransiskodnn Vla-ı ı - Ricata nihavct vermek nlmalı ve bir karış toprak mu-
rabıta l opuncıya kadar bu va- dıvostoka hareket etmistır. ve teşekilllerde nizamı tesis et- cadelesiz terkedilmcmelidir. 
zıyet böyle devam edecek. Fa- -----------=---......:......:..::....:.:.:.:=:.:.:.:-=-==:.:.:.:....==-..~------------
kat o rabıtanın kopacağı gün 
ne vakit gelecek. Bugünkii şart 
lar içinde ben bunu pek yakın 
görmüyorum. Şimdiye kadar 
manevi mecburiyetlerle ı:ı.ğla.
nan düğümler eniştemin him -
metıyle bugün maddi sekilde 
de sağlamlaşmış olrtu. Benim 
için bu kör düğümü çözehilmck 
mümkün olacak mı? 

Birin<-.İb-şrin 19 ••. 
Geçen hafta yalıda ta.fsilatile 

yazılacak b1r vak'a oktu. Sele
fım Prens Mohammed Pa.şa.nm 
büyük oğlu Mahir Paşa ls
tan bula gelmiş; Beyoğlunun en 
tanınmış otellerinden birinin bü
tiin bir katını tutmuş. Genç 
prens, lstanbulu oereflendir
diklenni üvey valdelerine mu
vasald.tlarından bir hafta son
ra telgrafla bildirdiler. Karım 
bu haberi kendine has olan a
zameti ile sofrada söyledi. 

- Mahir gelınış ! dedi. 
Ünvansız \ e S{'rvetsiz bir a

d mın annem için hayatta mev
kiı olmad1ğı cihetle pek chem
mıyetsiz bir eda ıle söylenen 
bu Mahir istl'Jnıd ::ı annenı ev
\ ela bir şey anlamadı, sordu: 

1 

- Kim bu Mahir? 
Dilfikcir, b na karsı: 
üvey oğlum. Derclemcz ken

dini toı ladı: 
- Ha, ahir paşa hazretle-

• • 11i cı ızmı 

(Ba., tamfı 1 inci lf9'1ıfada > l 
kırmızı bevaz kordelayı keserek 
fuarı açtılar. Mcrasint biter 
bitmez f ua.r sahası bir anda 
ziyaretçilerle dolup taştı. 

'.rica.ret Vt"ldlinİll nutka 
İzmir, 20 (a.a.) - Ticaret 

Vekili Mümtaz Ökmen 11 inci 
enternasyonal İzmir Fuarını 
aşağıdaki nutukla açmıştır: 

Aziz hmirlilıer: 
Muhterem Başvekilim lz -

mir 11 inci entenıuyonal fua
nnı açmak şerefini bana tevdi 
ettiler. Bu vazifeyi ifa ederken 
~ uce Milli Sefimiz ve Büybk 
Cümhurreisimizin sevgi ve se
lrunlarının sayın İzmirlilere ib-
18.ğı hakkında arzularını fahr 
ile yerine getirmeği önde gelen 
bir vazife sa'-·artm. 
Büviik diinya harbi brşımnda 

Aziz arkada0larım: 

açıl 1 
çılış münasebetiyle milli iktı - J 
saclımızın almak istediği ve al
makta olduğu istikam.etler ve 
tedbirler ba.kkıııda başta en bli
yü~üzün direktifleri olduğu 
hnlde çok değerli fikirler ve 
mütalealar serdedildi. Ben bu 
kiyDıEtii muatleaiara yeni bir 
şey ilave edecek değilim. Mü -
sa.a.denizle kısaca bugünkü 
harp şartlarının ikbsadi bün -
yemizdeki menfi tesirlerini müm 
küıı oldutu kadar önlemek için 
hükUnıetinizce alınan tedbirleri 
izaha çalışacağım. 

Harp ŞJJ"thn ~ 
aldı~ tedbirler 

Arlnıdaş a:r, 
Dış ticaretimizde tut.turu -

muz yolu şöyle hülfısa edebi
lirim. İhrac madd ~ rimiz için 
esas itibarıylc mu5teri bulmak 
müşkülatı b.ıglı.ı · uı bahis 
mevzuu değildir. 

<lise dolayısiyle ticaret birden 
bire n~ üzerinde şüp
he ile dolaştığı bir faaliyet sa
bası olmak zanm albnda ka
bl'. Cemiyet hayatmın, nıilli 
hay&tm ahengi boza.bilen böy
le bir şüphe ve §8.İtlenin ve 
hatta zanm a.itında bulunmak 
da.iri halcilô bir taciri hiç şüphe 
yok mlİteessir eder. 
Bilhassa~ sermayenin 

bilginin ve sayin meşru ve mu
tedil kir va.satası teli.kki eden 
Türk tacirleriAin bundan çok 
müteellim ola aklarına şüphe 
yoktur. Ancak arka a lı.r buna 
rağmen hukfunetın aldığı ted -
birlere rağmen bizim aziz yur -
dumu.zda da ihtikar yapan ve 
bunda ısrar etmek istiyen bir 
zümrf: vardır. Arkada.şiar, bu
{?',Ün bu zümre ile çetin, fakat 
deva.ınlı bir mücadeleye giriş
m· bulunuyoruz. Halle, hük(ı
met reisimizin davetine sami-,1 
m1yet ve tehalüke icabet ede-

sürecek 

· hkları vardır ki biraz ~ 1 
rin dü.slinülse isyan etmeme1' 
elden gelmez. 

Mesela l*isine (merkep) de.o 
diniz .mi kızar, fakat ayni ada· 

(Baş tarafı Birinci sayfada) ma: 
merika. ajanslarının bildirdiğine - :Arslansın yahu! ... deyin, 
gore, Roosevelt gıttikçe art - koltuklan kabanr. 
makta olan Va ington - Tok - Halbuki haddı zatında {mcr .. 
yo gerginliğinden başka bir de kep) de (arslan) da birer hay .. 
Büyük Britanya ve Sovycller vandırlar. (Merkep) msanlara 
Birliğinin şimdi daha ziyade faydalı, gu.zel, hele sıpalık ça
nrtmış olan harp ınalzeme::ıi ğınd iken fevkaJade sevimli( 
ihtiyacı meselesi ile de nğr~ • :lıı dından sarfınazar, pek gok 
ı:nak mecburiyetindedir. Bu ih- iyi taraflan olan ve kendınfJ!l 
tiyaçlar o dereceye varmıştır ki göre filozof geçinen bir yar.. 
fogHtere iaşe nazın Lord Bea- dırncımızdır. Arslanın ise y1rtı
verboorkun talebi iı.,.erine, mev <:ılı ndaır, mt terıslı -ınd.!n 
eut olan tedbirlenn her zaman- ba c bir meziveti .} oktur. Hele 
dan ziyade genişletilmesi der - insanogluna hıçbır ta}d ı ol-
piş etlilmcktcdir. madıgı gibı bilakis mazarratı 
JlaHfaksa göl'l" h3rp ne 'akit çoktur. 

bitecek! Bu vazi.} et karsısında (mer .. 
Montreal, 20 (a.a.) - Büyük kep) ohnıya tahammul edeme

Britanyanın, Amen1m büyük yen insan o,::Iunun n t-n lu
clçisi Lord Halifaks demiştir vı (andan) lıkla iftihar du.}dU• 
iki: • ğunu gelin de anlayın. 

Harp devam ederse M. Roo * 
sa\•leti ile M. Churchillin arasıra Bu hakmzhklanrnız valnız 
buluşmaları çok faydalı olabi- hayvanlara mhisar f:'tme2, ne
bilir. bati r ve sebzeler hakkında da 

Kendisine "harp devam eder- insa sızlıklarımız 'ardır. Bu 
se,, cümlesinin manası eornlun- cümleden: 
ca Lemi Halifaks demiştir ki: - Fasulye gibi kedini ni-

Harbin sonu başta.dığı zaman- metten sayıyor! de.meitle fasul
kinden iki sene daha yakındır. yeyı hakir gordüğümüzü i b 

1 ederiz. Halbuki ıc,'lmizde fa-
Uftftlık6f eı·ınaldft V8 suıyeyi sevmeyenıer pek amır. nan; a y i IUD Ek eziyet bu Je.zız ve bereketli 

t t hrk • • se eye bayılır. Hel kun ıyle 

Cnnup a Bınl ISIRI l neler yapılmaz~ ı n bol kır-
wı mızı biba-li, beleme dokmüs, . muhafaza eı·ı·yor kuşbaşı etle ılık ıbi pışmiş 

• kuru fasulyeye d yum olmaz. 
(Baş tarafa ı ittci Mlıifeile) Kıvamuıda pişirrlmış zeytin 

Pd!tr gecesi, Kızıl hava kuv- yağlı fasulye pililk ne ben 
vetleri, Rumanyada Plösti pet- kendi hesabıma pez az zeytin 
rol rnıntakasmmı bombardıman yağh yemek deZişırim. 
etmiştir. Biiyük ;yangınlar ve İşte bütün bu meziyetlt.ri
infilaklar müşahede ol\Dlmuş- ne rağmen zavallı fasulyeclk a-

ramızda (nimet sayılmak) hak-
tu~zarlesi günü 30 Alman tay :kından mahrumdu. 
ya.resi düşürillinüştür. 12 Sov - Ahiren Ticaret Vekaleti ta-
yct tayyaresi kayıptır. rafından lüzum gonildtigii tak-

Moskova, 20 (a.a.) _ Tass diriie kuru fasulye e p'rinç a
ajansının bildirdiğine göre, 30 lım satımı için Toprak Ofıein 
Ağustos 19.U S<>vyet _ Polo_nya memur edilmesı v bu ışe 
anlaşması mucibince 14 Agııs- (L000.000) lira tahSlii edilmesi 
tostla Sovyet birliği başkuman- kurn fasulyemn hakiki bir ni
danlığı ile Polonya. ba~ku~an . met old ğunu insan elunun ni
danlıfi-1 arasında bsr asken an- h yet takdir ve teilim etm i 

o· . bakımmdan kuru fasulye nam 
laima aktedilmişbr. ve hesabına hakiki bir zaferdir. 

General And~, bi~olonya Ha şOyle !.. Kaysenn hakkını 
ordusunun tıeşkilmc amış- Kayaeıe venneğı enelını. • 

tır. 1 A. c. Sn.RA\-OGLu 
Harekiit şimal ve centt[!f.a • • • • • • • ._. .... • • • 

teh ikcsitıi vıuJuıf a.za. ediyor M.. •f b • • eh J 
Londra, 20 (a.a.) - Rus cep uess.ı !r lr'-~ a 

besinde, üçüncü Alman taarnı- v rna evafında A ut oguüa-
zu gerek Ukraynada ve gerek rından H~ 'lurk Sana,yıı Harbtyc ve 
Za.mburgh'un zap~nı. müte_aki- Madeu ye f:ıbr kası sahibı Sakır 
ben Lenirgrad u;tıkametinde muduru Salah:ıt
tehlikeli ilerleyişilli muha.f aza 
etmektedir. 

Bu mmtakalard& Alırıan iler
leyisi şayanı teesaüf olmfil?a 
beraber. bu ilerleyişi, 22 bazı -
randa. bütün dünyaya. ilan edil
miş olan Alman ümidJBi ile mu 
kayeee ederek nazarı dikkate 
almalıdır. Almanlar, Rusya 
eeferini Ağuatos solllJDdan ev
vel nib.ıyetlcndirebileceklerini 
öiiinmüs!erdir. Ağustos sonu 
yakla~ıyor. Fakat. Rus cephe -
sinde henüz ka.t:'i hl bir sey ol
mamıştır. Ve bu şimdiye ka~::_: 
Führerin ordularının verdıM 
efsanevi d necek k dar büvük 
:;r..aviatı ölü ve var" 1 lar Ji t~in
den peklll~ anlaıran Almaı lar 
i in bir muva.ffakiyetsizlik teş -
kil etmektedir. 

iran-Sovyet 
m·· atı 

uılunetmde 

1 
1 ri mi? Ah ne m mnun oldum. A 

iki gözüm, Ma.hır paşa dese
~iz e .. : Ben Mahir deyince alel
ade bı.n zannettim. 

Yüce Milli Şef bu güzel eser 
münasebetıyle buradan buyuk 
milletimize hitap ederek yeni 
Türkiyeyi ve kültür ve ıktısadi 
faaliyetleri mutemadıyen ilk 
hamlede olan hır memleket di
ye ta' sif buyurmuşlardı. 

Bu tavsif büyük milletımizin 
inşa ve imar yolunda sarfetti -
ği devamlı mesaının en veciz 
bir ifadesi lir. 

Talep çoktur. 1 cıtlar elve
riş!idir. Ancak r r taraftün 
halı~ ve milli-nrnd aa ihtiyaç
lannı ku~.lamak ve bir ta
r. Lan m mltll,e m çok muh
taç olduğu idhal m dd leıinin 
ı lhalmi bu ın Ilarnnızla temın 
zarureti dolayısıyle ihracatı 
sıkı bir murakabe ve tahdıde 
t:..bi tutmu~ b lunuyoruz. 
'nıdbirl~r t.eısırini ~os~r~tir 

rek bu m .. cadeleyc. t m asi-ı 
le işttrak etti. Matbuatımız. 
mevzuu milli bir dava olarak 
ela aldı. Bızzat a.::·ı ve vatan _ (Bai ~nfı B rlnci sayfada) 

7.30 Pro am 
7 33 Muuk 
7.45 Haberler 

lb. 
19.00 
IIU:ı 

111 _ - ilahi Nadire hanım.. Üvey 
o.,,~u mu da .Malıir pa.ı:;;a dıye 
çagıraı;ıaı~ ya... ı 

::- 'I~bıı Yalıda kalncaklar 
degıl mı? , 

Dilfikar . . ' 
güldü: ' annemın bu suahne 

hi;-b~ ~~asebet! dedi. Ma
ya.hat turu ~Vl'UPada birse
tinde en 3'4ıa ~1 ~ap~r;. maiye
dır. Ber~n yı~ kışi vnr
alır H e <lort otomobil 

. er sene seyahate Fr 
sadan b şlardı. ENveıa an-
la .. Marsilyaya çıkar, or::ı?:-- ı 
nıüddet kalır bu dö'rt r 
bil . • otoıno-

Mahirlc Yanındakilere; 
mahsustur. Oradan Parise . · 
d~ler, uşaklar kalınacak : 
hırlere onlardan evvel varıp 
her şeyi hazırlarlar. Bu suretle 
h~r .. Şehirde bir iki gün kalarak 
bu tun Avrupayı dolaşır. 

Annenıı hay.retle l50Pdu: 
- Yanındakiler kim -z 

diın? -en -
Dilfik&r: 
- Bilmem. Misafirleri, uka-

daşlan.., . CArbsa lW) 

Milletlerin elem ve i tırapla 
müşahede ett' -i iz bug nkii 
bedbaht hali karşısında bu kud 
retinrlzi muhafaza ed bilin ği 
ne talihe ve ne de tesadüfe med 
yun deüiliz. 

Neslimiz bu mazhariyeti, ta
rihin kavdettiği binbir m si -
betten Hi.yıkıyle ders .al!lrak iç 
ve dış poli~~~ . m~~ men ,: 
faatlerini milli ıstıkl8.li katı 
teminat ttltına ald~~ k~: in
sanlığa sulh idealııu de mum -
kün olduğu kadar mahfuz tu -
tan bir istikamette yürütmek 
imkanım bulmuş olııta5ına med 
yuııdur. .. .

1 Bu vesile ile burada Türk mı 
letinin büyük kurtarıcısı Ebedi 
Şefin büyük hatıra.sım hfış~ 
ile a.nma.yı ve birliğimizin ve mil 
li siyasetim.izin yüce timsali o
lan Mim Şefin önünde minnet 
ve ihtiram ile eğilmeyi asil bir 
vuife sayarım. 

Muhterem ıarkadqlar, on bir 
seneden beri bu gUlrel eehrin a,. 

Tedbirler tesırinı- yeni mah
sullerimiz ıdrdk edildikten ve 
pıyasaya çıktıkt:ı.n sonra gös -
terecektir. Bir mühim noktayı 
bilhas::sa tebarüz ttinnek · te
rim. Bn etdtıırlerle bu madde
lerin ticareti asla menooilmi~ 
değildir. 

B\l maddelerin istihsal mın
takalannda. ilan edilmiş olan a
zami fiyatlarına nakıl iicreti 
ile makul ve mutedil kıirı ililve 
etmek suretiyle meşru bir ka
zan~a nza gösteren her taıcir , 
bu mevzuda kendisi için daima : 
azami bir faaliyet sahası bula-
bile<!ektir. 

1 İhtika.rla Qetin l>ir mücadeleye 
girişmiş bulunuyoruz 1 

Arkadaşlar, tecrübe göster
miştir ki, içeride veya <hşanda 
harp havası estiği zamanlarda 
ekseriya t.tcaret, birdenbire ka
zanç hırsmm kaynaşbğı avare 
sermayelerin flnı:at kolladığı 
bir saha telikki edilir. Bu hl-

perveı- tüccarlarımız bu dava la tavsiye! rd • bulunmaktadu. Del 
esaslı yardım yohmdailırlar. Bu hi rad} osu Sovyetler birliği ile 
müsterek celıd hic ··phe yok 1ran nrasmdaki dostane müna
ki tesirini "'Öst ree ir. scbctlcrin ne kadar sa.,.rtam bir 
Mali ku41retinı.irz ha.rptea sağlam esas::ı dayandığını ve bunun 

çıkacaktır şimdıye kadar hic bir hadise 
Sevgili yurcklaşlarım. bütün yüzünd n sarsı~~1ş oldu~"ll-

milletçe inanıyor ve iman edi - nu her halde bihyor. 1 

yoruz ki bu büyült cihan bidi- ~:: -- ,. 
re!!inden Türk milletinin şerefi, ederek törende bulunduk:Lınn -
istiklili toprak bütünl~4'-ii gibi dan dolayı ecnebi devletler mü
mali ve iktısadi Yarlığı da sağ- messill rile meblls1anmıza ve 
lam ve dine olarak ~ılracak ve halka şükranlarım bildirmiş ve 
aziz. va.tanın her k~esi bir gün fuardan beklenen hizmetlere te
fakat muhakkak bir gün İzini- mas ettikten sonra sozlerini 
rin ba güıel eserlerile süslen - şö~·le bitirmiştir: 
miş olacakbr. On birinci İzmir M'ul:ıterem Ticaret Vekilimiz, 
Enternasyonal Fuarı büyUk va- bu törene iştirak etmek ve fua
tana ve güzel lzmire uğurlu ol- rı gezmek için yurdun her tara
sun. fmdan gelerek İzmirin neeeli te 
İzmir Belediye Reisinin Nutku ması altında toplaııan yuddaş-

İzmir, 20 (a.a.) - 11 inei İz- lanmızm yii:alerindc milli saa -
mir Enternasyonal fuan, bugün det ve buımrun ak:ialerini görü
merasimle açı~tır. yonn111.uz. Bu hu sa.adeti ve 

Bu vesile ile tZ:rrrir belediye neşeyi sevgili Cümhurreisimizin 
reisi, söylediği nutukta. bilktı- etNtmda mtllete Dir kaya. halin 
met adına fuarı aı:.malt üze.re de tophımğumnza "Ye bütün ka
bmire gelişinden ve merasime rarlan tedbirleri milli saadeti 
riyaset etmekte bulunmasından kökleştinneğe hizmet ede,n Ciim 
dolayı Ticaret Vekili lıftimtaz huriyet hükO:ınetimizin başı -
Ökmene ve vaki daveti kabul mu.da. her zaman uymak bulun 

8.00 r. k 
8.30 E n saati 

* 12.30 Pro m 
12.33 Şarkıl.ır 

l-.45 }faı.;er r 
13.00 Fw l 

13.15 

18.00 
lE.03 
lll.3G 

tı.r 

Müzik 

* Program 
Mu 'k 
&rbest 
10 dakika 

1 45 

20.l~ R dvo 
• l 

20.4 MiU.ik 
21.00 

a 
21.10 
2.1~ 

~1.40 

22..3 
22 :ıs 
2:.55 Kapanlf 

masına meydan olduğumuzu bi 
liyoruz. Diiııya.nın geçir.rıekte 
olduğu şu buhranh oyun ve fe
laketli zamanda milletimizi mı 
badireden \128.kta tutan ve 00y.! 
le ecnebi dostlanmızın da tJi .. 
zimle paylaşbklan saadet vo 
neşe gönleri hımrlıyan büı'ük 
Şefimne en derin minnet ve 
tazim hislerimisi ve C8mhuri
yet hükumetimizin kıymetli Baa 
vekili Dr. Refik S.ydama da 
-en içten sıe'W'gİ ~ aygılanı:ım 
lfıtfen ibliğ buyannanıa ... ~ 
ederim. 



Hergeleci, kiintede kendisini1 
"ok wrlamıştı. Tosunu muhak· 
rnk surette yenmek istiyordu. 
r~akat Tosun, ayaklarını gerdi, 
'ÜC'udünü ilerı uzattı. Çarmıha 
t,erılmiş gibi durdu. 

Hergeleci, künteyi üst üste 
dolduruyor ve tazeliyordu. Beş 
altı kere künteyi tazeledi. Lakin 
muvaffak olamadı. 

Hergeleci, künteyi sökcmiye
ceğini aniayınca boşalttı. Tek
rar sarmaya geçti. Bu sefer de 
Tosunu basmağa başladı. Tnsun 
direniyordu. 

Nihayet Tosun, sarmayı sök
i.i ve paça ile beraber kalktı. 
or-unun b ı ka kı ·ı m hirane 
dı. Bunlaıı _..,ta balda öğren -
mıstı. 

İkı pehlivan tekrar ayağa 
lmlkmıs oldu. Tosun bu sefer de 
cendmi kıırtarmu:ıtı. Fakat, ar
ık Tosundan giireşin gittiği gö
ülü:yordu. 

Gürcs Hergelecinin elinde idi. 
Artık Tosun, Hergelecınin gü
cş tiı.biyesınin ıdne g'rmiı:;ti.

1 GUresc Hergeleci hakim idi. 
İst.ıınbullular sabırsızlanıyor

lardı. Ümitleri kaybolmu tu. 
Tosunun Hergeleciyi veneceği 
geçmiııti. Yapılacak yegane şey 
mağlun olmamak ıriirec:i müda
faa ile uzatmak Ye berabere 
kalmak. .. 
Hoş Tosun da güre~i müdafa

aya dökmtiştü. O da Hergeleci
yi mağltip edemiye<'eğini anla -
mıştJ. Güreşi uzatıp berabere 
kalmağı kurınustu. 

Hergeleci Tosunun tuttuğu 
t abiyeye vakıf olmuştu. Bu se
beple hasmını bir im evvel yen
mek için <;alışıyordu. 

Hergeleci, Tosunun mücta -
faa tabiyesini bozmamak ic:in 
du rmadan giireşe giriyordu. 
Tosun, a lta •liişmemek için lıa.~
mına oyun kaptırmamağa çalı-, 
ı;;ıyoı du. 

Herr,eleci. her taraftan gü
reşen bir pehlivandı. Sağdan. 
soldan, merkez<len aynı kuvvet 
ve mcharetle yadırgamadan 
güreş tutabiliyordu. 

Hergclccinin hertaraftan ya
dırgamadan ayni müsavatla 
güreş tutması büyük bir avan -
tai idi. Bu hal nadir pehlivan -
]arda bulunurdu. 

MetJCla; gelmiş geçmis pehli
vımlar içinde her taraftan gü
res tutanlar pek nadirdir. Bun
lar da Arnavutoğlu, Yürük Ali, 
Çolak Molla, Riistem gibi ııeh
livanlardır. 

t~in garip tarafı şudur: Her 
taı clftan Mires t utan pehlivan
lar lıep ha fi f okkalı adamlardır. 

Mesel:\, Koca Yusuf, Aliço, 
Kavasoğlu Koca İbrahim, Ma
karnacı , Katrancı ilh .. gibi bü
yiik pehlivanlar hep bir taraflı 
güreş tutarlardı . 1 

Bir pehlivanın hertaraftan 
güreş tutabilmesi fevkalade bir 
yaradılış id i. Bu. öğrenmekle 
tn.tb ik olunacak şey değildi. 
Yalnız, sağ taraftan tutan ve 

giirt:Şc giren bir pehlivan mu
hakkak ki h~r taraftan güreş 
tutan bir pehlivandan çok nok
san sayılırdı. 

Hergeleci, ller t araftan gü
reş tutan bir pehlivan olduğu 
ıçin onunla @reş yapmak müı:ı
küldü. Pehlivanlar ona gu· res , 1 
nyduramazlardı. I 

! t , Tosun da sağdan güreş 
ve tek cepheli bir pehlivan ol
duğu içiıı o kad..1.r okkasına, o 
kadar kuvvetine ve wruna rağ
men bir türlü Hergeleciye gii
rı•ş uyduramıyor<lu. 
~ir pehlivana güreş uydur

mn k kolııv ılc<Yil<lir. Hele, Her
g<.'lcci gibi her taraftan güreşen 
hır ochlivana yulnı:r. sağından 
giircı:cn bir adam nasıl güreş 
u\'durabilirdi. 

• Binaenaleyh, her pehlivan 
Herl""cleciye uymak mecburiye
tinde idi. Hergeleci bakardı, e- ı 
ğer ha..."YYlt sağ güresçi ise ona 
daima soldan girerdi. 

Olmadı, merkezden girerdi. 
Sağdan kuvvet alan ve sağdan 
güreşen ha.cımın:.ı aksi ve aykırı 
':.ıziyet alan Hergeleciyi her 1 
pehlivan istediği gibi kavrıya
n azdı. 

Hergelecinin karşısında en 
<>"1r ve zôrlu pehlivanların ilk 
cllerJen sonra nihayet ona tabi 
::>lmaları i~te bu sebeplerdendi. 

Sultan Mecit ve Sultan Aziz 
de,·irlerinin baş pehlivanların
dan olan meşhur Kavasoğlu Ko 
ca :thnılıim 130 okkalı devce 
bir pehli andı. O devrin baş 
pchli,·anl:ırmıiım olan meşhur 
ArrHıVlıto~l ı ise ancak altmıs 
altı okl·alık bir pehlivandı. 

rav•"' ~lu Koca İbrahim,r 
Sultan ı\zf7Jn baş pehlivanı ıdi. 
1\:nrn !hoları. AliçoJarı saraya ı 
gc'İT"n Kavasoğlu idı. 

T\:avtıs<>ğ l unun Arnavutoğlu 
tl l ıızur fa. ve hariçte mütead
lıt ~itc.şleri varciır. Kavasoğlu 
r 1brahim. hiç hır vakıt alt
ıı .ı.ltl okkalık Arnavutoğluna I 

(Aslen Boyabadlıdır. L akabi 
Arnavutoğludur) hiç bir şey 
yapamamıştı . Hatta, bir çok ke 
reler de tehlikeler atlatmıştı. 

' YENi SABAH 

Kavasoğlu Koca İbrahim, 
pehlivanların şeyhidir. Ona sor 
muşlardı: 

- Usta, hayatında güreştiğin 
pehlivanların en ustası kim ?. ıJ 

O, tereddütsüz cevap ver-
mişti: 

- Arnavutoğlu ..• 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji. kınkltk ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

1'abmda günde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 
Her yerde pullu kutuları 1srarla isteyiniz, Yine ona sormu.cftardı: 

- Neden?. 
- Abe, o, pehlivandır. Biz 

hamalızdır. 
Demişti. 
Kavasoğlunun dediği doğru 

idi. Yüz otuz okkalık gövde ile 
hamallık yapıyorlardı. Altmış 
altı okkalık Arnavutoğlu ise 
safi pehlivandı. 

Yeni neşriyat 111 D . I 
:....--------! ev et 

Ceza muhakemeleri -
Demiryolları İlcinları 1 

usulü kanunu 
Arnavutoğluna da sormuşlar- Ankaro C. Muddernmumı ınuavin-ı 

d 
lerınden Zeh"J Kumrulu Vt Zihni 

ı. B _Usta, sen altmış altı okka etıl t:ırafındnn son tndıll<'rc goıe 
hazırlnmın bu kanun l'n mubrem 

ile nasıl oluyor da yüz otuz ok-
kalık ı1ehlivanları taşıyabili- bır ihtıyaca karşılık tcşkıl etmek

tedir. Bu kanunla beraber rrıe~hut 
yorsun? o, tereddiitsüz şunları söyle- suçların :Muhakeme Usulu Kanunu, 
mişti: mcınunn muhakcmat hakkındaki 

de-
kanun \·e 1609 ı;-;;yılı kunun ıncelen

- Ben. altmış altı okka 
ğilim .. Üç kere altmış altı ok- mektectır. Tcmyız mahkemesi tevhit 

içtıhat, ceza umumi heyeti ve ceza 
kaDyım:. h t d'' 

1 
daırelr>ri lrnrarlaımı, Adliye Veka-

eyınce ayre e uşen er: . . 
Ü k l t lt kk 

- letıııın muhım tamımlerını ıhtiva e-
- ç ere a. mıs a ı o a- . 

d l t 
? • den bu eseı 1 karıkrımı7e hararetli.' 

a ne o uyor u::-; a • · 1 
D

. h t 1 l tavsıye ec erız. 
ıye ay re ecıen ere: 

- Altmış altı okka ben geli- =======:-============== 
yorum, altmış altı okka mer kez
den gürcşim gelir, altmış altı 
okka soldan güreşim gelir. 

Demişti. Bunun manasını an 
lıyamıyanlara da: 

- Kavasoğlu , sağdan güreş
çidir. Ben ise hem sağdan , hem 
s o 1 d a n, hem merkez -
den yadırgamadan ayni mü
savatın giire~en bir pehlivanım 
demi:;;ti. 

Muhamınen bedeli (200.000 iki yüz bin) lira olan 2000 ton katrnn yağı 
3/.9/1941 çaış:ımbn g\inü saat (15 de) kapalı zari usuli.ı ıle Ankaradn idare 
bmasındn satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerln (11250) (on bir bin iki yuz elli liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini ayni gun 
saat (14) de kadar komisyon reislıglne vermeleri lazımdır. 

Şnrtnanıeler (300) kuruşa Ankara ve Haydarpnşu veznelerınde satıl-

maktadır. (7235) 

• * • 
Muhammen bedeli (2600) lira.olan 2000 takım pirinç ispanyolet tam 

' (çubuksuz) ile 3000 adet gömme kapı kilidi aynas\ (pirinçten) 29/8/1941 
cuma günu saat ( 11) on birde Haydnrp::şada Gar binası dahilindeki komis
yon tarnfından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (195) lirnlık m uvnkkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaıkle birlikte eksiltme .guniı saatıne kadar komisyona müra
caatları J5zımdır. 

Bu işe ait şartnameler kom1syondan parasız olaıak dağıWmaktadır. 
(6944) 

Üç büyük muvaffakıyet 
'1 l - istnnbulda en iyi s A Z 1 

KRİSTAL 
de dinliycceksiniz. 

2 - En iyi okuyan bayanlar ( KR iSTAL ) de<liı·. 

3 - Değerli saıı'atk:flr 

Müzeyyen Senar 
Diııleyicil<>rin ruhuna gençlık veriyor. 

Görillüyoıt'tki, pehlivanlıkta 
okkanın kıymeti icabmda h içe 
inebiliyor.. lşte, Hergeleci de 
tıpkı Arnavutoğlu yaradılışın -
da hır pehlivan olduğundan o
nunla güreşeceklerin okkaları 
mevzuu bahsolamazdı. 

Telefon: 40099 

IJ••D•uanllig:leıı:.:' ÜZEYYEN SENAR,a gittim adeta geııçleştim. 1 
Kora Yusufa ı::ormuşlardı : 
- Hergeleci ile kaç güreşin 

var? 
O, ce,·ap vermişti: 
- Bunun hesabı mı var ? Raz 

gradda iki, Kaselovada bir, 
Şumnu da. P rovadoda b ir , !s -
tanbulda bir .. 

Parisde de bir güre ler i var
dı. Yu&ufa yine sormuşlar: 

- Bu. güreşlerde ne yaptın 
Hergeleciye ?. 

- Hiç!. 
- Nasıl olur ?. 

Güzel 
Sağlam 

ve iştahl• ! 
- Nasıl olacak? Hiç işte! 

Ben onu yenmek için değil , ken 
dimi koruyarak güreştim. Ye -
nilmeyeyim diye .. 

Demişti. Hayret edenler e de: 
- H iç hayret etmeyin .. Her 1 

geleciyi yeneyim diye uğraşır
seniz kendiniz yenilirsiniz .. Ona 
yenilmemek için meydana ı;ık -
mamalıdır işte o kadar .. 

i ~eden diye soranlara da? 
- O, üç taraftan güreş tu

tar.. Hem sağdan . hem soldan 
hem merkezden .. Biz ise yalnız 
sağdan güreş tutarız. Bizim 
güreşimiz onun güreşinin kar
şısında daima sakattır. 

Demişti. 
işte Hergeleci. böyle b ir Her

geleci olduğu için Tosun, yalnız 
sağ güreşile ilk ellerde onu 
sarsmıştı . Fakat, güreş biraz 
uzadıktan sonra iş sarpa sarmış 
tı. 

Hergeleci, Tosunun bütün 
hamlelerini ters taraftan defe
derek atlatmış ve güreşi denk 
'düşürdükten sonra da ters ta
raftan girmeğe ve güreşi bin
dirmeğe başlamıştı. 

Tosunun yapabilecegi yegane 

CD ,. KÜ 

Kullanıyor 
şey müdafa~a kalmaktı . Has- - ---------
mrnın hamlelerini defetmekti. Ç.ı0eukfannızı küçükten SA-
Eğer bunu yapabilirse ne mut- ... ' İN Diş macununu kulla.u
lu idi ona! . mıya, SANİN diş mM'unu 

İstanbul pehlivanları, pehli - ile ~ümle ü~ <lefa tli~lerini fır
vanlık ne demek olduğunu bil- ~.alamaya. a.lıshrınız. Gürbüz 
dikleri için Hergelecinin ne mal yetişmelerini t emin ~tmi~ o-
olduğunu biliyorlardı. Onun -.ıu...,rs81.ın,.u;.z• .. ________ ...; 
g;ürese nereden girip nereden 
çıktığını biliyorlardı. Eczanelerle hüyiik ıtri~ at 

nıağazalanrn:lı• bulunur. 

1 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebiyat Fakültesinde Türk edebiyatı t:ırıhl, Türkiye tarihi ve Tıb Fa

kiilte:;inde sınir ve uroloji doçentlıkleri nçıktı r. Namzetlerin 24 Birınciteşrin 
Cuma giırıı.i yabancı dil imtihnnı ve l 7incj ikineiteşrın Salı gunu esas imti
hanları yapılacaktır. Doçentlik imtihan talimatnamesi hükmünce tezlerin 14 
ikinciteşrindc verilmiş olması Hizımdır. isteklılerin ı;ıhhut raporu, beş fo
tograr, nüfus tezkeresi ve ilmi hiıdyetlerinJ gösteren fişlerile dişler tedrL-ı 

ışleri kaleminden istenecektir.> 18 Birindte;ıdn 941 tarıhıne kadar Rek-
törliıge miıracaatıarı. (7267) 1 

Dahiliye Vekaletinden 
15/8/1941 cuma gıiıni açık eksıltıneye korıuldııgu ilan edi len 1300 lira 

tahmin bedelU nufus avukat defterlerile l'etvel ve i l ınuhaberleı·ınin tab 
ışıne t.alip zuhur etmediğinden eksiltmenin 10 gıin nıucldetle temdit edıldi
gi ~e ihalenin 26/8/1941 salı günü saat 15 de yapı lacagı ilan olunur. 

«5723> «7305> 

Yüksek öğretmen okulu 
müdüı lüğiinden 

T atil münasebetıle ınemleketiııc gitmiş bulunan talebelerimızden ıkına! 
imtihanı olanların 22 Agustostan itibaren okula donebilecekleri ilfın olunur. 

(7321) 

=========~ .~=============================~ 
Darplıane ve damga matbaası 

nıüdürlüğünden 
15/8/1941 tarihinde talip çıkmamasından açık eksiltmesi uzatılan 900 

lin:ı muhammen bedelli 1500 kilo tutkalın ihalesi 25/8/1941 pazarteı;i günü 
saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 67.50 liralık ınuvııkkat teminat makbuz 
v~ kanuni vesaikle mezkür saatte idaremizde müteşekkil komisyonda hazı~ 
bulunmaları lazımdır. Şartname ve muhürhi numune için her gün müracaat 
olumıbılir. (7308) 

1 Askerlik işleri 1 --· Bey koz Askerlik şubesınde n: 

Lise ve muadıli olrnllardan mezun 
olup tıı daha yuksck okula devam 
edeınıyecek ehliyctnaıneWer 1 Ey
lül 1941 de Yedek subay hıızırlık 

kıt'asıııda bulunmak lızere sevkedi
lcceklerinden 27/8/1941 çarşamba 
günü şubeye mtiraeaat ederek mua
melC'rini yaptırmaları l:'\zıındır. 

Aksi takdirde haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

Beyoğlu yer li askerlik §Ubesinde n: 
337 dogumlular ve bu dogumlu-

lnrla muameleye tfıbi olup da ' 
kısa hizme>te ayrılan tam eh-
liyetııamclılcrle şimdıye kadar 
muhtel f esbab clolayısile sevkleri 
geriye kalmış tam chliyetnaıneliler 

ZAYİ 
Nüfus t ezkeremi kııybettim. Yeni

sini çıkaracagımdan eskısirıin kıy

meti yoktur. 
Agva n::ıhiyestll!tl Bozahlat 

kciyünde İbrahim Turan 
331 doguınlu 

25/8/941 tarihinde yedek subay oku 
Juna sevkolunmıık üzere derhal şu
beye müracnnUarı ılan olunur. 

Beyoğlu Yer~i Aakerlik §Ubesin · 
den: 

337 doğumlular ve bu dogumlu
l:ırla muameleye Uibi olaııl:ırın yok
lamaları 29/8/941 de hitama erece
ğinden nahiyeler için t;ıyin edilen 
gunler nazarı dıkkate alınmıynrak 

yoklamasını yııptırmıynııların he
men ayın tek gıinlerındc şubeye mü 
rııcantlnrı ıhin olunur. 

Bu sebeble İstanbullular timi 
di kesmişlerdi. Yalnız, Tosunun 
mukavemetine güveniyorlardı . 
Belki bu suretle berabere bir 
güreş oln bilirdi. 

!stanbulular, şimdi şöyle bağ 
rışıyorlardı 

Alf. velıilliği devlet k ·tapları mütedavil serm ayesi 
nıüdiirlüğünden 

- Dayan Tosun!. 
- Tut Tosun! .. 
~Dayan!. 

( Arkxıs: ııar) 

1es'ut bir nikah 
Tt r t Maarif Cemiyeti Resmi 1lıin 

t l ı ı Burosu m t hdcmlerınden 
Bay Yu uf De r ay ile Gemlik 
bcrberleı inden ö M" kızı Penbe 
D du ın 22/8/1911 cuma g\ınu 
s at ıo da B ı.kta.ş .evlendinne dru
r~inde n k hları kıyılacaktır. lki 
gence saadetler dileriz. 

ihale günü ve saat ı Muhammen Muhammen Muvakkat 

Ma•zemenln ci nsi ve fiyatı bedeli teminatı 

miktarı kuruı; Lira kuruı; Lira kuruş 

Knı ut bezi cB. ı>ırkoy cınsi 90 22/8/941 cuma gumi 28 metresi 1960 00 l47 00 

Cm. 7 000 metre saat 10 da 

lnC'e 1P. 350 kıJo 23/8/941 cuwnrtesi 180 kıl osu 630 00 47 25 
gunu sant 10 da 

J<, lın ıp 300 kilo 23/8/941 cum.ırtesi 160 kıl osu 480 00 36 00 
~nü sa::ıt 10 da 

~u'k, :ıda cımı ve mıkttır ıyazılı n ılze ne hizal:ıı ındn göst<>rilen gun ve saatlerde Aııknra caddesi tltclam 
Yurdu Mudurlugumuz sntıı~ ıılına komlsyonunca açık elu;ıltmo. ile mub •• ydo edılceektır. Ş:ıı·tnatn.eıer mfü'titrltık': 
ten alınabilır. 

Tulip obnlarm mm edilen gün ve ı;a::ıtte tetnlnnt mektuplan veya pey akçclerıle bırllkte nHıbay,1a komı:;-

yonuna muracaaUan. (6758) 

ASI 
Küçük tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 

hesapları 1941 
ı adet .:tuOO Liralık = 2000,· -
3 > 1000 > = 3000.-

, 

iKRAMİYE PLANI 
2 > 750 > = 1500.-

, 
4 > 500 > = 2000.- , 
8 , 250 ., = 2000.- , 

KEŞI DELER: 4 Şubat, 2 May11, 35 > 100 > = 8500.--
, 

1 Ajjustos, 3 1 kinelteırl n f!O > 50 > = 4000.- ' 
tarl h lerl rı de yap ılı r. 300 > 20 > = 6(100.--- Yüksek Ziraat e11stitüsü 

rektörliiğündeıı 
Talebeye ilan 

1 - Bu yıl tC(;ıJ cdılmış olıııı askcıi kamplara 10 Eylôl 1941 de 
mı ·aktır. 

2 -' Yıık's:el< Ziraat Enslıtusıımin kamp ılc ilgill erkek talebeleri 6 
lüı 194 1 sabahı Aııkarada lıulunal'aklarclır. 

3 - ikmal irntıhanlnrı enstitude iJaıı f'dilecek sır;ı üzerinden 3 il' 
Birind teşrın 1941 anı<>ında yııpılacaktır ikmali ol;ın talebeler Birine• 
rin ayının bırınci gunıi enstıtude olacak lardır . 

4 - Bu sene Orman Fnkıiltcsıııin ikincı sınıfından lH,"\incü sını CJI 
mi:; veya ikmale k~l mı~ hılcbelerin k·ııııpı d:ı Ank;ırada ohıcnkfır. 

5 - Orman Fakültesinin Bahçeköy kısmında bulunup ta aı;kcrl ı: 
ıle alftkad:ır ohınlar 6 Eylulde dogrudaıı dugruy:ı ist.aniJıılJ:ıki . .(okulıt 
mında hazır olacaklurdır. 

6 - Yüksek Ziraat Eııstıtıisi.iniln butı.in fakültelerinde tedrisata S 
citeşrinde başlanacaeındaıı erkek ve kız talebenin ikinci teşrinin ilk 
en~Utüde bulunmaları lfızımdır. (5637 - 721 O) 

1 21~.~!~!!~!"';~~~~~~! ~. ~!!IŞI 
21/8/941 bugunku perşembe g\ınü Sandal Redestcııinde 

salonunda satılacaktır. EZm•~Emllilı""'.'.-
==========================~~=================~ 

Haciz hararı: 
39. Tüm. Kh. erlerıııden 328 D. lu Mıgm.l.ıt: n~iıı Sehap 3/4/Hl41 

mi :ıskeri elbisesı le kaçını~ \ e bundarı utunı 18/ti_/ 1941 tarihıııde hııl<1' 
tevkıf kur:ırı verilmiştir. Suçlu askerı nı:ıhkcnıe hm.uı ıınn eelboiııı 

dığınd:ın As. M. U. K. 212 inci ınııddesı mucibince şimdılık (gıı p) 
mıştır. Ve Turldye dııhilindekı menkul ve ı;ayr. men.mi btıtı.iıı malları 

_ M . U. K. mın muaddel 216 ıııcı ınatldesı mucibınce Jı.ıcız konulınac;ı 

haciz kararının ı;:azctclcrle il:iııın::ı ve a:;Ji mıshasının rlavu dosyasınıı 

nıılmasına kanır verdim. (928 - 7327) 
'flim. Adli iımiri 1' 

:=.-=:========================================Şükrü 
Tekn ik ok ulu miidür/üğiinde11 

Okulumuzun muhendis ve fen nwmurluğu kısımlarının inşaat \'C 

ne şubelerine yeni talebe kaydına 1 Eyli.İl H.141 tarihınde başlanacak S 
lul 1941 güni.i akşamı saat 17 de nilı:ıyet verık><:ektir. 

Kayıt muamelesi her gün s:ıat 9 dan 12 ye kadaı· Y"Pılır. 

Orta mektep mı:zunları imt ınm, lise olgunluk imtilı:ıııında mu\ 
olanlar imtihansız kabul olunurlaı. 

Teşrinievvelin ilk günlerinde her iki kısım iç'n ayrı ayrı yapı~aC· 
hu! imtihnnlnn günleri İstnnbul gazetelcrile Eylülun 25 lncj giinu ııı\rı 

nacaktır. Fazlıı tafsilfıt almıık isliycıılerın bın.<ıt \ Pya mektupla ı t 
Bc.:;;lktaş Yıldızdnki idaremize ıniıracaatlıırı. (7320) 

~ .... ~~l:Z!lattrfilEEıazı:~rn;m:~~f,ilf;IBraıı' 

TÜRKiYE CÜMHURİVETİ 

z·RAAT BANK ASI 
Kuruluş tıı,.ıbl: 1888. - Sermayesi. 100.000.000 Tw-k lırıı.sı. şuııe 

Aians ocledi: 265 

Z irai ve T icar i her nevi banka muarl'elel~r1. 

Para blrlktirenlere 28fl00 lirııı it.;ramiye 'Jerı ... or 

Zirnııt Bankasında kumbaralı \'C ihll rr z tas..rı ur hesabların1:1 
az 50 lirıısı b u.ıanlara senede ~ defa çekıl~ kur'a ile aş:ı~ıcl· 
plfınrı göre ikramiye d:;ğıL'acııKhr 

4 :ıcled 1.000 Liralık 4.000 
4 ~ 500 • 2.000 

!iO Llrarık 6.000 ı., Llr.ıı 11100 aded 
~ 120 » 40 • 

4 • 250 • 1.000 
40 :a 100 :a 4.CCO 

• 11160 » 20 • 8 . .!00 

DIKKA'T: Hesnplarındaki par .. lar bır sene ıçiıı<le 50 lirodnn ıı 
dilş!Tltyçnle,re lkr:ımiyc rık.tıP.ı tnk l'rde "i> 20 fnz .Sille veri.lcCCı; 

Kur'alar senede dört clefo 11 M:ırt, 11 Haziran, 1J J~)' 

ii.'t~~·~l~ıil..~\~C;:. U~!iBDii!r;;;::m~c~·il;:::;t::;;~u:;;jıu~n~1::;:a;;:"lı;;ıh~l~C':Jı·:iiu!'.ıdr;;e1,~~.ı.~'S:k~i1.;cc19tıml~rt.i:!!·r12.~~,I, 
S.ıhibi: A. Camaleddin Sıırsço!)lu NC'$ yllt Müdürü: Mtıclı Ç 
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Busıldıgı yer: ( H . Bekir GUrsoylar ve A. Cemalr:ddln s raçoljlJ mııtb"-
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