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Türk orduları 

ayakta! 
Yazan : Mahmut Eıat BOZKURT 

CUMHU REİSİMİZ 
Kaıf arlı Mahmud, 
Divanı lugatı Türkünde; 

«Tanrı Türk uluıunu yenıin di- Öğle yemeğini hususi trenlerinde yediler 
re yarattı! l) 

Diyor. M·ıı Gene bu kitabının baılangıcmda, l l~ 
Türk demek, Tanrı aıkeri demek 

tir. Tanrı, yoldan çıkan ulusları 

Fuarımız 
Yarın açılacaktır. Eser, 
........................... Ç?..~ .. 1{.~.~.~!.~.~~ ......................... . 
~ Vekil ve Sefir'ler yarın geliyor - ~ 

l'Urk'le terbiye eder. Türk'e sığınan· 
lar ıerilerin kötülüğünden maaun 
kalırlar ... » 

Şef, geceyi Karaağaç 
istasyonunda geçirdiler ~ lar. Hazırlıklar bugün bitirilecek ~ 

-: .................................................................................................... ~·······"· -
İzmir enternasyonal fuarı, yarın ' 

Diyor. 
,. .. 

Koca Türkoğlu, ne güzel duymuş, 
Ve milletini yer yüzünde ne güze) 

Ödevlerle borçlandırmıı ! 
Kaıiarlı Mahmud, 
Bugünkü (Hukuku düvel) İn ide

alini, asırlarca önce keıfetm~f, ide
illin icra vasıtası olarak da kend: 
tnilletini göstermiı !.. · 

Cumhurr~isimiz, dün de vilayet Örnek fidanlığını 
teşrif ederek tetkikatta bulundular 

akşam saat on sekizde büyük mera
simle açılacaktır. Fuar sahasında fa
aliyet azami haddini bulmuştur. Bu 
akşam ve yarın öğleye kadar fuar sa
hasında bütün hazırlıklar sona ermiş 
olacaktır. 

~[ 
l 

Ne mutlu ona!.. 
Ka,ğarlı'ya göre, Türk varltğının 

hir manası, alemde haksızlıklara 
meydan vermemek, meydan verdir- \ 
tnenıektir. 

'Bu büyük Türkoğlunun dütündü -
iünü tarih de te)·id eder. 

Tarih d:id:atle tetkik edilsin, gö
tiileccktir k': Türk fetihleri; İnsan
lık için hayır olmuı; insanlıia iler
leme hanılelcri vermiş, ona yeni de
virler açmı1 •• Onu zulümden zulmet
lerden kurtarmıt, hakka ve ı;aura ka-

Dün gece fuar sahasında umumi 

bir temizlik yapılmış, belediye te -

mizlik işçilerinden elli kişi, sabaha 

kadar çalışmıştır. Cumhur reisimiz, 

Milli Şefimiz İnönünün büstü dün 
• akşam üzeri fuarın inkılap meydanı-
~'\:! " na rekzedilmistir. Bu suretle Türki-

•. • '~ ~- ._, 1 yede ilk defa ismet İnönünün hey-
.\~ ' ! \ ''f.Jı. kelini dikmek lzmire nasip olmuştur. 

1 < ~... ~~ ; .:J ~f i \ Heykel Türk sanatkarları tarafından 
• -~~~.. .! { ~ · 

1 
fuar sahasında uzun bir çalışma ne- Milli Şefimizin Fransız pavyonuna 

~\ ill'i'' -D•••m• 2 nci Sahifede - dikôlen büatler• 

-~ . ~ 

Hava denemeleri 
vuıturrnuıtur. . . 

Yüzlcrceainden iki misalcik: 
ıataa.n Yf'hı çagıara geçıraı. 

. . 
"Erlfrne. 18 (A.A.) - Dün geceyi 'nü bu~ ~abah !ekrar .vilayet örnek fi- 1 Milli .Şef ö~le yemeğini vagonların 

Knrnn~ac jsta \•oı'iıınrlp..Jıu ıl\i~t.rcu-J d ıuunru.,...k.~ıf. ... ~rn'" "" + ... +:w~-,.-f..., ............. ı ...... ..ı, ... 
İnsanlık, ilerleyişini yeni çağlara 

bo~çhıdur. MUssolin · ağir hasta Akden:zin Türk hakimiyeti altına 
eirişi Akdeniz milletlerini deniz eş
kiyaaı elind~n kurtardı. Ve Ameri - D k. t · 1 · 

kanın keşfine ıebeb oldu! o orıarın yaptıkları konsültasyon 
· neticesinde mide fesadına 

uğradığı anlaşıldı 

. Sanki Tanrı, Türkün eline kılıcı, 
11111

an1 gın bahtında, kapanık yoJları 
•çsın diye verdi! 

Sanki cedlerimizin eHerindeki kı
lıçlar, karanlıkları yakan birer fİm
tekti. 

• • • 
l<aıiarh Mahmud, 
(l'anrı, Türk'ü, yensin diye 

t•ttı!) 
ya • 

Avrupadan celbedilen doktorlar,Duçe
ye uzun istirahat tavsiye ettiler 

-Ziya Oniş 
Ağır hastadır 

ıstanbulaan sonra Cliğer bazı şehir
lerimizde de yapılacak 

Dahiliye Vekili F aİk Ôztrakın, bugün· 
lerde şehrimize gelmesi muht~meldir 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Dahi

liye vekili Faik Öztrak. bugün emni
yet müdürlüğüne gitmiş ve bir müd
det tetkikatta bulunduktan sonra, 

• 

polis mektebini teftiş etmiştir. 
Vekil, müteakıben hava denemele

ri hazırlıklariyle meşgul olmuş ve: 
- Devamı 2 nci Sahifede -

.-Islam T arihi-1 
VE 

Hz. Muhammed 



f5AHIFE 2) (ANADOLU) 

u mız-. ·r -.- -. ç·· ı ·acak I~ Da O o" •ı Hong- Kongta alb>~ırlleırö Vaziyet 
tır. er ço ··ze dir -· ....... ~~......-~~~---=---...... ....-o!llll!l!l'!""'~~l~M~~~~-t~.~tarassul içi niki Ingi· 

- Baıtarafı tinci aahifede - ret Vekilimiz Cezmi Erçin fuarı hü- ge iyatı ekteplerİn arJ /iZ topçek~ri gön· 
ticesinde hazırlanmıştır. kümet naırnoa aç.mak üzere Ege va-

1 

kitabı derildi 
lnkılap ve Ziraat müzelerinin puru ile şehrimize- gelecek ve istik- • 

dekorasyon işi hu akşam bitecektir. bal edilecektir. T·caret Vekı·ıı·nı·n huzurı·ıe Vekalet bir müsaba· 
~ağlık müzesi dün tamamlanmıştır. Fuarın beş kapısında çalışacak 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale- memurlar, temizlik işlerine bakacak ka açtı 
tinin emriyle İstanbul hıfzıssıhha mü işçiler tayin edilmiştir. etki k ed İ 1 ec·e k 1940 -1941, 1941-1942, 1942-1943 
zesi müdürü Dr. B. Nuri Artasel, Is- Fuar muhasebe bürosu da yarın- ders yıllarında okutulmak üzere ilk 
tunbul müzesindeki bir çok eser ve dan itibaren fuardaki hususi büroda okulların 4 ve 5 inci sınıflarına mah-
resimleri, fuardaki Sağlık müzesine çalışmağa başlıyacaktır. u·· ·· f · · J •• sus tarih kitabının yazılması allı ay 

Lonclra. 18 (A.A) - İngiliz ga -
zeteleri Hong - Kongdaki vaziyeti 
tetkik ederek c.lünkü günün sükünet
le geçtiğini müşahede eylemekte -
dir. 

Gazetelerin verdikleri haberlere 
göre , iki İngiliz topçekeri kara su
larında tarassutlarda bulunmak ü -getirmiş ve bunlar, dün müzedeki Perili ev, labirentler, Alptepcsi ZUill Ve IlCir pıyasasının açı iŞ gun• müddetle müsnbaka.ra konulmuştur. 

yerlerine konmuştur. ikmal edilmiş, dün gece yapılan tec- ] • , "k d } b• J d. •} d • Maarif vekaleti, şehrimizdeki alaka- zere Hong • Konga gitmiştri. 
Getirilen eserler salgın ve bulaşıcı rübeler çok muvaffakıyetli neticeler erı ala a ar ara 1 lfl 1 darlara yaptığı tebliğatta müsabaka- :ıa•---

l.astalıklar propgandası, yeni çocuk vermiştir. Fuarı hükumet adına açmak için bölgesinden olmak üzere diğer mm ya i~tirak edenlerin 30 ikinciteşrin Kepode }yan O 
Lakımı, gebelik hıfzıssıhhası, doğru Perili ev ve labirentlere gire - şehrimize gelecek Ticaret Vekili B. tnkalardn da üzüm satışları yapıl - 1939 perşembe akşamına kadar hir 
beslenmenin esasları, alkol tahribatı cek olanların içeride kaybolmamala- Cezmi Erçin, ayni zamanda İzmir ik mıştır. Satılan üzümlerin fiati nor- dilekçe ile vekfüete müracaat etme- Napo/iye v;ırdı 
su ve kanalizasyon hakkındadır. Ge- rına imkan görülmemektedir. Ayrı· tisadi vaziyetini tetkik edecek, İz - mal addedilmektedir. Son hafta pi - leri Iazımgeldiğini, müsabakayı ka
tirilen eserler arasında bulunan ca iki tane yağlı direk dikilmiştir. 30 mirdeki Ticaret Vekaleti teşkilatınn yasada mühim miktarda alivre sa - zanacak olan müellife üç yıl sıra ile 
mulajlar çok zengindir. Ayrıca bir metre yükseklikte o,Ian bu direklere bağlı müesseseleri de teftiş edecek - tışlan da yapılmıştır. Hususi şekilde biner lira telif hakkı verileceğini, 
de sinema makinesi getirilmiştir. Bu- tırmanarak Üzerlerinde dalgalanan tir. Ticaret Vekilinin yapacağı bu aldığımız malüm:ıta göre şehrimiz- ikinci çıkan kitap serisini yazana 
nunla sağlık müzesi önünde açık ha- bayrağı yere indirecek olanlara fuar tetkiklere büyük ehemmiyet veril - de bir müessese Hollandaya 150.000 bir defaya mahsus olmak üzer~ bin 
vada Türkçe sağlık filmleri gösteri- komitesince hediyeler verilecektir. me'ktedir. Dün ticaret ve sanayi oda- kutu alivre üzüm satmıştır. Bunlar lira, üçüncü, dördüncü ve beşinci çı
lecektir. Viyananın meşhur döner dolabı da sı umumi katipliğinden şehrimizdeki kısmen eylül, kısmen de birinci teşrin kanlara da bir defaya mahsus olmak 

Bar.selon, 18 (A.A.) - Genera\ 
Pueipo de Llano cAugustas> vaP.uriy 
le italyayn hareket etmiştir. 

inkılap müzesinde kitap sergisi de dün akşam tecrübe edilmiş ve iyi iş- ihracat tacirlerine gönderilen bir teslimi şartiyle satılmı~tır. Satış fi- üzere dörder yüz lira verileceğini 
tanzim edilmiştir. lediği ,görülmü§tÜr. me'ktubda pazartesi sabahı saat on- ati pek iyi sayılmaktadır. :\laamafih bildirmiştir. 

İyi haber alan mahfeller genera -
lin italyaya giden bir askeri heyete 
riyaset ettiğini hatırlatmaktadırlar. 

Bu heyet general Gambaranın riya
setinde ispanyaya gitmiş olan ital -
yan askeri heyetiyle ayni mahiyette
dir. General Gambara bilahare se-Dokuzuncu lzmir enternasyonal Büyük sergi sarayında paviyon- da ticaret odası konferans salonun - bir miktar satış , çok iyi fiatledir. :Müsabakaya girenler, eserlerini il-

fuarı rozetleri çok güzeldir. Bir kaç lar önündeki geniş salonda havuzlar, da Ticaret Vekilimizin reisliğinde Şimdiye kadar lzmirde yapılan aliv çer nüsha olmak üzere yazıp gönde
firliğe tayin edilmiştir. 

güne kadar rozetler lstanbuldan ge- çiqıler vücude getirilmi7t:İ-'. Bu salo· yapılacak toplantıda hazır bulun - re satış yekfinu yedi, sekiz bin ton- receklerdir. l\Iüsabakaya girenler. Napoli, 18 (Radyo) _ General 
lecektir. Kadınlar için ayrı rozetler nun duvarlarını lzmirin plaj, dagv ve maları bildirilmiştir. İhracat tacirle- dur. eser müsv.cddeleriyle birlikte eserle- Kepedelyano, bugün buraya gelmlş-
imal ettirilmiştir. mes.hur mevkilerinin gayet büyük rinin bu toplantısında ihracat işleri İncir: ri kabul edildiği takdirde eserlerini tir. Yarın Romaya gidecektir. 

Gümrük idaresi hariçten fuara tAijlosu süslemektedir. üzerinde mühim görüşmeler yapıla- Ayd111 ve Nazilli havlllisinde bir ilan edilen telif hakkı mukabilinrle 
getirilen pek fazla eşya ve emteayı lzmir fuarı, yeni dekoru içinde caktır. Bu meyanda üzüm incir ve di- miktar incir satışı yapıldığı haber Ye her türlü tasarruf hakkından vaz - *** 
gümrük muamelelerini süratle ik - A rupa fuarlarından pek çoğundan ğer ihracat mahsullerimiz üzerinde alınmıştır. Flatler mutedildir. İncir geçerek manrif vekaletine üç yıllık Bünyan 
mal ederek devletler paviyonlarına üstün ve mükemmel bir eser olmuş- de müzakerelerde bulunulacağı ta- rekoltesi 40.-000 ton tahmin edili - devre için tcrkettiklerini ve kitabm 
ve ekspozanlara vermiştir. Bunun tur. biidir. yor. :.Mahsul, geçen yıllara nazaran o devre içindeki her basılışının son Belediye seç:mi başladı 
için fuardaki gümrük salonunda yir- Sefirler geliyor Üzüm: çok nefi t'r Mühim bir parti incir, pa tashihlerinin kendileri veya kendi Kayseri, 18 (A.A.) _ Devlet 
mi gümrük memuru geceleri de ça- Bu akşam Yunan büyük elçis' üzüm piyasasının 24 ağustos per- zartesi ve salı günleri incir mıntaka mesuliyetleri altında tayin edecekle- Surasınca feshedilmis olan Bünyan 
lışarak ekspozanlara azami kolay- Ankaradan ekspresle, Fransız, Sov- sembe günü snnt 11 de Borsada ya- sının son istasyonu Nazilliden kal - ri diğer bir zat tarafından yapılacak belediye meclisi intihabatı dün ye-
lık göstermişlerdir. yet, Polonya ve ltal}a bfirleri de ak- ı.ı ılacnk toplantıda açılacağını y z- kacak marşandizle İzmire getirile - ğını gösterir noterlikten musaddnk niden başlamıştır. 

Sovyet Rusya, lngiltere, Fransa, şarp üze.ri tayyare ile ~ehr;mize gele- mıştık Bu eneki üzüm mah ulü çok cekfr. Ayrıca kamyonlarla da İz • bir taahhüd senedi vereceklerdir. Gc- Bünyan halkı yeni intihabata ya-
lran, Yunan, İtalya ve diğer devlet- cekler ve yarın fuarın açılma mera- nefis ve :ri tanelidir. Rekolte 75.000 mire nnkliyat yapılacaktır. Borsa i- ne iiç dC'r yılında okutulmak üzere kın bir alaka göstermekte ve reyleri· 
ler paviyonları için getirilen eşya, sirçıinde hazır bulunaC" · 'ardır. ton tnhm'n edilmektedir. Şimdi pi - d . 1 . 1 . . . 'lk okulların 4 ve 5 inci sınıflarına ni kullanmaktadırlar. intihabatın bir 
. . b 1"'. d'I . b' l d k F h"'kü' t k . • . .. aresı, znı c e ıncır pıyasasının çar h 't tik k't b 1 
ıyı am a aJ e ı mış ın erce san ı uar u me omıcerı yaşada toplanmış olan yenı sene u-1 mr sus ar mc ı a ının yazıma- hafta içinde biteceği umulmaktadır. 
içindedir. Bu akşama kadar ecnebi Ticaret Vekaletince fuar hükü- züm mahsulü 1500 çuval kadardır. şamba nlınhı saat onda açılmasını : dn nltı ay müddetle müsabakaya Valimiz Şefik Soyer intihabatı ta-
devletler paviyonlarınaa dekorasyon met komiserliği~: lzmir mıntaka Piyasanın açılacağı güne göre İz- karnrln ırmıı;tır. Ilor a idare heyeti, konulmuştur. kip için Bünyana gitmiştr. 
işi de bitirilmiş olacaktır. tic~ret müdürü Avni Sakman tayin mirde on bin çuval üzüm toplanaca- üzüm Ye ınci ı yasalarının açıla - Du mUsabakayı kazanacak birin- «c«O<\n•---

Cumhuriyet vapuru edilmiştir. Dün belediye ve fuar ko· ğı tahmin edilmektedir. cağı tarihleri mahsul mıntakalarınn ci, ikinci, üçüncü, dördnncü ve beşin- Moskovada 
Devlet denizyollarının Gumhuri· mitesi reisi Dr. Behçet Uz ve 8. Av- Bu hafta içinde en fazla Manisa IJildirmiştir. ciye de ayni miktarda ikramiye ve-

yet vapuru yalnız fuara münhasır ni Sakman fuar sahasına giderek ha- ** rilecektir. Tayyare hayra.mı 
olmak üzere bugün saat on birde zırlıkları umumi -şekilde gözden ge· l --.--.00000 

lstanbuldan limanımıza gelecek, fu- çirmişlerdir. Katil Kan davası Türkı·ye - Suriye Moskovn, 18 (Radyo) - Tayyare 
ara bir çok ekspozan ve eşya getire- Belediye reisi, sabahın beşinden _1 h bayramı , son derece mutantan bir 
cektir. Bu vapurC:la tnüliim . tar~a ece yarı ı saat yirm'ıü 'Kadar fuar "' af nPn i tİvar ,, _ ... ~; : .. f~-: 
tuar 7•va .. ,..trı varnır. 'l .,.,.ın sa"'ı asınaa '""'r .mış, ı:ııcı:Aaaarıarcı ;1a- l M hk A /d T"' k' s · d · tiyaç'ınrınt'llimai~tifie~t-mus-eı.nru 

fttJ .,... :r "'1 "'"" "' :ı-- - - T 'k h Zeh u a m O l ur ıye - urıye arasın a arazı k b b l t k . b t ttı'r 
onda da Ege vapuru gelecektir. Tica- zım gelen direktifleri vermiştir. epecı te san ranın um - U l l · · k · h 11' · ava om n ar a ara ısa e e ~ ... . d l d "k' kadını mese esının atı surette a mı mu- : ·u k U . d ahı'rane 

00 

Yeni Barem haz rlığı 
Belediye ve idare memur!arı, Ey. 

maaşlarını yeni bareme 
göre alacak 1ar 

lül 

mı evın e sermaye er en .ı ı . Umumi hapishane önünde bir ço - 23161939 'h' d A mış \•e ~uos ova zerın e m 
k ...ı l Al tazammın tarı ın e n- 1 l 

öldüren ve üç aaını yara ıyan ı cuk yüzünden Ahmed Kuşu bıçakla k d . b' l k d'ld'V. uçuşlar yapmıştır. Boşluk ara sa ı. 
O P. l h k · d"' ara a "enı ır an aşma a te ı ıgı- . ... .. k . G k' · aman o atın mu a emesıne un vaı·alıyarak öldüren Sandalvacı Mus- . G.. J "k 1 h. l V kAI . verılen planörlerle i'la sım or mm 
şehrimiz Ağırceza mahkemesinde tafayı kan davası güderek İzmire dnı umhr~ . vde k~ ıls"'akr adr 1 e abe'tlıd~- muazzam tayyaresi, seyircilerin hay 
devam edilmiştir. Ali Osman, her ı dl" b' d d" en şe rımız e ı a a a ar ara 1 ı· ranlığını celbetmiştir 

. v 'b' ge en ve n ıye ınasın a mer ıven rilmiştir. Bu anlaşmanın onuncu · · · . 
muhakeme celsesınde oldugu gı ı başında tabanca ile öldürmeğe teşeb- dd . l . b' l Uçuşlar esnasında Türk ~ e, Fran-
dün de deli taklitleri yapmış, yırtık büs eden 75 rnşında Rizeli Ali oğlu onuncu k~? . es.~y k .!ekı l ırk an af sa, İngiltere, Amerika ve Estonya 
elibiseleri içinde kıvranan vücudünü ~Iehmedin se.hrimiz Ağırceza mah _ m~~ıl a mı mum 

1 
~~6 ı ~~}' ~a - sefirleri ile İngiliz ve Fransız askeri 

bes jandarma tuutmak suretiyle ken- ~e.mesinde ~ereyan etmekte olan mu ~a kıy e.o~~z may;s k .. 
1 
.. /a;ı ı .. ost- heyetleri hazır bulunmuşlardır. 

di;ine muhakeme safhasını dinlet - hakemesi ::.ona ermiştir. Ali oğlu l\Ieh u ve ıyı omşu u ıtı a ıy e mutem -=*=--
. · S } hk sorulan mim anlasmaların meriyeti 1 5 mart mıştır. uç u, ma emece med, bu suçundan dolan tenzilen # M•• 

ll . b t t "'ku"'tla karşıla w 1940tarı
0

hı'nekadartemdidolunarak usanıp..,~ sua erı ermu a su • iki sene, iki ay, yirmi gün hap 'P • 

Ankara, 18 (Hu ust) - Dahiliye alanlnr 1 liralık kadrolara ve 17 .5 mıştır. mahküm edilmiş. vaka esna~ında otlak ve yaylak haklarına ait ahkam- Buca da hususi jdareye ait bahçE 
vekili yeni barem kanunu mucibince lira asli maa,. alafllar da 20 liralık Bazı şahitlerin ifadelerinin istina- l\Iehmede yardım etmekle suçlu Ali dan maada, bu senelerin ahkamının de kurulmuş blan çocuk kampında. 
idare memurlanmızın derece ve kad- kadrolara alınmışlardır. be suretiyle alınmasına karar veril- hakkında beraet kararı verilmiştir. 30 1926 22 1929 

k b b mayıs • mayıs ve bu akşa msaat 20 de çocuklar tarıı· 
ro değişikliklerine ait listeyi hazırla- miş, muhakeme, baş a ir güne ı- -=*=-- 930 hl k 11 l 

h 4 h b k 1 3 mayıs 1 tari i proto 0 er e fından bir müsamere verileceg;.i ha-mıştır. İdare memurlarımızın eylUl Belediye ve uıusı mu aae e me- ra ı mıştır. B t [ b • • b • b l d d . d'l h'h 
b l 1 . t' oo*oo azı a e e lÇltl lT u an aşma a erpış e ı en tas ı b ' l t B m··s meı·eye bir ma )arını yeni bareme göre ala i me mur arının vazıye ı: 'b" b" d'l T"' k' er n mmış 1r. u u a 

)erini temin içip liste önümüzcleki Diğer taraftan Dahiliye Vekaleti V t h • /d• m
5 

u~ı ınhced dtes ıt ehı ent' ur ı~e - çok zevat ve kampta bulunan çocuk-ı abancı mu a assıs· emır f{e ı urıye u u unun eye ı umumıye-
glinlerde \'ila~·et ve kaymakamlıkla- hususi idareler "e belediyelerle bun- 1 1.1 . d t 1-1 · rr • [ar hakkında üst üste iki yıl nyni sınıfta kaldık- si için muteber olacağı kabul edil - arın ve ı en ave et ı mış ı · ra göı\deı·ilecektir. lara bağlı müesseselerin te~kilat kad 

Vekalet kaymakamların yenj ba- rolarını yeni bareme göre nasıl ya - V kAl 1 d V ı_~l 1 ba~l tan sonra lise sınav talimatnamesj - miştir. 00 

e a et er eve eKa et ere g ı . . --<<<**•>> K"d.·nı ~ ,, ·-tıg" l 
reme uymalannda kıdemlerini göz ö. pacaklarını gösterir bir talimatna - fabrika ve müesseselerde istihdam e- nin 47 ıncı maddesine göre kendileri- T b k r 
nilne almış ve yeni kadro listesini o- me hazırlamaktadır. Bu idareler 1 dilmekte olan yabancı mütehassıs- ne birer belge verilerek bulundukla- ütün müsa a ası gene Bayındırda Dürünclik köyünde bit 
na göre hazırlamıştır. Vekalet, yeni teşrinisani 939 tarihine kadar kadro- lar ile eşlerine verilen ikamet tezke- rı okullardan çıkarılan talebelerden yapı~acak hadise olmuştur. Köy halkından Bn· 
vaziyette kaymakamlıklar için 40 li- !arını talimatnameye uyar bir şekil- relerinin muayyen vakitlerde değiş- kaldıkları sınıflarda bir yıl daha oku 3437 sayılı kanunun on yedinci Duriye Kutlu, bir incir bahçesi mese· 
ra asli maaşlı 181, 50 lira a~Ji maaşlı de hazırlıyarnk dahiliye vekaletine tirilmiyerek günlerinin geçirildiği gö mak üzere hususi bir okula girenle- maddesine göre her sene tütün mü- lesinden Bn. Emine ile kavga etmıi·<:; 
114, 60 lira asli maaşlı 76 ve 70 lira gönderecekler ve yeni kadrolar ve- "1 .. r· k 1 k ld w 1.. Emineyi bıçakla sırtından ve sol c ıı 

el t tk'k' t k ru muş ur. rin üçüncü yıl sonunda resmi okulla- saba ası yapı ma ta o ugu ma um- z bl 
asli maaşlı 8 adet kadro v~rmiştir. kaletçe muam esj ve e ı ı e em- Dahiliye Vekfıletinden şehrimiz- . . . . dur Bu yıl da müsabaka 19 birinci den ağır surottP. yaralamıştır. ıı -
Nahiye müdürleri için de gene .kıdem mill ettirildikten sonı-n icra vekille - d k' l'"k d l l b' t . de rın bırınde geçıreceklerı sınavlar es- ·. d I h' l 'd . . I . taca yakalannn suçlu kadın 30 yt.ı· k' 1 kt e ı a a a ar ara ge en ır amım . . teşrın e n ısar ar ı aresının zmır ' 
göz önüne alınarak 20 liralık 681. dnin tasdi ınc nrzo unaca 1r. memlekette bulunan ecnebilerin bu nasında bütünlemeye veya en.~ele ~a baş müdürlüğü ambarında yapıla • şmdadır. 
25 liralık 153" 30 liralık 60, 35 lirn- İlk defa olarak izmir belediyesi vaziyetlerini tesbit eden 3529 sayılı Iıp kalmıyacaklarında tereddud edıl- caktır. --- o-.---
lık 7 nahiye mQclUril kadrosu veril- yeni bareme göre kadrosunu hazırlı- kanunda bu gibi kimseler hakkında mekte idi. Maarif vekaletinden şeh- Müsabakaya ait tafsilat, şehrimiz Gümrük f'lyinleri 
mi-.tir. 22 liralık nahiye müdürler.i yarak dahiliye vekaletine yollamıştır. 'd l d ld v 

cezai müeyyı e er mevcu o ugu rimizdeki alilkadarlara gelen bir ta- Ticaret ve sanayi odasına bildirilmiş- Gümı·u"ı, başmüdürlük muhıısebe 
yeni kadroda hakkımUktesepleri ba. b } tatb"k· "' b l d M' b k d b k d "' ı ve un arın ı ı zarurı u un u- mimde lise sınav talimatnamesinin tir. usa a a a irinci ve i inci e· B p h dd' J{eırıtı 
ki kalmak üure 20 lir.aya indirilmiş- ZABITADA w b' l h b h h · l memurlarından . 'a re ın, 

gu, .:nae~a ey u us~st~ as~a~ı- 47 inci maddesinin B. fıkrasında bu receyi a acaklara para ve takdirname T l w Ju kurstan mezun olmaları 
tir. 30 ve 35 liralık nahiye müdürleri yet gosterılerek kanun hukumlerının t 

1 
b 

1 
. .. .. 

1 
üçüncü, dördüncü ve beşinci gele- 0

1
pa 0~ 

1 
t f" memıır· 

· lk' b"k" h ... gibi a e e erm butun emeve veya ' clo ayı n· e er ınn muayene 
kadrosunun mühim bir kısmı mıl ı- Uatabaııyı tahkir tamamen tat ı ı ususuna azamı • . . ceklere takdirnameler verilecektir. kl · E w )' U 0 ü w fi mııhııı:e-
ye ve hukuk mezunu olun nahiye mü Tepecikte Hüseyin kızı 40 yaşın- hassasiyet gösterilmesi bildirilmiş- engele kalamıyncaklarına daır bır - ·** lu arına. r.eg 1 g m r g . Fcti :e 
du··rıu-kl · · ı.- 1 "· smı da tı'r. hüküm olmadıgvından talimatname - M b' 1 k'kl . be memurlarından Ham.dı ...:e-erıne ve gerı ~a an r.ı da Emine, ev mesele. inden ustabaşı e us a m z t t f to ... 

** 
· d'gv er m dd 1 · d k" sl d rı 1 ın e ı erı gümrüğü aııbar ve manı es 25lira manş alan nahiye müdürleri- Ömeri tahkir etmiştir. nın ı a e erın e ı .esa ar a- . . . d'r 

nin kıdemlerine verilmi ir. 25 lira fena halde dövmüs bilinde blitünlemeye veya engele ka- İzmir mebuslarından B. Rahmi murluğuna tayın edılmışler l . 

t 30 3- l' 1 k k d 1 labileccklerinin alfikadarlarca gözö- Köken v Sadeddin Epikmen, dün ---4)0()00-- • 
maaş nn ve o ıra ı n roya a 1- Deati ite yaralamıt Torbalıda Karağaç köyünde Ha- j t 
nan nahiye müdilrleri a. eyl6l 939 ta- nünde tutulması bildirilmiştir. sehrim~z °!i~aret ve Sanayi ~dası~da LJa Va J eneme ef 
rihinden itibaren kendilerine verilen Bucada Özd~mir sokağında Yaşar san Uysal ve oğlu Hüseyin Uysal, oo*oo umumı katıp B. Turgud Turkoglu- n~ d .-

) oğlu İbrahim Duran, yatak mesele- sopa ile 9 yaşında Ahmed Yorucuyu ~alebe kaydı nu ziyaret etmiı:ı, muhtelif iktısadi - Baştarafı Birinci aahife e)J"zı yeni maaş arını otomatikman alamı- 1" •· 

sinde Demir Ali kızı Hasibeyi su des- ifade veremiyecek derecede döverek vaziyet ve hususiyle mahsul rekolte- - lstanbuldan sonra diğer ıeri yacaklar ve terfileri tayinlerindeki me 
ld kt 1 b tisiy1e vurarak başından yaralamı- baygın halde bırakmışlardır. Suçlu- Lise ve orta okullarda, ögw retmen leri hakkında malumat o~mışlardır. şehirlerimizde de hava elen~ o· 

usule göre yapı ı an sonra a a i- f d 1 kt B . . ·-dıdeJl 
leceklerdir. ştır. lar, jandarmalar tara ın an yakalan- okullarıyle meslek okullarında ta- ooooo-- yapı aca ır. unun ıçın Şh•• 

Eski kadroda 372 adet olan 10 li- Kumbara c;almıı mıştır. }ebe namzedi kaydine 1 eylul cuma Tramvaydan düımüt ralarda hazırlıklara başlandı.> 
· b k d ,. ·ı k w B' d hal gu"nu" ba1:1lannrak 15 eylu"'l cuma gu··- Knr nad" lnönU caddesinde Demiştir. ·t..,,e"ı ralık nüfus katipleri yem aremde Karşıya a a r- aşar og u so agın- ır a 1" .. w 

nüfus memuru olarak gösterilmiştir. da tesviyeci Ceial Ertürk, İbrahim Karşıyakada Medeniyet sokağın - nü akşamı son verileceği Maarif Ve- tramvaya binmek 'stiyen Te' fık oğ- Dahiliye ' 'ekilinin. İzmire gı 
Bunlar eskisi gibi maaşlarını almak- kızı Kerimenin içinde 25 lira bulu - da Hasan oğlu Kemal, Yeli oğlu Hil - kaletinden şehrimizdeki alakadarla- lu B. Hayreddin, ayağı ka,.arak yere kuvvetle muhtemeldir. ıW 
la devam edeceklerdir. Vilayetlerin nan kumabarasını çaldığından zabı- seyin Sanoğlunu taşla başından ya- ra bildirilmiştir. Derslere 25 eylul\düşmüş, brıcağından hafif surette ya- 1sta?bulda ikinci bir taarrı.ıı 
tali memurlarından 16 lira asli maaş taca yakalanmı§tır. ralamı tır. pazartesi günü. başlancaktır. ralanmıştır. lnemesı daha yapılacaktır. 
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skenderun 1 Dfı•iJndiiklerim ] 

Haikevinde faydalı 
bir konferans 

ltalyan propagan~ 
da makinesi 
faaliyette Italyan halkının endişesi fevkalade 

lskenderun, 18 (A.A.) - C. H. l Orhan Rahmi GÖKÇE 

P. Müfettişi profesör Hasan Reşit su rette artmış bu unu yor Busünkü Anadoluda, Stampa ad ... 
Tankut dün burada Halkevinde par· daki bir İtalyan sazeteainin TUrkf. 
ti umdelerinden milliyetçilik, laiklik ye, Arabistan ve yakın ıark me•le-
ve devletçilik mevzuu üzerinde bir lerine aid bir makalesini okuyacak. 
konferans vererek milliyetçiliğin Al 11 A • t k d ., ,_. .r k l ., l .. 1 n ·• amız. 
rnuhtelif telakkisini ve kanun naza- manyanın ırıacarıs anı an ırmaga muVQTTQ o amıyacag SO)'ıe ı Bunu yazan adam, Türkiye -Arap 

rında Ve içtimai hayatta Türkün ne 17 • • h B d t d ., ·ı llA k d d alemi münaaebetlerinin tarihin huzu-
demek olduğunu ve partinin iıtedi- }'Or. Y azıyef zn ana tarı Jl apeş e egı lYIOS OVa Q lr ru ile sabit olan süzel ve tertemiz 

ği Tür~le ~u~retli .devlette fer~ do- Paris, 18 (A.A.) -Jour gazetesi mini ne de müttefiklerinin kati ka- ettikten sonra Arnavudluğa gittiği- re, vaziyetin anahtarı Budapeıtec:le tara.flar~ı bıra~arak yakam ~e uzak 
ınokrasızmını camıa ve ferd vıcda- d. k'. k E e Macaristanın ni hatırlamak lazımdır. değil, Fransız, fngiliz ve Rus asker- hidıaelerı kendı maksadına ıore tah. 
nının mahiyetini, milli ekonomiyi ve ıyBor 1 .ı. h "k'' t' . M . t rAalrını ıramaz.f sdas n kl'f d'l Mussolini ile mar .. <iU'll Badoglio a- lerinin her gün müzakerelerde bu - rif etmiı ve bunları yakın farkta Ro-
d 1 .. d h l . . h d dl . er m u ume ının acarıs anın manya tara ın an te ı e ı en -;r-

8 
r ih . 

1 
h' h L 

ev et mu a a esının u u arını ı- .. . . _ _ . v. • .. • • ,. d b . .. k l h lundukları Moskovadadır. ma • er ın m verı a ey ıne ta aa-
Zah etmştir. ınuzaheretını elde etmege çok ug -J oyuna gırecegını gosterır hır alamet r~s.ın a u yenı mu~ ere er ve .~- Ordre gazetesi de şöyle yazıyor: kuka bqlıyan aulh cephesini yıkmak 

Hasan Reşid Tankut bu konfe- raştığı muhakkaktır. Almanyanın mevcud değildir. rıcıye nazırı Kont Cıanonun dun İtalyan halkının endişesi o kadar ııinancla kullanmak için bir hayli 
ransında İskenderun limanının e - kanaatine göre, sinir harbinin bu - figaro yazıyor: resmen ilan olunan Arnavudluk se. artmıştır ki, Faşist makamatı alelace- ı.ocalamıı •• 
lıenımiyetine de temas ederek bu günkü vaziyetinde Macaristanın Mussolini dün İtalyan kuvvetleri yahati hakkındctki haberler bazı Ro- ce bazı gösteriş tedbirleri almaja Abea ve budalaca bir hikaye seri. 
bu limanının haiz olduğu iktısaai mihvere iltihakı mül im bir rol oy- baş kumandanı mareşal Badoglioyu ma mahafilinde Salzburg mülaka- mecbur olmuştur. Bu cümleden ola- ·~·· Ya!anla, yüzüne tükürülmiif bir 
.rnevkii tebarüz ettirmiştir. nıyacaktır. Ancak Almanya hesap- kabul ed~:ek askeri meseleler üze- tının bi~ neticesi olarak telakki edil- rak u~un za~andanberi lağvolunan '!Y~t~ acılan ile, fesad solan~ 

K f . .. l . l k larında aldanıyor. Çünkü hiç bir 1rinde görüştü. Mareşalın daha geçen- mektedır. asken mezunıyctler 6 eylule kadar filurlerı bulandırmak kaypları ıle 
on eransta partı uye erıy e a- 1 L'b d k' . 'hkA l f · E · · k · .. 'd ·ı • ha la t dolu bir 

1 ba . k h l sey ne Polonyanın mukavemet az- lerde ı ya a ı ıstı am arı te tış pocıue gazetesının anaatıne go- yenı en ver.a mege ! nmıf ır. yazı .. 
a lık bır hal tabakası azır bu un- - - Zavallı ltalyan muharriri millet· 

ınu,ıur. * Türk-lngiliz muahe· llhracatcılarımıza müide ~ ~~C!ı.":""...::•:.r::t·::: 
13 Yaşında t · fiye eclerek menfaatlerini tam bir 

d • • t • ahenıe bailamak, realiteleri kıy. 
Katil Ali Osmanın mu esının me nı Mahsullerimiz Mısır, Suriye ve metlenclirerek hislerin dalalete ka· 

çan yollarından uzaklaımak huau. 
laakemesine başlandı Filistin pazarlarında da aundaki mütterek v• samimi sayret-

ı.tanbu1. 18 (Telefonla) - A- iki devlet Balkanlardan. başka Ak· )erini de unutmuı veya hatınamali 
aiırcezada on üç yaşında Ali Osman ' sarf olunacak iatememiı .• 
is.rni,nde bir katilin muhakemeaine denı•zde . le teabı.rler alacaklar Biz, Osmanlılıkla beraber, o dev-
aızlı başlanmıştır. Uı İstanbul, 18 (Telefonla) - Tica- senesine kadar bir zaman tayin edil- rin aiyaeetini ve ruhunu da taıfiye 

Ali Osman, kardeşine dayak atan Londra, 18 (Radyo) - Türk - İn- Akdeniz havzasında da tertibat ah- ret Vekili Cezmi Erçin, Eminönünde diğini, Suriye, Filistin ve lskende- ettik •• 
. giliz ittifakı ir'n hazırlanan ınuahe- nacak ve sulhün sarsılmaması için la bir ticaret sarayı yapılması için la - riye piyasalarında mahsutlerimizin Yirmi sene evvel bu•ünlerde biz, }'ırmi yaşında Cevad adında bir ıen- ::.· • 

denin metni tamamlanmıştır. Bu mu zım gelen bütiln tedbirler nazarı dik zım gelen tedbirlerin alındığını ve sarfı için geniş imkanlar bulunduiu Yunaniatanla mahteri bir bojupna 
ci bıçaklamıştı. ahedeye göre, Balkanlardan başka kate alınacaktır. belediyeden arsa verilmesinin temin nu, piyasalarımızın bundan ferahlık aeçiriyorduk. istiklal kavıaaından 

oo cu***u> olunduğunu söylemiş ve ikmal edil~ duyduğunu beyan eylemiştir. eonra iae, her iki milleti idare eden· 

Orta okullarda h h ı · d memiş takas muameleleri için 940 lerinıuuru,TürkveYunanWarıtari-
p a ı n e ** ı hin korkunç çıkmazlarına ve ihtilif· Kayıt muamelesi11e ar s lh k r . lanna MYkeden aebep Ye illetleri bi-

başlanıyor U OnTeransı ;.!!:na~::=·d=.ı::.h~~; 
lıtanbul, 18 (Telefonla) - Orta A k d f b h J intikam •e sayret maskesi altındaki 

tedriaat okullarında kayıt muamele- meri a en üstrisini se er er a e btl~ tel&kkiler, akliaelimin, reali-

•ine eylulün birinde ve derılere de ı d lngı·ı,·z gazetelerı· bu husustakı· lı tenin, kahn bil" dikkabizlik ve••'· 
•yni ayın yirmi beşinde başlanacak- koyacak komite top an 1 a• Jetle örtUlmUt menfaat ittirakiain 

tır:f Maarif Vekaleti bu husuı~ rna· Vaşington 18 (AA) - Harp ha- kuvvetlerin ihtiyaçlarını tatmin ede- b l • .. h 1 · " " l önUnde çekilip aittil~r. 
arı rrıüdürlüldcrine tebligat yapınıf' r d düst~i ·i sef~rber etme~e me- cek hale getirmeğe matuf olan tet - er erı ŞUp f! l gorU')IOT ar Büttın Balkanlılarla da ayni ruh•• 
tır. ın e en ) i' --- __ _, • -- _,, ~ -·r···-----~ ...... • .,_.,.,. aaı.gı acv - fcleal iÇincl ~ k B 1 

1:9 k/ • [ istihsal kabiliyetini sivil ahalinin ih- zere toplanmıştır. konferansı akdi hakkındaki haberleri 1 kalade şiddetli hücumları ve Polon- d B k e an &uı • • u. an aıma-
ı;:,,me l gen er q hedef için yapılmış olan bir fahri- mevzuu bahseden İngiliz gazeteleri yanın dahili emniyet bakımından al- an, aı an anta~t. ırıhı bır kuvvet, 

----ccc***u> resmi mehafilin bu haberleri çok gü- <lığı tedbirler.. yani fU İtalyayı ç:J~den çıkaran Rtl 
Galip rültülü bulduğunu ve sinir harbinde Gazeteler müttefikan azimkir doidu. Tarihin her devrinde luan, 

lstanbulda öl ,,IJs lngı· it ere u·· z erı· nde yeni bir alet olmasından şüphe etti- davr<.ınılmasını tavsiye eylemekte • ihtilal Ye fesad n b~t\in UnsutJarını 
'"~ ğini yazmaktadır. dir. bir araya toplayan eski bedbaht Bal· 

l' lı~nbul, 18 (Telefon) -Aıkeri Matbuat nazarı dikkatini bilhassa Deyli Herald diyor ki: kan wanm ada d . di ba 
1 

L• 

eın hk k' 1 d" .. d'- h"d' l . .. . d k D . . Al l h ı am a, fUD , Ye uır 
d yız ma emesi i ınci reis iğin - unun ıger a ıse erı uzerın e te - anzıgın manyaya iti akını .

1 e · ka f 1 k M ı eri sörüt ve böyle bi rkıymetli id-öJ n .?'1~~e it orgeneral Galip bugün V l "Y si ey eme tedir. acar hariciye na- kabul etmek, enternasyonal teaanü-
q llluıtur. Cenazesi merasimle kal - ı Opl an tayyare manevraları, esas zırı Sakinin, bütün tekziplere rağ - dün ve ittihadın istinad ettiği bütün rakin setirdiji bir teaanüd, bir hu-
ınJacaktır. men, Hitlere yaptığı ziyaret, Alman prensiplerden vaz geçmek olur. •ur Ye aaaclet vardır. 

cıacı maksadı temin etmiştir ««***•0 Türk • Arap münaaebetlerine ... 

yeni ög"' retmen!er Paris, 17 (A.A.) - Fransız tay- mümkün kılmıştır. Sofyada bı·r hırsızlık lince, Trabluata sene ayni kandan 
I~ yarelerinin lngiltere üzerinde yap- Ayrıca Fransız tayayrecileri bu (Arap kanmdan) olan koakoca 
AUra çekilmek aure· mış oldukları uçuşlar hakkında se- uçuşlarda antremanlarını tamamla - kütleler, bizim aramızı açmaia yel. 
tile münhallere tcıvin lahiyettar mahfillerinde söylendiğine mışlar ve meçhul arazi üzerinde u- tenen •inyorların elinde esirdir. Şeyh 

., göre, bu gece ve g.ü.ndüz man~vrala- çuşlar yap~ak suretiyl.e hakikate en Romanya elci/iJtrinden siyasi kurrı·- SUnuainin Trabluaıarpta ltalyan or· 
edı.lecekler rı, Fransız ve lngılız hava mudafaa yakın şeraıt altında hır manevrada • 5 

duauna kartı erkekçe ve merdçe aç-
4nkara, 18 (A.A.) Muallim mek. ıisteminin harekete getirilmesini bulunmuşlardır. erin CanfQSl hile ile Calındl tıiı mUcahedeler henüz unutulma. te ..... ı ece***>>> • • .. eri mezunlarından ilk defa meı- o ·ı hil. k d 

ete girenlerin kura çekmek suretiy- s R Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar A- ve çanta kendisine verilmistir. Bir mıttır: neaı • a yqama ta D'. 
1 llıünhallere tayinleri için maarif o .. •yet us va jansı tebliğ ediyor: saat sonra kurrier gelmiş v~ hırsız- Trabluasarpta bir cami yaparak ken-
tltiUiğince ittihaz edilmiş olan ka- U T Dün akşam, Romanya elçiliğinin lık meydana çıkmıştır. eli kendini lalim hamisi iddia eden 
&tın tatbikine başlanmıştır. Bu su- kurriersine fevkalade henziyen bir Romanya elçiliği memurları ve Duçe, Amavud lalim milletini •ah. 
•tı, Gazi terbiye enstitüsünün ha~i- ----------- adam otele gelerek çantasını istemiş k~rri.el dde~haEl l ~l'klis müdu1·rlüğüne ti:rane •e saddarane bir tekilde bo.. 
il 1939 d r · l d rta 116 k .. k l . . U k gıtmış er ır. çı ı memur arı polis k .. 1 kl"I . 0 "d• 
drisat m::s::~e7e:~ui:i:"~·r~~: 29 ırıos ova muza ere erının za Rus sefiri sehrimize müdürünün yanına giderken otomo- tan ara •0~ • ı erın uçe•ı ır, 
'lh- .a b"ld k l k · ·h bb· bqkaaının deiıl.. ~ed birinci defa olarak enstitü k d •ı d ·ı ' • / ı e a an urrıer ıntı ara tı;e üı 
•ktörlüğünün reisliği altındaki bir .şar a a feŞml e l ffleSlnl ge iyor etmiş ve gayet ağır surette yaralan- Bir taraftan lalim alemine iltifat 

0ıtıisyon huzurunda kura çekilmek • .. • İstanbul, 18 (Telefonla) - Sovyet mıştır. aavuru Duçe, dijer taraftan lalim 
?etiyle münhal öğretmenliklere ta- l S teme 171 lŞ t lT sefiri, refakatinde müsteşar ve kon- Polis hırsızın bulunmasını temin Arnavudluiu çizmelerinin albna ala-t edilmiş ve keyfiyet ilgililere teb- Paris, 18 (A.A) - Derpiş edilen eidldiğine dair verilen haberleri se- solosu oldukları halde fuarın açılı- edecek malumat verene 50 hin leva rak, nasıl bir aiyaaetin kahramanı ol-
oJunmuştur. İngiliz - Fran ız - Sovyet askeri iti- lahiyettar mahfeller tekzib etmekte- şında bulunmak üzere bugün cum - mükafat vadeylemiştir. duiunü herkeae söatennittir. Efer 

l!u gençlerden üçü izmire, ikisi Es- lılfl~r~nın uzak şarkta da teşmil ed.il I dirler. huriyet vapuriyle. !~mire mütevecci- -=-+~- lt~lyanl&r, Arap milletinin uyanlf Ye 
fbire, ikisi Konyaya, ikisi Deniı- mes.nın Sovyetler tarafından tekhf hen hareket etmıştır. Adliye Vekili. fUurundan emin bulunuyorlaraa, A· 
'· tiçü Balıkesire, ikisi Sıvaı:1a, ikisi s D k. k l'&p alemindeki fitne Ye feaadlarının 

:ha, ikisi Adanaya, ve bireri, Edir- on a 1 a: Imrahya giderek feci bir inhizama uinyacaiını da 
J\ntalya, Bolu, Uşak, Afyon, Te- kabul etmelidirler. Çünkü batına, 

,ı::i, Erzurum, Kütahya, ve Diyar- lt l A l •h t • • • d • kendi eli ile lal&m hamisi tacını P-
a~ynlmıştır. a ya man,va ı ı cezaevını gez 1 çiren Ye halifeliie bir parmak kala 

........... 11 - 'J • İstanbul, 18 (Telefonla) - Adli- islim"' Arap dostu seçinen Duçeain 
Lord Sesi/ ye V('kili Fethi Okyar, bugün motör- - De•amı 5 inci sahifede -

la~, halı.ndeler le İınrallı adasına gidip gelmiıtir. CIDDH , 4oslovakya iatikld.• Vekil, lmrallıda ~·apılan yeni cezae- Kaçakçılık 
ı ~ vini gezmiş ve öğle yemeğini mah-
llqen ümitsiz defi// kumlarla beraber yemiştir. Ankara, 18 (A.A.) _Geçen bir 

1.ondra, 18 (Radyo) - Lott Seeil İmrallı cezaevinde bulunan 1800 hafta içinde gümrük muhafaza teş-
•da bulunan Çekoslovakyaldar Kont Ciano, bugünlerde tekrar Salzburga gi- mahkum, muhtelif işlerde çalıştırıl- kilatı Suriye hududunda 58 kaç~k-
lı fından kendisine verilen ziyafet makta.dır. çı, 876 kilo gümrük eşyası, 1 silah, 
... •ıır bulunmuş ve bir nutuk söy- dı·p 1 'on Rz.bentro la konuşacak Adlıye \ekili: 297 defter sigara kağıdı, 96 kesim ~ek , Çekoslovakyanın ı'stı'kJAJı'n- ' y ~ P 1 1 · ö d 'kt 

11 • - mra ı cezaevıni g r u en son- hı;iyvanı, 2 kayık ile 1 5 kaçakçı hay· ~llıidsizliğe düşmemek Iazım&'el- Paris, 18 (Radyo) - İtalya hari- Alakadar mehafil, italya Almanya Roma, 18 (A.A.) - Harıciy na- ra bu gibi müe eselerin sayısını ço- vanı, lzmirde 158 gram uyuşturucu 
1 

beyan eylemiştir. ciye nazırı Kont Cianonun, Alman- arasındaki ihtilaflı noktaların hentiz zırı Kont Ciano Almanya, İngiltere ğaltmak ve eski hapishaneleri biran madde, Ege denizinde kara sulan _ 
tlcoslovakya sabık Londra aefiri ya haric:ye nazırı Von Ribentropla halledilmediğini ve bundan dolayı ve Amerika büyük elçilerini kabul evvel ortadan kaldırmak lazımgeldi- mızda avlanmakta olan ı O yabancı 
~afarik de bu ziyafette hazır tekrar konuşmak üzere bugünlerde Kont Cianoya ikinci bir seyahat gö- etmiştir. ı ğine k~ni. oldum. ile 4 kaçakçı kayığı ve av malzemesi 

nıuştur. Salzburga gideceği söyleniyor. rüııdüğünü bevan ediyorlar. Demıştır. 1lecirmi&tir,._ _________ ~ 
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(SAHİFE 41) (J,,NADOLU) 

J B3©ır~©lc. Pö V©ı~ = 1 lr _______ ___.l 
atesemilit~rile 

ı~ı Kralı 
1 

Bulgar 
ita/ya .. 

konuştu Altın dü~ünü Zahire borsası 
1ZMIR 

PARA BORSASI tlugünkü program 
t EvveHi bir saati, sonra bir öğleden yunca neden ,güldüm, anlıyorsunuz 

Sofya, 18 (Radyo) - Kral Bo
ris, bugün İtalyanın yeni ateşemili- 15 

ton lıuğclay 
~17 Ç. Buğday 

40 50 
4 50 

5 875 
5 875 
3 50 
3 50 

A N K AR A 1639 M. 183 Koa./120 K!~ 

sonrayı beraber geçirmişlerdi. Bera- değil mi? Ben muhakkak onların bu
d ber öğle yemeğj j em'şler, hafta sonu lunduğu kliçük şehre gidip altın dil
~ gezenfs:ne gitmişl er .. Bir kaç giin- ğününlcrinde lıazır bulunacağım. Ve 
S liık bir eyahate çıkmışlar, bir aylık onlara cNiçin eski kafaclarlarınızı 

tı tatillerini birlikte geç 'rdikten sonra böyle aldatırsınız? » Diye soraca-
2 butun hayatlarınca biribirlerinden ay ğım .. 
tı rılmam1şlardı. Bir çok flşıklar gibi. Francis Hautieri uzun bir müddet 
rı Ludviç Moro 's onu tanıdığı zaman görmed 'm. Sonra Paris hayatının te
l; epey şohre.t kazanmış bir ressamdı. sadüfleri ve onun bulvar kahveleri
)' Operanm birinci dansözü olan Ande nin tarasalarına karşı duyduğu sev-

Syrille yirmi iki yaşındayaı. Genç gi bizi bir gün gene karşılaştırdı. O-

teri Sikardiyi kabul etmiş ve uı.un 90 ton bakla 
müddet konuşmuştur. 279 Ç. bakla 

400 Ç. K. darı 4 625 6 50 
Başvekil Köse İvanof da bilahare 1000 kilo çamfıstık 95 

halya sefiri ile konuşmuştur. cccoon>·---

le beraber esl<:i dostıar1mızdan yalnız 
sen hazır bulunacaksın. Fakat ben. 

Sustu .. Sordum: 

-:Paknt siz ne yaptınız? 

Paris elçimiz 
Jorj Bone ile 

konuştu l. re ..ı •,am henilz yirmi be._şinde bulunu- nunla karşılaşır karşılaşmaz kendi -
l yoı du. sintlen projesini yerine getirip getir
b Biribirlı>rini ıreçen asrın sonlarına mefüğini sordum. - Ben mi?· Ben Andr.eyi dahi Paris, 18 (Radyo) - Hariciye na-
s doğru tanımışlardı. Ye biribirlerinin _Evet, cevabını verdi. Gittim l\I- :örmeden geri döndüm. Çünkü buse zırı jorj Bone, bugün öğleden sonra 
t. kollarma düşmek ı••1 çok bekleme- ro· . - d" ~ 

1
A b . k 

1 
yahatten maksadım, onların altın dil- Türkiye büyük elçisini ve Polonya 

ısı gor um . .l'.;vve a enı sı ı mış f. 
n d ler. l\forois çnpkırı Lir adamdı. An- . . ğünlinde bulunmaktan ziyade evli se ırini kabul ederek uzun müddet 
d dre fazla uslu bir kız değildi. Birma bır vazıyette karşıladı. Sonra da al- !konuşmuştur. 
n zuı ırn oynadılar, •ıir balnsuvar, iki tın düğünlerini gazeteden öğrenece- insanlar için saadetin bazan da böyle 
v vals sonra akşam ll'ayet kalabalık bir ğini ve öğrenince de muhakkak ge- elli sene devam edebileceğini ona Al 
lt trende sıkışık bit \•aziyette seyahat leceğimi tahmin ett'ğini söyledi \'e kendi altın düğünilniln şerefine veri- manya 

ettiler. Bu onların samimiyetini artır Baha sonra da bana şunu itiraf etti: len düğününü isbat olarak anlatmak- Sfovakyada istihkam· 
tı mağ~ .birer amil oldu. - Biz evlenmemiş, herkesi aldat- tı. 

lkısı aşkın dolambaçlı ve karışık tık ~11 . b .. b' 'b' . . 1 H lb k 1 /ar yapacak 
f Üzu tilı . ,, bil tik bf d . mış . . ı:. ı sene . ızı ır. ırımıze va - a u i on ar bana kendi iddiala~ 

n erme ırnrşı v r a emı · 

Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 
F. Frangı 3.355 
Liret 6.6612 
İsviçre F. 28.60 
Florin 67.965 
Rayşmark 50.83 
Belga U.5175 
Drahmi 1 .0825 
Lem 1.56 
Çekoslovak Kr. 4.335 
Peçeta 14.035 
Zloti 23.845 
Pengü , 1.4525 

Ley 0.905 

Dinar 2.8925 
Yen 34.62 
İsveç Kr. 30.6625 
Ruble 23.90 

ESHAM ve TAHVİLAT 
ANKARA 

g tenr lZÜl ve zevklerin~ kar_şı tam bir n.ız ~şk b~ğ~ad~: Ve biz a.~~ı~ızın el- rımın doğruluğunu isbat etmiş olu- Paris, 18 (Radyo) - Almanya-
lı in' •mak hissecliyoı'lardı. Ayni günün lıncı yıldonümune geldıgımız za - yorlar. Hiç bir resmi bağla takvive nın Slovakya topraklarında istihkam 1933 TUrk borcu ı. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko-./20 
Kw. 

T. A. ?. 31.70 M. 6465 Koa./2G 
Kw. 

TORKIYE RADYO DIFOZYôN • 
POSTALARI 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA 'RADYOSU 

Öğle 
13.30 
13.35 
14.00 

14. 10-
15.30 

neşriyatı: 
Program. 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

Müzik (Dans müziği - Pi.) 

Alqam ne§rİyatı: 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Küçük orkestra -

Şef: Necip Aşkın) 
J - Franz Lehar - Vals 
2 - Ziehrer - Eşkiya ope
retinden potpuri. 
3 - De1ibes - Kopelya ba
lesinden bebek dansı. 'ht' ı k b b ldst Ontü '! · lar yapmagw a karar verdigw ı' ve bunun ın 375 pe<ıı'n ıı iecesi, gilneşin hararetini henilz man; ı ıyar ı u, u yı un fü n cdilmem:ş olan bir aşk münasebetinin iJ, ~ 

kaybetmemiş olan atölyede iki şaka tle hakiki bir izdivacın ellinci yıldö- de tıpkı bir izdivaç bağı gibi elli se- için şimdiden faaliyete geçtiği söy- 1933 TTürk borcu 111. ı 9.1 O Türk müziği (İnce saz fas· 
lı.) 

g Ye iki şarkı arasında onun metresi nümü gibi tesid ed~lmesini.ı ted~. 50 ne kopmıyacağını bana göstermiş bu leniyor. 19.37ö peşin 
g oldu. sene devam eden bır aşk böyle hır al- ccc***»>-----

F k t 
'k' . a b . . il tın düg· ününe H\nk değil midir? lunuyorlardı. Onlara saadet temenni 

n a n ı ısı e u geçıcı m nase - . : : . . .. .. . .•. 
" betin ertesi günü de devam edeceği- Bıze de beled yede lıir merasını ve/ cdeı ek, Pnrıse dondum, dugünde meclisi Rayihştağ 

20.00 
20.00 
20.40 

Memleket saat ayarı. 
Temsil. 
Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

11 
ni zannetmiyorlardı. lkisi de evvela kilisede bir ayin yapılacak ve bizim- bulunmadan 1. 

n hUrriyet ve istiklfiller'ni dtişUnüyor· ** 21.00 Türk müziği. 

lardı. Görüşmeleri tekerrür ettikçe 
lı biribirlerine: cBak bu işe fazla ehem 

miyet vermediğimi biliyorsun. Kfm 
e\•\•el bıkarsa, o Allahmsmarladlk 

le der ç.ekilir. Bh1si bıktım deyince, ö- em er ve 
yayılma 
Türkiye ı: teki ısrar etmiyecektir.> Falan gib' 

1, sözler söylüyorlardı. Fakat biribirini 

d çok sevdiğini, bir.birlerinden ayrıla- Bu emeller, An arada hı.çbı·r zaman 
ıı mırncaklarını ) eminlerle tE>min eden 1 _ 

UŞıkJardan daha sık g"ÖrUŞ!.İYOJ'}l!.r. 'Ye cı•ddAı bı•r lehlı~~<e mahı•yetı•nde 
çok daha müthiş bir surette birfbirJe- -

y rine bağlrmıyorlardı. l,. kk• d· ı • • 
0 

Francis Hantıer önilndeki ~rndelii te a 1 e l memış ttr 
1. bir yudumda bitirmek ilz:re bir an Bostonda mUnteşir The Christian na .etmek; ve ıı.içilncüsü de bütün şu 
a sı1 ~tu. O bulvar kehvelerınde uzun, Sci.ence Monitor gazetesi tarafından muliyle Balkan antantının mütecaviz 
c uzun oturmasını seven skj tip insan- çıkarılan 22 temmuz tarihli ill\vede mihverden daha ziyade koruyucu bir 
i ls.rdan biri idi. "Eural rs ra tladığı Harold ı,oycoc.ıc ısunuueKı ıuı.wauı .. , l--· · -• -· ~ .:: L-1.1 ••• , n ı. • 

o arkadaşlarını da sürükler get rirdi. Tlirkiyenin garp demokrasilerine il- ikna etmek. 

'

r h b' b ı.. b 
1 

k' h tihakiylc yakın şarktaki vaziyetin ta lşte Fransız Türk muahedm;i b.1 
e emen ır aullnc u up es ı a- k 1 d T .. k. · "t ı 1 

1 1 
,_ d mamiyle değiştiği gibi kom uları na- no ta ar a ur ıyen n mu a ea arı-

tırn annı an a1.1r ı. .. . k k · k 1 • d d bı · 

Fevkalade toplantıya çağırılıyor. 
Hitler deklarasyon yapacak 

niyor. Berlin, 18 (Radyo) - Hitlerin ya 
kında Rayiştağ mecli:'ini fevkalade 
içtimaa davet edeceği ve lıu içtima
da bir deklfırasyon yapacağı söyle -

Alakadar mehafil. Bitlerin ne di-
yeceğini merakla bekliyorlar. 

** 
Mussolini ağır hasta 

Dok~orların yaptıkları konsültasyon 
U-l1\....,..;:,1uJ- ...... ~-1- ~-- - · .1 

uğradığı anlaşıldı 

J - ...... - Rast peşrevi. 
2 - Lemi - Rast §arkw- Yok 
mu cana a ıka hiç ülfetin. 

3 - Udi Mehmcd - Rast 
şarkı - Öyle yakdın ki beni. 
4 - Lemi - Suzinak şarkı .. 
Yeter hicranlı sözler. 

5 - eyzen Rıza - Suzinak 
şarkı - Caldırıp çalgıyı. 
6 - Refik F crsan - Suzi
nak şarkı - Canım kimi is· 
terse. 
7 - ....... - Suzinak saz se
maisi. 
8 - ....... - Halk türküsü .. 
<:ı.-L -1. .. __ ,._ ıı ... 
"1 - ...... • Otı)K' lUl l\.UbU " 

Urfalıyım ezelden. 
1 O - ........ - Halk türküs6' 

B k da k
. h 

1 
zarında da Türkiyenin mevkiınm ço · nı mu nı ı mıya ~ar ım e en ı ı 

u a ·şam es ı atıra arını nn- . . . 
1 

·ı 
1 

t 'd 
1 

yukseldigw ini kavdederck büyük harp unsurdur. Bu muhterıs dıplomasıde atmasına vesı e o an gnze ecı en n - ~ w · A d !b d • 1 d kf / w .. ,~ tenberi Türkiyenin başarıları hakkın muvaffak olup olmıyacagı ancak bır VYUpa an Ce e l'.en 0 OT ar, 
dıgı gazetede okuduğu hır ı.an ol- da gürültülü propagandalar olma- ümittir. }ilkin demokrasilerin dostlu 
ınuştu. Bu ilan resşam Ludvic 'Moro- makln beraber ·1918 de parça parça ğu ve takd rleri ile manevi bir su- Duceye uzun istirahat tavsiye etti 

21.40 
21.55 
22.00 

Ekin ekdim çöllere. 
Konuşma. 
Ne~eli plaklar - R. 
Haftalık posta kutusu (Ec' 
nebi dillerde) 

isnin küçük bir şehirde yapılacak o- clmuş Türkiyenin bugün vakarlı ye- t·ette kuvvet bulduğu için şimdi da- • 
lan alttı düğününün ilanıydı. ni bir Türkiye haline geldiğini söy- ha parlak bir Umit halindedir. - Baştarafı 1 inci ıahifede - ı mıştır. Duçeye doktorlar uzun bir za 22.30 

Francis Haut1er bu ilanı parmağı lüyor ve diyor ki: Vaktniue hadis olan agkeri fayda- Viyanadan profesör .~'enckeba- ~an iç.in istirahat t~v~iye etmişler - 23.00 
ile göstererek kahknlıırla gillmeğe Hakikat halde Ankaranın son mu- ları bakımından P:ra11sız Türk işbir- cht, Hollandadan profesor Van Do- dır. Vıyanadan getırtılen Wencke-

Müzik (Dans müziği - pi.) 
Son ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat kambiya ' 
nukut borsası (fiyat) bnşlamıştı. ahedeler ile takviye edilmiş olan kud 1 ği yakın şarkta deriıı bir intiba ha - ongts, Londradan profesör Schreyer bacht uzun müddet mareşal Pilsud· 

Ve sonra ressamla, dan öziln e ki reti ve imkanları kend:sini dokuz sıl etmiştir. ve Milanodan profesör Pescari. skinin hususi tabibliğini yapmıştır. 
' a k hikayesin.den bahsetmişti. müddeiye bir irtibat müşaviri vazi- İlk olarak Türkiyenin yegane ara- Yapılan konsültasyon neticesin- dProkfe,qÖr Pescari de Duçenin hususi 

· dd' ' · f t · t ' · de Durenin müzmin bir mide rahat- o torudur. 
Kadehini içip masaya bıraktıktan yetine koymak istidadındadır; bun - zı i ıasını uertarn e mış ır, zıra ':r 

23.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.55-24 Yarınki program. 

Ve garsona bir daha doldurmasını lar Atina, Bükreş. Sofya, Belgrad, Tlatayın ia<le.:iy1e Türk"ye ile mütte- sızlığından mustarip olduğu anlaşıl· 
1 işaret ettikten sonra tekrar hikilyeyi Moskova, Kahire, Bağdad, Tahran tikleri arasındaki bütün ihtilaf se - cu***>» 

anlatmağa başladı: ve Kabildir. hepleri ortadan 'kalkmıştır. Fakat İs- yük bir ihtimam ile takviye edildiği 

Doktor 
B. Behcet Uz Fransa J 

l 

l 

l 

l 

ı 

Andre Syrillein portresini yapma- Yugoslavya gibi mihverden korku- kenderun sancağı sevkülcerş bakı- için Türklerin endişeleri asgariye in-
1 

ÇOCUK 
ğa başladığı zaman, bu genç kızın u olmıyan ve Yunaıılı1arln Romen- mından Çanakkale ve Boğaziçine kı miştir. Suriye ve Filistinde demok-
l'lforoi nin ~rımına yerleşmesi için bir }er gibi ele Bulgarlstnnın arazi iddia- ı.·n en cok daha az bir ehemmiyet ta- rasi aleyhindeki propagandalar Tür- Hastalıkları mütehassısı 
vesile oldu. Portreyi ilham eden mo- }arına muhatab olm1yan Ankara, Bal şır. Avrupa ile şark nrasmdaki ge • kiyenin. g~r.bl Akdenizdcki hed~~ ve Polanyanın ısmar f ıya· Hastalannı ll,SO dan bire kadıı; 
delin, ilham oldu_ğu dakikada orada kan antantının en az tesir altında bu- çitte haki mbulunan Türkiyenin uh- gaye bırlıgı arzusuna aykırı duşen .., •1 ,. hl Beyler sokağında Ahenk matball 
hazır bulunmac:ı ve ressamın çalı,- tunan ve en salfihiyetli bir zahiridir. desinde bulunan mesuliyetler bııgün bir elemandır. Bunun içindir ki, Tür- cagı Sl a arın parası· ;.;~;.'a.n.1.n.cı.a.k•a•b•u•l•e•d•e•r. ____ __.__, 

ması lil.zımdı. Vok:ıa onlar birlikte lrak, 1ran ~·ahud da E1ganistana nig- Akdcnizin iklbliyük deniz kuv\'eti. kiye ile Mısırın demokrasilere yak - nl veriyor 
yaşamağı hiç düşünmüyorlardı. İkisi betle Avrupa siyasetiyle daha yakın- ne sah'.b olan devletler tarafından !aşmalarının sebebi olarak gösterilen 
de hüriyetlerine meclOptular. dan aliikadar olan Türkiye Saadabat paylnşılmıs bulunuyor. Bu vaziyet Suriye ve Filistin mandalarının mu- Paris, 

18 
(Radyo) - Polonyanın 

Resim bitti. Bu kırmızı şallı kadın paktını imza edenlere önayak olmuş- Türkiyeni~ 70 mlyon dolarlık milli vakkaten kendilerine devredileceği Fr~nsı~ silah fabrikalarına ısmarlıya 
ismindeki tablo idi. Bu tablo ressa- tur. Tıpkı Bulgnristanı Balkan an w müdafaa tahsisatının mühim bir kıs şayıası buradaki muhtelif mahfeller- cagı sılah ve mühimmatın bedeli, 
mına bir madalye, bir çok sipariş ka- tantına bağlamak hususunda göster. mını kara tahkimatına sarf etmesine de ciddiyetle telakki edilmektedir. Fransız hükumetince tesviye edile -
zandırdı. 'Model de ressam tlbi meş- miş olduğu gayrete mümasil bir ha- imkan veriyor. Umumiyetle söylendiğine göre bir cektri. 

Mısır kabinesi 
hur olU\·ermişti. Her yere birlikte da- reketle şimdi de bu pakta Mısırın 1talyanların Türk toprakları üze- çatışma vuku bulduğu takdirde Tür
vet ediliyorlar. Sanata aşık bu rnon- bağlılığını temin etmek istiyor. Hali- rinde genişlem etehdidi şimdiye ka- kiye derhal Suriyeyi himayekar bir 
den muhit içindeki münasebetleri hazırdaki mevcut olanlardan başka dar hiç bir zaman Ankarada ciddi işgal altına almayı teklif edecektir. 
res ama çok ~Ufit oluyordu. Fakat türlil bir yenisini temin etmek üze- bir tehlike şeklinde karşılanmamış- Bu hususta lazım gelen harekat Al• 'llA h • t • 
bu muhit tabu daha fazla ananeye re hariciye vekili Şükril Saracoğlu tır. Mihverin askeri ittifakının ku - için şimdiden zemin hazırlanmıştır. l JYJ.Q ır paşa a 
bağlı bir muhitt.i. . şimdi de bir cKaradeniz> antantı rulduğu sıralarda bir İstanbul gaze- Türkiye, Fransa ile akdettği anlaş· rafından teşkil edildi 

c.. Ve onlar evlı oldukları takdırde planiyle meşgul olmaktadır ki bu - tesi şöyle demişti: cAdolf, Benito - manın iktıeadi bakımdan da bir dere- K . • . 
.1u faydalı ehbaplar ımuhitinin çok nun için Rusya, Romanya ve Bulga- yu Berlin mihrabının önilne sürük- ceye kadar istifade temin etmiştir. ahıre,. ~S (Radyo).-. Alı :Mahır 
daha geni liyeceğini hissediyorlardı. ristanın rızaları alınmak lazımdır. Iilyor.> Bu ifade mihverin ikinci şeri iki memleket arasındaki ticaret im- f a~a. dahılıye ve harıcıyc n~zaret -
Evvela bu :fikre ikisi hafif surette iti- Bütün bu faaliyet, Fransa ile yeni ra- kini teşkil eden ltalyaya ne derece kanlarının genişlemiş olmasından ~rmı ~e ~eruh~e etm.ek şartıyle ye
raz ettiler. Fakat "'onunda evlenme- bıtalar yilzilnden Lehistanla tesis e- az ehemmiyet verildiğini veciz bir maada Almanyada, Avusturyada, ~1• kabı~~yı ~şkıl et~ış v~ nazırl.aı:m 
ği pek tabii telakki ,ettiler. dilmit} olan münasebetle teshil edil - surette hüHisa etmiştir. Fakat İtalya ve Çekyada nazi tazyikine maruz kal ı~ımlerını gosteren ~ıs:eyı kral ıkın· 

Fakat gene samimi dostları ara - miş bulunmaktadır. nın Türkiyeye tecavüzü bir zamanlar madan evvel Türkiyeden ithalat ya· cı Faruka arzeylemı~tır. 
sında ve biribirlerine nçıkça bir er- Ankarnnın noktai nazarına göre tehlikeli bir avantür olmakla beraber pan yahudiler bundan sonra malla· 
kekle bir kadın arasındaki en iyi mü dünya emniyetini en çok alAkadar mümkün görünüyor idiyse de bugün rını Pariee çekeceklerdir. 
nasebetin serbest izdivaç olduğunu eden üç mesele vardır: Birincisi Ro- İngiliz - Türk ve Fransız - Türk do- İngiliz - Türk anlaşması akdedil
kabul f' ~iklerini söylüyorlardı. menlerle Bulgarların Dobrica üzerin nanmalarının birleşmesi üzerine her diğinden Londrada ayni şey vaki ol-

ltalyan matbuatı 
Polonya'ya tehditler 

l;ünkil onların kanaatine a-öre btsy deki münazaalarını hallederek evve- türlü tehlike bertaraf edilmit bulu .. maktadır. Binaenaleyh Fransız -
te bir münasebet gilzeldi ve mesud ıa Sofyanın Balkan antantına im .. nuyor. Türk anlaşmasının da ayni neticeyi savuruyor 
devam edebilmek şansına malfkti. zasını temin etmek sonra da Karade- Diğer taraftan Alman emelleri vermesine muhakkak nazariyle ba- Rom 18 (R d ) _ it ı 
Y l 

'k' . d , . h' bi . . kt t' . . lb 1 k k b' "dd' 1 'k k l b' a, a yo a yan o ·sa ı ısı e oır ra ıp veyn. r nı- nız pa ına sempa ısını ce ey eme ; daha büyü ır cı ıyet e tetkı e- ı a ılir matbuat D · l · d d ~ . . . . . . . . ı, anzıg mese esın en o-
kah ~emuru karşısında bırıb_ırlerı~e ~kı.ncısı de M_ısırın S~daba~ paktına dil~ekte~~~· Fakat sulh ~ephesiı:in ~~itibarla Türkiye, flulh cephesi- layı uzun makaleler y zmokta ve 
!işık -ı,;.P .sad~kat ~aad eden bır çiftın ıltıhakı totalıter de,,; letlerın A~ap temın ettıgı ahenk dolayısıyle demz- ne ıltıhak ile siyasi, askeri ve iktısa- Polonyanın inad ettiğini ileri süre -
'Qlesu~ olabıleceğıne kani değildiler. çıkmazına mildahale eylemelerıne deki mükellefiyetleri hafiflemiş olan ·H bakımlardan çok daha iAtifadeli rek, bir takım tehdidler savurmakta· 
d~mdı altın düğününü ;azetede oku- mini olacağı hakkında Kahireyi ik- Türkiyenin Avrupa hududları bü- ':lir mevkie erişmiş bulunuyor. dır. 

Sümer bak 
Köylü giyim eşyası sabşlarl119 

ba~lamıştır. İstifade ediniz. --" 

# 

ANADOLU 

Sahip H Baımuharriri 
HAYDAR RÜŞTO öKTEll 
Umu•ı Mrri11rıt tı• ı-~n ;,ıırf 

"'ad ere 
HAMDI NÜZHET ÇANÇ~ 



(SAHiFE 5) 

1 !:l Ağu:.tos l !l:-w (. umnı tcsı 

. ı' Japonya 

KUM N A A •Rusyanın vapurlaı·ını 
' vermek istemiyor 

• 177 Çeviren: Kimi ORAL l\loskova, 18 (A.A) - Tas ajan- F et bol yü:~sek hakem komitesj ne. 
Ter tip eden: ANT SVOKU sı, Sovyet hükumeti tarafından ja - k d d • ? 

l k k ] k 
•th pon cl\Iatsuo Dockyards:. firmasına ler yapma azmin e lf. 

P.neı;al (L), Mahkemece veri ece arar~n mut a a 1 am· sipariş edilen vapurlar meselesinin 1\lu-zhet Baba 
k 

· d d d uzun bir tarihçesini yapmahi:adır. lY:J 
nameye tevaf u:< etmesini Ve aksi ta dlf e OT U an japon firması yalnız bu vapurları llk futbol hakem komitesi kurula. ni kati surette halledecektir. Bu üç · l d. teslimden değil Sovyetlcr tarafın - lı epey sene oldu. Binaenale)•h bu bölgeden iki inde ihtiy:!c: . kafi ha-

çe kil m ek mecburiyetinde kalacağinl SÖy e 1 . dan alelhesap verilen 1 .. 647.750 yeni müddet zarfında neler yaptı. Neler kemyoktur.Bundan mna lı gene her 
mek mecburi,·etinde,·im k, burada de iade eylemekten imtına eylemek- yapmadı? Sualini çok yerinde ola- üç bölgede de kurs açmak icap ede-

Onlar, kendı· me.0u1ı·vetlerini bas- nızı zannediyorsanız aldanıyorsu- " "' t d" kt· Çil kü o··numu dek: futb"l 
.~ " • b. e ır. rak·ormak hakkımızdır. Hatta suali ce ır. n · • " 

~ ının omuzuna atmak 1·sted.ler ı::e nuz ! Size tekrar ederim ki vazifem, adaletin zaferinden başka ır şey T . f b me ·'ulı"yet· . d k'"~ 1 · · d · asaJansı ırmanın u s ı- kuruldu kuı·ulalı neler yaptı ki bun- mev::ıimın e me ı.-t:P maç arı ıçın e 
aale ef muvaffak da oldular. Bu a- uğradığınız iftira hakkındn mahke - düşünmemekle çok hatalı hareket nin tamamiyle japon ~~kfımetine ait dan sonra ne yapacak? Şeklinde de hakem tedarik: hususunda Maarif-

di)ı'o.e karşı ı"synn etm"sı· l"z1mgelen mevı· tenv!r etmektir. Eg~ er, bana tev- d. ı ç·· ku" "U zamaııda a- ld ~ t b .. tt ·oı· . . k k 1 
., "" u " e ıyorsunuz. un • -ı o ugunu e aruz e ırı) · .. _ irad etmek istiyenler bulunabilir. ten bir müracaatı ar~ısıra: ama· 

adanı, ağzını açmak i temedi ve vn- di ettiğiniz sırları ifşa etmiş olsay- dal etten evvel düşünülmesi ıazımge- Moskova, 18 (Radyo) - Huku - Bizce eski haketn komitesi: cağı ~ilphesiz görülmekll!dir. 
lanın müdafaasına kendisini siper dım, vaziyet her halde başka türlü len, Fransız bayrağıdır. Fransız or- met, ı marlamış olduğu va~urları he 1 _ Futbol kaideleri hakkındaki Bunun için de daha ~·ı.1diden açı-
1ti. Bu kadar fedakarlık ve nefsi fe- olurdu. el usunda bir nnarşi baş gösterirsa, nüz teslim e~m.ed:ğinden Japonyayı bilgimizin ve bilhassa tatbik şekille- lJ. ·ık kllL·slm"ı :ıı.a:;:· ~fr, meı .. nıı ~e-
•ratı' gösteren ad 0 mn demeliyiz ki: Maznun general - Sizinle anlaş- t t tm ~tır d t b. · ali mlerm .. d B" husule gelecek enkazın, adaletle te- pro es 0 e ı)' · rimizin çok noksan ve yanlış oldu- en er ıyesı ve spor mu ı . -
- G0 neral (L) l Harp eden Fran- ma zemini bulmak imkansız ır. r den de"am edebilecekler: '' aarıf teJ .... 1 · 1 if · · lfıfi edilip edilmiyeceğini bir kerre o ğunu: • • 1 

ın yilksek menafii namına mahke- Fransız olmak do ayısıy e vaz enızı du··ı:.Unilnüz ! D d · · k 1 • kilab beden terbiyesi duirecfoe ya. 
~e huzurunda olsun hakikati söy- yapmakla mükellef olduğunuzu söy- )' -Devam edecek - ÜŞ Ü :J U e f l ffi 2 - Bizde de çok yiiks.ek evsafta zılmıştır. 
eı )ediniz, ben de size şunu beyan et - - Baştarafı 3 ncü Sahifede - hakem yetiştirilebileceğini meydana Hakem komitesi futbol kaidelerini 

General (L) 1 Vatnnın menafii na- ** maskesinin' altında, nasıl bir çehre çıkarmış olmakla iki esaslı işi başar- yeni şekle göre tercüme eltirmi~; su-
na adaletin tezahürüne yardım H d h A d • U bulunduğunu Araplar da anlamış- mış oldu. l\1üeyyidesizlik, arkasında al ve cevaplar adlı küçi.ik broşUrU de 

tı u ut a ıs es lardır. ltclyanln:rın istedikleri ne ola- nizamlı, intizamlı ve ha deyince ha- tashih ve tadil .ederek teknır bastır-
General (L) ! Cephenin o yanında bilir?. rekete geçmek sa1ahiy.ctini haiz olan mıştır. Bunların eskisi gibi bölge de· 
ransanın mezarını açanlar kimler- Arapların, sulhperver bir cepheyi b' t k·l-t olmadıg~ ı irin d fazlası- polarında kalmaması için de futbol 
e bildi ! b k d'I · ·ı b' 1 1 • ır eş ı a :.- e d ~ t 1 k • onları bize r ıra arak ken ı erı ı e ır eıme erı.. cularn tekrar tekrar agı ı masnu a. 
tdaznun general - (Sapsarı ve Jll 1 ·aa A n1esnetsizdir. Fakat bunu aöylemek te Arap mil- nı yapamadı. . . rar altına almıştır. 
aııerinden yaş akarak) Bu badire- l Y.lQ C a r .. arın l l Q Sl letinin :zekasından ve kavrayııından Esasen kendısıne 0 zamanlar, bu- Ayni zamanda gerek hakem kurs-
~ son dakikalarını olsun rahatça R . . h k r k f'Y t bil d l-r ~yor şüphe etmek olur. Ne için, ltalyanın günkü gibi kn ti ve nihai kararlar ları~dn bir ders kitabı olmak Uzeı e 
t~lnnemi neden çok görüyorsunuz? um en a J an s l l s e a l ~ l . . nesine, hangi adil idaresine, hangi vermek salfihiyeti de bahşedilmiş de- gerekse hakemliğe hevesli arkadaş 

'1Udafaa vekili - Maznun gene- Budapeşt.e, ıs (A.A.} _ Macar Devriye ti zerine bir k.aç el ateş e~ıl- j büyüklüğüne, hangi kuvvet ve aerve- ğildi. larııı ve kulilp idaresi Ve oyuncuları 
lt Gözlerinizedn aknn yaşlar1 k:ıl- J'nnsı teblig· ediyor: mi§tir. Askerlerden lııı•j arkada~ı .ıtı- tine güvenerek veya imrenerek onla·ı y . h k k ·t . 1939 _ 1940 mn istifadesi için bir de <Futbol ha 
·~· hAı• k 1 k ıı . k 1 . ld .. ··ı .. b r çn enı a em omı esı t• • t• ı parçalamaktan u ı a mama - Macar_ Rumen hududunda Nagy- lan hır urşun a o uru muş, • - ra yanatabilirler?. . d f'l . kem kıJantZU) vücude ge ırmış ır. 
~d. • • h k . . ·· .1 1 . dig~ er bir . . futbol mevsımlnde başın a ı en ışe . ·• . . Ub i d 
~ ır. Bu vazlyetmız, ru an ne u - szabontra ile M ezögyan a:ot smda diln vuş sUngu ı e yara anmış 'e Bızc gelınce, yanyana oturan ve Tedrıs tşıne bılgı ve tecr ey c; 

1' sarsılmış olduğunuzu ispat et- öğleye doğru kanlı bir hudud hadi- asker kaybolmuştur. Taarruz mahal- Türkiyenin, Arap memleketlerinden j bnşlam~ş ol.ncaktır. C •
1 

T . rinleştirecc'k mahiyette gerek kitap, 
ektedir. Ne çare ki; ben, yalnız bir . lmuıııtur Unde Macar modeli kovanlar bulun- herhnngi birinin bir avuç toprağında Komıtenın general emı . an~rın gerek program bakımından milfre-

a '· ~. 1 sesı 0 "' • kendi arzularile tama salUhıyetlı ve · ~ ~at sıfatiyle degıl, bir Fransız o - 5 Rumen jandarması Macar top - muştur. . gözü olmadığı ve olmıyacağı aersem· .. . .. 
1 

datlı şekilde hazır bulunan komıte-
.alchğım hasebiyle de tarihe ve ha- rnklarına girmiş ve rastladıkları l\ln- Süngü ile ya·~-ılanan çavuş Chıosa ler tarafından bile kavrandığına gö- mustakıl. ola:,a~. bütun k~:ar ~rının n'n futbolu hakem bakımından ıslah 
<ı(ate karşı vazifemi yapmakla mü- devriyesine taarruz eylemiştir. Nicolaenin kendini kaybetmeden ver- re, yakın ~arkta menfaatleri müfte- genel dırektorlukçe tatb~k :fölece- hususunda hiçbir mesaiden geri dur
~lefim. (Hakimlere bakarak) Sa- O'\r kişiden ibaret olan Macar dew:- d:ği ifade tahkikatın diğer unsu:la- rek bulunan milletlere, tarih bizi kül- ğin~ ~öre. bunda? ev:·~lkı büsbütü~ mıyacağını burada tekrarlamak za
• hnkimler! Hakikat ve adalet, ge- y:si müdafaa için ateş açmıştır. Ru- riyle de tetabuk etmektedir .. Bu ıfa- tür bakımından epeyce kaynattırmıı- sahL~ıye~sız ~om~~e ~ı~ı sı;: ~em::~ı ittir. Yalnız şunu işaret etmekte bir 
~raı (L} nin masumiyetini haykı.r- men devriyesini teşkil eden boş as- deye göre dört l\Incar askerı Rumen tır. Arada din rabıtası da vardır. Her mahıyet.nd: 1~ go:_m~) ecegı 'e bo. e fayda mUlahaza ederim ki bizde ha

:.aii.kta ve müfterilere gayız ve kın kerden ikisi öldtirülmüş, biri esir e- topraklarına ge~erek Rumen a~ker- hangi bir Arap Türkiyeye ayak ba-\ çalışmı~ac~gı ta~ııdır. 1 tan- kem işi yalnız başına tek bir iş ola-
Çtnaktadır. Bu vaziyet karşısında dilmiş ve diğer ikisi Rumen toprakla- !eriyle konuşmaga teşebbüs etmışler- '1nca, kendisini yabancı bir yerdP Komıte ı~k ~~anda .Anka~a, 

1 
· r:ık mülfihaza edilemez. 

~lleral (L) yi mahkum ettiğiniz rıno. kaçmıştır. dir. Devriyemiz ilerlemiş ve bu es- katiyen hissetmez. Türk matbuatı, bul ve İzmır ~olgelerın de ışe ~aş ~- Önümüzde gerek oyuncularımızın, 
kdirde Fransayı kalbigahınd:ın Bu hii.dise hakkında tahkikat açıl- nada mısır tarlasından altı Macar Suriycnin istiklalini müdafaa eder- yacak vl bu bolgelerde hakem ışlerı. gerekse seyircilerimizin futbol knide-
~'t'?nuş olacaksınız. t askeri daha çıkmışhr. Bunların hep- ken buna kartı homurdanan, bizzat 1 - leri hakkındaki bilgilerini anrtırmak, 
?daznun general - Yüksek mah- mı~~~re!'I, 18 (A.A.) -Rumen ajan- si birden Romanya devriyelerine a- ltalyan matbuatı idi. Nitekim Hatay Liman işçileri dahn doğrusu yanh~ belledklerlni 
~~enizin vereceği karar, ithamna- sı tebliğ ediyor: teş ncmııı.tır. _ . . .. m selesinde ltalyanın takındığı men- S fi 1 kt tashih etmek vazifesi de vardır. Bu 
·Ye tamamen tevafuk etmezse, or- Hongdaki Romanya hudud kara- Bu ifade, hrıdıse mahallınde m? - fi tavır da, gene gizli bir takım fikir- mı ~ra ayrı aca ır . vazifeyi ifada kom'.te gUndelik mnt-
'da kalmam~ imkiln. yoktur. B~~u ko~Jna mensup bir devriye mıntaka- şah ede olunan mUc~dele ve' aya~ ız- lerin mevcudiyetinden ileri gelmek- Ankara, 18 (~ e~efonla) - Lı - buattan ve radyodan istifade eme-
lnusum üzenne yemın ederek soy- teftiş ederken Romanya toprakla- leri Ve bulunun km şun kornn1aı iyle tedir. Çünkü ltalya, Suriye ve hatta manlarda çalışan ışçıler, sınıflara ay- lincledir. 

). )~rum. Çünkil müdafaa vekilinin yı d ızın taarruza uğramıştır. teeyyOd eylemektedir. ı.ı .. tav.a_ ,._ sıcranıalc --~1i91A-..üli r,·L:.ralc VP. nna-.aöre. Y.erajve_ tabi tu- ~~ ......... ı .. p.ı.,. onor .mnharr.iri oln:rak 
, ' A nn a ans Mr pıan-yge, aoı11QUa§maıarıa ıfliia ulacaktır. l k d l k . ._ br 
ıQ_.f:n .. uı ....... + .... nt ...... ı-n., .... , ;._,'!r....... • • ça ışan ar a aş arın omIL.~ye 

~üdafaa vekili - Sizin ordudan M d ı k • lİ etmıştır. o- hususta sonsuz ve çok kıymettnr mu 
~lmenizle ben tatmin edilmiş ol- an a ar o syo Es~i. Osmanlı idaresi bile, vak.tiyle Belgrad' da nvenetleri olaeakbr. Gerek kendile. 
arn ! Beni bununla tehdid edeceği- kendı ımnaratorluk hudutları içınde, rlne, siltunlarında derci ricasi~ le gön 

Hitler Muh·~elif aza arasında Fi i 1tın p]anı 
hakkında iht i a,. çı\ttı 

Arap milletini e:zmemi,ş onları köie Mühim bir demir madeni dereccğ:miz ger ksc kendileri tı.ra
ve dördüncü sınıf tebea vaziyetine 

bu,undu fından yazılacak öğretici ve tenvir 
sokmamış, bütün fütuhatını İslam 

kont Saki ile konuş· 
mrımıs! 

~ . ~ 
Londra, 18 (A.A) - Milletler ce-ı Bu noktainazar ihtilafına rnğmen 

miyeti daim~ mandalar komisyonu- komisyon azns.ı filisti~e İngiltere. ta 
nun Londra ve Cenevrede ayni za ~ rnfından tahkık komısyonları gon -
manda neşredilen rnporu, mezkOr !derilmesi.neticesinde. h~zırlannn mulı 
komisyonu tegkil eden muhtelif nza ıtclif te v ye suretlermın znmanı gel
arnsında Fili;tin hakkındaki lngil"z diği vakit nazarı Jtibara alınması ht 

dini nam ve hesabınn açmıştı. Bugün- Belgrad, 18 (A.A.) Chibenik civa
kü Türk toprağı ise, milli misakın lrında mühim bir demir madeni bulun 
çerçevelediği mukaddes bir vatandır. duğunu matbuat bildirmektedir. 
Ne Arap milleti gibi rabıtalarımız bol o 

,, erJın 18 (A.A) - Gece 11eşredi-
d l'es.mi bir tebliğde Hitlerin dün öğ 
b~ sonra Berghof'ta kont Csky'yi 

Ul ettiğine dair bir ecnebi menba 

an verilen haberler tckzib edil-
~~t planı hususunda kat'l bir 11oktai na-

edir. l' zar ihtilUfı olduğunu gö termekte -

susunda ittifak göstermiştir. 
En seliıhiyettar İngil'z mahfilleri 

de kaydolunuyor ki, mandalnr ko -
misyonu, bir istişare heyetinden ibu-
rettir ve as1l kararı milletler cemi • 

ve hakkındn büyük ııevgileı· ve kar
de§lik duyguları beslediğimi7. bir 
milletin, ne de başkalarının nra:zisin
de gözümüz vardır. Biz bu toprak-
1nrda tokuz ve daha büyük sadet -
lcre namzediz. Yalnız ve ancak tek 
milletten haz1 yerler istiyoruz ki o da ebliğde bu haberlerin hakikate 

'Ilı 
t·adı§-ı söylenmektedir. 
~~er cihetten seHlhiyattnr mah

l'ae söylendiğine göre. kont Csa 
~itleri ziya~et etmediği gibi Von 
~ entrop ile de görüşmemiştir. 
q tekzibler dün bütiln bu haber
ı d.oğru teliikki eden Berlinin si
~ahfellerinde heyecan uyandır-

~ 

dir. 
Komisyonu teşkil eden 11 azadan: 

Dördil: Belç'ka, İsviçre, Norveç ve 
Hollanda aleyhte. Üçü, Portekiz , 

İngiltere, Framıa lehte rey vermiş -
)erdir. Diğer dört azadan biri. 1s -
panya mevcud değildi ve Alman, 1-
talyan ve japonya istifa etmiş bulu
nuyorlardı. 

yeti konseyi eylill top1nnhsında ver 
cektir. 

İngiliz hükumeti tarafından ileı · 

malumdur. 
ltalyndan adaları istiyoruz. Bu 

bizim milli davamız halinde ne~lden 
nesile intikal edecektir. Sinyorlar ta· 
rafından böylece malum ola! .• 

sürülen muhtelif te viyc suretlerinin -------------
kıymetini kom ·syonun müttefikan te 
lim eylemesi, Filistinde federal bir 
idare tesi ine imkfin verecektil'. Bu-

nun ingiliz hükumetince faaliyetle 
tetkik edilmekte olduğu zannedili
yor. 

~~========:::::=:==::===:=::..:=----------==--=::: 

~RARENGİZ DE
~iZ'AlT'i ........ G.EM'iSi····:· 

Şeyh Bendehrn Alman doktoru 
doktoru Probotun saatlerce süren 

viye edecek, biz ise Fası Fransızlar
dan kurtarmak için silahlara sarıla
cağını ve Fransayn karş1 harp ede
ceğiz, öyle mi? Y3 Doktor Probot başını sallıyarak 

şeyhin söylediklerini tasdik etti. 
............................................................................. 

ağız dolusu Jnflarına, saklanmış -01-
duğu çadırın arkaşından tamnmiyle 
dinledi. Ye bu adamın Alman casu
susu olduğunu, Frnnsamn yani, göğ
sUnde altın nişanını taşıdığı mem
leketin aleyhinde bir hareket uyan
dırmak istediğini zahmet çekmen 

- Fakat Almanya, Fransnmn bu 
civarda silah altında tuttuğu kuvvet. 

~ 
~lı llendehra o günlerde Fasta 
~ ll resmi şenliklerden avdet edi
~~· nu şenliklere şeyh, kumandan 
·l'aı Liyote tarafından hususi su

<lavet edilmişL .Müstemleke or-

1121 Yapını§ olduğu resmi geçitte 

bulunmuş ve zenci ordusunun 

~eliği intizama hayran kalmıştı. 
a"İbi kalkan sıcak kumların için 

~ llntazam adımların yürüyerek 
~~1Yafetleriyle geçen zencilerin 

1 \'aziyetleri, onları talim ve 
tı~ ed~n zabitlerin göğüslerin
'l'lak altın madalyaların man-
~ ~eneral L:yotenin göğsünü 
~ başa kaphyan madalyaların 
11ğı, şeyhin nazarı dikkatini 
iıtı 

Yazan: ** 
anladı. lcri biliyor mu? 

Doktor sözünü bitirdikten sonra - Tabi!, biliyor. 
Ayni gece, şeyh, askel"i mahfelde şeyh derin bir düşünceye daldı. İki - Şu hale göre Almanya impara-

verilen ı·esmi ziyafette iltifatla kar- avucu içinde kalan kafa tasının için- torunun sizi buraya yüz bin kişilik 
şılanmış, kendisine merasimle mu- de, dalgaların köpilrüp köpürmiye- tam mücehhez bir ordu ile gönder
sanna bir altın madalye verilmiştir. 

ceği belli değildi. Doktor şeyhin çeh- mesi k:lp < d
0

yodu. Hem de nıesafc
Şeyh Bendehra bu madalyayı Gan-

resine dikkatle bakıyor, söylediği ler ç'>:. 1•Lun v- k·ım::.al •) i .~lıt.tlnn 
turahı üzerinde cGanturah kabile sözlerin te irini keşfetmek istiyordu. bu ordunun kısmı küllisinin süvari 
şeyhlerinin giydikleri hususi cübbe- Nihayet Bendehra tiken g'bi orta- olması iktiza ederdi. Ona göre bize 
lere denir> ilsak edildiğini gördüğü ya girdi ve birden stikOtu ihlfıl etti. de tüfek, mühimmat, ve bilhassa ba
zaman memnuniyetinden çıldırmak - Sinyor çölluin sıcak kumları na zahire tedarjk edecekti. Buna ı·ağ 
derecesine gelmişti. Medeniyetten içinden gelen bu fakirin serbe tçe men vaziy-eti meşkOk olacaktır. 
uzak, Afrika çöllerinde yan vnh~i söz söylemesine müsaade eder mi- Şeyh Elh:mba elektrik cereyaniyle 
vaziyette yaşıyan sahranın Emirinin siniz? hareket ediyormuş gibi anide yerin-
bu kadar yllksek bir iltifata mazhar - Pekala dinliyorum. den fırladı: 
olması, kendisinin de hayretini mu- - :Mübahaseyi dinledim. Anladı· - İt oğlu it, ağzını kapat! Demek 
cip olmuştu. l\Iaamaf:h hediye şek- ğıma göre Almanya imparatorluğu- ki kuv\·etlerimden şüphe etmek cesa
linde verilen bu madalyayı şeyh ef. nun zatı alinizi murahhas olarak gön- retini gösteriyorsun ha!. 
göğsünde asıh gördükçe 2'Ururu ar- dermiş ve size bizimle temas etmek n:yerek bağı..rdı. 
tıyordu. vazüesini vermiş. Almanya bizi tak- - Hayır, onu demek istem'yorum 

Beraet 
Askeri memnu mıntakaya girmek 

le suçlu Ha~an oğlu Mehmed, suçu 
sabit olmadığından Ağırceza mahke
mesinde beraet etmiştir. 

Zayi 
lzmir ticaret ve lisan mektebinden 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskLinin hükmü 
yoktur. 

şeyhim .. 

Devlet liman işletme 
mUdürlilğünde 

Cevdet Kımızcı 

- Cenubi Afrikada yaşıyan kar
deş kabilelerdeki nüfuzumu unutu
yor musun? 

- Ben hiçbir şeyi unutmadım. Bil
yükiüğünilzil, şerefli mevkiinizi bilir 

ve takdir ediyorum. Fakat Fransız

ların kuvvetlerini de biliyorum, on

larm maiyetinde çok yaşadığımı siz 

de pek ula takdir ediyorsunuz. Mem

leketimizi c~nnete çe,·ircn onlar da

ği! mi? Biz başlı başımıza Fransa ile 
mUcadele edecek ,·aziyette değiliz. 

De,·let halinde muazzam bir kuvvet 
oldukları gibi, zencilerin kısmı kUlli
sini de kendilerine çekmişlerdir. 

Doktor birdenbire a ab:leşti. 
- Sen neler geveliyor:sun? Neler 

söyleyip duruyorsun? 
- Tnnıdığım bütün şeyhler ve 

zenciler Frnnsayn riayet ve sevgi bes 
leclfklerini söylüyorum. 
Şeyh Elhimba müdahale etti. 
- Almanyada bfiyilk ve kuvvetli 

bir millettir: 
- Evet, onu da inkar etmivorum. 

Fakat dünyanın kinine uğramış bir 
millettir. Almanları hiçbir m'llet 

edici yazılara sütunlarında ~·er ver
mekle bu vazifenin ·1nsını kolayla; 
tıracaklarına eminiz. 

iKomiro ayni zamanda futbolcula 

rn kaideler hakkında konf ranslar 
da tertip edecektir. Azasından birini 
veya birkaçını bu hususta seferber 
ederek kulüplerde on beş günde bir 
tertip olunacak konferanslar her 
halde bu hususta faydalı olacaktır. 

Biltün memlekete şamil bir hakem 
derdi karşısında fürnf olU'Ilnıalıdır 
ki kı n bir zamanda bu işi başarmak 
zordur. 

Bu işi zorlaştıran amillerin başın
da bizde spor terbiyesi terkibi ile 
ifade olunan sportmenlik icaplarının 
yanlış bellenmiş ve mutlak ~urette 
yanlış tatbik olunagelimş sakat gö-

- Devamı 5 inci uhifede -

sevmiyor. Büyük şeyhim!.. Bu adam 
size Almanlardan bahsederken zen

cilere iyi muamele yaptıklarını, hu

kuklarını daima muhafaza ettikleri

ni bahsetti. Ben de size sö)•lilyo,rum 

ki, Alman devletinin idaresinde bu
lunan mü~temlekelerin ahalisi baş

tan başa şikayetçidir. Almanlar, zen
cileri esir gibi kullanıyorlar. Daima 
tekme ile, küfilr ile karşıla~ıyorlar. 

Ayak bastıkları yerlerde bizim gibi • 
İslam dinine prestiş eden adamlara 
envai işkenceler yapıyorlar .. Hıristi
yan olmasanız hepinizi kılıçtan ge
çireceğiz, diyorlar. 

Ahaliyi hizmetçi, diye kullanıyor
lar. İşlerinde çalışbrdıkları adamla
ra kuru ekmek bile vermiyorlar. Za
ten kendileri aç, binaenaleyh bun
larla müttefik olmak revamıdır? 

Doktor Şeyh Bendehranın köpfir
meğe başladığını görünce zaruri ola
rak metanetini muhafaza etme~e 
mecbur kaldı. Ve gayet sakin bir li
sanla: 

- Sanki Fransızlar da hıri·tiyar 
değil mi dedi? 

- Arkası var -
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Al ska'nın . meşhur al-
tın arayıcıları 

Birçok macera romanlarına tesir etmiş bulunan 
altın taharrisinin iç yüzü 

1 

(250) milyon dolar değerindeki yeni makinelerle Alaskada 
faaliyete geçen kumpanyalar, tarihin meşhur (altın 

arayıc ıs1n 1 ) ö ldürmüş:erdir 

.su başlarında: 

Eskiden altın arayıcılar, Kloııdik ;; _"" ır 
~ı kıntıları civarında toplanırlar ve o- ..--, r ~ <!< n.-·~ . ~ 

raqaki kumların içinden kendi k;ap- . / """ 
lariylc elde ettikleri altın zerrelerini 
bin bir rneşa kkatle biriktirmeğe ça-
1ışı.rlardı . 

Avrupalılardan altın aramak mak

sadiyle şimali Amerikaya hicret eden 

•·e ömrünün mühim bir kısmını bura

da · geçirdikten som·a meteliksiz bir f.j ~~;;:ı 

halde gene memleketine avdet eden: 

ler <le çoktu. ·I 
İrerkes Alaskanııı şed"d iklimine. 

Arazi vaziyeti Lehlilerin lehinedir. Almanyanın, kan 
akıtmadan zafer palavraları Lehistanı sarsm~z 

Lehistan, coğrafi vaziyeti itibar ile 
askeri bakımdan, Almanya tarafın
dan muht sara edilebilir gibi görü
nüyor. Zira, yukardan şarki P rusya, 
aşağıdan Almanya ile askeri iş bir li
ği eden Slovakya , onu bir kıskaç içi
ne almış \'aziyettedir. 

Fakat, hakikatte, bu çenber ger
çekten ziyade, bir göz aldanışıdır. 

Ve asıl \'aziyeti aranacak olursa Le
hi:::tanla Almanyanın. bir a:::keri iht!
Jaf lıalincle, hiç olmaz:;a ayni müsa
vi şerait altında bulunduğu görülür. 

Slovakya arazisi Lehi::.;tanın cenu
bunda uzanmaktadır ve iki memleke
tin müşterek hududu 180 mil kadar
dır. Slovakyanın, garptaki genişliği 

!10 mildir ve şarka doğru uzayarak 
nukla geçidi yakınındaki gen"şliği 

•15 mili geçmez. 
Zeylinadan Ungvarda ::\:Iacar hu

duduna kadar olan bütün arazi dağ
lıktır \'C biiylik mikyasta bir asker i 
harekete pek az müsaittir. Bazı . yer
lerde 2000 metreyi bulan yüksek dağ 

____ .. _ .. _ 
- ------·· 
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Hind Ihtililiııin . 

Jan Darkı 
On bir bin korkunç macera· 

nın kahramanı ~ 
İrlandalı tedhitçiler, Britanya 

hükumeti tarafından adaya veri
len istiklal ile iktifa etmiyerek 
daha tam bir istiklal arzuaiyle 
faaliyete devam ediyorlar. Lon 
drada bombalar patlayıp duru
yor, her infilak bir çok ölüye ve 
yaralıya mal oluryor. Bu hare
ket, bir Fransız mecmuaaına 

bundan on sene kadar evvel hin 
distanda vukua gelmit bir kı
yamı hatırlatmıı, İngiliz sat· 
veti önünde muvaffak olama -
maaı çok tabii olan bu kıyam 

safhasında en tayanı dikkat o- . 
lan nokta, bu harekatın batın- · 
da güzel bir kadının bulunması. 
dır. Bugün yirmi sekiz yaıında 
olan Binadet ismindeki bu ka- • 
dın on aenedenberi hapistedir. 
• Fransız mecmuasının yazdıfı Kalkütada üniversitede yapılan bir 
ıayanı dikkat yazıyı hülasa edi- tezahürat sırasında İngiliz valisine 
yoruz: kurıun atan Dina Deş İngiliz polialeri 

H indistanda vukuagelmiş ihtilal, arasında 
\ kıyam, milli propa~anda hareketle- sitesinin yaptığı büyük matem günü 
.riyle uzaktan veya yakından müsbet geldi. Bina, Kalkuta üniverslnden 
veya menfi her hangi bir şekilde a- mezun edeb'yat doktoru sıtfatiyle bu 
1akadar olan herkes Bina Deşin ismi- merasime iştirak etti. Üniversite
ni muhakkak hatırlar. Bu isim bu- nin kapısından içeri girer girmez doğ 
iün de Hindistanda Marlen Ditrih . ru Bengal val!si Sir Star ley jaksonun 
ten daha meşhurdur. Hindistanda çı. oturduğu tr:büne doğru yürüdü ve re 
kan bir gazetenin bir gün bile bu ka- volverini çekerek valiye ateş etti. 
dından bahsetmemesi imkansızdır. Bina, o akşam fazla mı sinirliydi, 
Eğer her hangi bir sebeple Hindis - yoksa Y aaBesi-oiDMBgg g gğgğğ 
tanda çalışan milli cemiyetlerden bi- yok:ıa iyi nişan alamadı mı? Atışı 
tisinin bir mektubu elinize geçecek hiç şaşmıyan nişancı bu sefer valiyi 
olursa bu mektuptaki başlık ve mü- değil yanıbaşında oturan katibini 
hürde çaprast iki tabanca resmi ara- vurdu. Kurşunları atar atmaz elinde 
sında bir kadın portresine rastgelir- bulunan asit Siyanidrik şişesini ağzı
siniz. Bu portre Bina Deşe aittir. na dayadı. Fakat içemedi. l\Iuhafız-

Bundan on sene evvel Gandi ingil- lar kendisini yakaladılar. Merasim 
tere aleyhindeki hareketlerinden bi- başka bir zamana bırkıldı. 
risine başladığı vakit bu hareket Kal 
kata üniversitesinde büyük bir heye- Bina Deş, muhakemegi netice~in
can uyandırdı. Talebe hareketi pek de on iki sene hapse mahkftm edildi. 
~ kfY'ı7ÜAfl.ım6'a*tit ~}Sliins.J~ UY }3u hareket enç kızı~E!:J.J:ıW~UEb! 

vardı. Bu kanlı bir ihtilal istiyen bu genç kız hapishanede ciht:Ialcilerin 
muhalifler arasında bilhassa alınla- mukaddes kitabı, isimli bit eser yaz
n kırmızı boya ile çizilmiş, Hint ma- makla meşgu ldür. Y'!niden hareket
budu Vişnunun alametlerini taşıyan lere başlamak için hapi~haneden çı
Renç kızlar nazarı dikkati çekiyordu. kacağı 1941 yılını bekliyor. 
Bunlar revolver ve bombayla hare-
~ete geçmeğe karar verdiler. Bu iç- Fa . . B 11 .. 
tı~ada bulunanlardan Bina Deş o ŞI lffil0 a .... an• 
&'Un den itibaren silahlı hareketin ba- la rd • d • ..., • 
şına geçti. a çevır ıgı 

İhtildl partisi şehrin karanlık ve l • k } 
haşarat yatağı olan semtlerinde ku- en rı a ar 
ruıau. Bu cemiyeti azası Hindista
nın her tarafında ayrı ayrı ferdi ci
nayetler işlemek kararını verdiler. A
za her fırsat bulduğu yerde rastgel
diği ingilizi öldürecek, cebinden pa
rasını alacak ve umumi karargaha 
a"etirecektir. Bina Deş bu hareketle
re filen iştirak etti. 

b· Bir defa, bir posta idaresine, diğer 
ır defa da bir şimendifer istasyonu-

lıa hücum etti. Gece opstanede çalı
§an nöbetçi memuru öldürdü. Kasayı 
110Ydu. Şimendifer istasyonuna beş 
ltadın arkadaşiyle beraber hücum et. 
~işti. Bu hareket muvaffakıyetle ne-
ıcelendi, kadınlar yalnız iki memu

l'u1 öldürerek kaçmağa mecbur oldu
ar. 

Danzigte vaziyet biraz sakinleşir
ken, mihver devletlerinin bir an bile 
gözden ırak etmedikleri balkanlara 
bir nazar atfedelim. 
Şu günlerde Roma Bulgaristanla 

pek meşgul olmaktadır. 
Türkiyenin Bulgar:stan hakkında 

en küçük bir fena niyet beslediğini 
sanmak pek mübaiatsızlık olur. Fa
kat Türkiye bilmez değildir ki kom
şusu Ege denizi üzerinde bir mahreç 
istemektedir. Trakya üzerinden ge
çecek bir Bulgar geçidi biribir"nden 
ayıracaktır. Halbuki Türk - Yunan 
müşterek hududu Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki askeri ittifakın is
tin ad ettiği müdafaa Potan~iyelinin 
başlıca unsurlarından biridir. 

Q Bina Deşin arkadaşlarından Dineş Diğer taraftan Ankara, harp ha-
Upta ismindeki genç kadın bir ge- !inde Bulgaristanın bitaraf kalması 

<:e Bengalede hükumet konağına hü Türkiyeye karşı menfi bir vaziyet 
~Uın etti. Sonra ingiliz polis müfettiş- almak demek olacağı fikrindedir. 
derinden albay Simpsonu ve iki arka- Çünkü bu bitaraflık kolayca Sofyayı 
~aşını öldürdü. Ve iki arkadaşını da iştah açıcı vaitlerle kandırmaya ça
l' araladı. Bu hareketi yaptıktan son- lışan mihver devletlerine karşı bir 
c ıı. ~trafının askerle sarıldığını görün. müzaherete tebeddül edebilir. 
le daima üzerinde taşıdığı zehirle Bununla beraber Bulgar devlet 
a~tihar etmek istedi. Fakat muvaffak adamları bu telaşlı rivayetler karşı-
anıadı. Yakalandı. Altı ay sonra 'ında pek ihtiyatlı davranmaktadır

<1s.ı1arak idam olundu. 1ar. ~lakedonyada İtalyanların çevir
<}' llu hareket Bina Deşi çok sinirlen- dikleri .entrikalar onları kaybettikleri 
~'t'di. İdam hükmünü veren mahke- toprakları tekrar fethetmeleri için 
:tı-ı enin reisi ve azaları birer birer kendilerine uzanan elden korkmaya 

1 eçhuı eller tarafından öldürüldü - davet etmektedir. 
er. İtalya, ancak tek gözle uyuyan 
uı ~~r mahkeme heyetinin birer bireı· Makeuonya muhtariyetçiliğini uyan
c·~uroımesi üzerine ingiltere ihtilal- dırmak için gayret sarfetmektedir. 
~1 r aleyhinde aldığı teabirleri bir Romanın ajanları A"rnavutluğa tl:t. daha arttırdı. Bina Deşin kız kar- komşu olan Sırp Makedonyas1 halkı
Zı Şı tevk'f edildi. Genç ihtilalci kı- nı, hududun öte yanındaki hemşerile
~a~ artık serbest dolaşmasına imkan rinin İtalyan hakimiyeti altına geçe
~<!ltnn~ıştı. Fakat ihtilalci kız hare- liclenberi saadet içinde yilzdüklerine 
~i 11.erınden vazgeçmedi. Harekatı I inandırmnya çalışıyorlar: İşsizlik kal 
~~e idareye devam etti. rmamış, i:,1 tedikleri kadar kazanıyor-
ıhayet her sene Kalkutn üniver- lnrmış, Bulgar mektepleri ve kilise-
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Çesmede 

~ - -:; - - -

Aydında 

Anason mahsul~ 
tamamen satıldı 

,,,,,,,il! il 1111 "' ..... 

Aydın Ticaret 
bankası Bütün köylerde salğının kaldırılması 

Tütün 300 bin kilo 
tahmin ediliyor 

için gelir teminine çalışılıyor Çeş~e, (Husu~o. - Anaa~ 
Bankanın tasfiyesinden mahsulu bu sene kamılen satılmış 

·ıd· Rekolte 275 biiı kilodur. Yağmur 

1 
vaz geçı 1 Nahiyenin on dört köyünde mektep yapılmış· fazla zararı mucip olmasaydı, ist 

Aydın, (Hususi) - Dün şehre t B 4 k .. d h k b k k salat 600 bin kiloyu bulacaktı. 1yayılan bir haber, Aydın ti~ret ale- ır • U sene oy a a me te e avuşaca rıt Tütün mahıuliiı 
mini olduğu, kadar bütün Aydınlı- Birgi, (Hususi) - Nahiyemiz varidat temin edilmekte, ayni za-
ları da sevindirdi. dahilinde köy işlerine fevkalade manda köy elektriği de buradan Tütünlerin kırma ve korunm 

Bu haber; Aydının kurduğu, ehemmiyet verilmektedir. Çalışkan alınmaktadır. devam etmektedir. Mahsul iyid' 
Aydın ticaret ve iktısadiyatının in- nahiye müdürümüz Remzi Tekin, Alaşarlı ve Kızılca köyleri, buse- İstihsalatın 300 bin kiloyu bula 
kişafında büyük hizmeti görülen, en bütün köyleri ayrı ayrı dolaşmakta, ne altmış dönüm incir bahçesi yap- tahmin edilmektedir. Kooperatif ' 
buhranlı ve dar zamanlarda Aydın işlerle bizzat yakından alakadar ol- tırmışlardır. Bizde Güme köy heyeti banka ortaklarına aid geçen senen 
ticaret aleminin nazımı ve dayancı maktadır. de köy hesabına yirmi bin kavak dik tütünleri de depolarda elan durma 
olan Aydın Milll bankasının tasfiye- tirmiştir. tadır. 
si bila kaydışart mevzuu bahis olma- Mektep inpatı Bu köyde, manzarayı bozan bazı ____________ .......,........,. 
dığı, eskisi gibi her türlü banka mua- Nahiyeye bağlı on dört köyde harap binalar istimlak edilerek yık- ihtiyacını karşılıyacak asri bir kö 
melesine devam edeceği, kendi adı birer mektep inşa edilmiştir. Henüz tırılmıştır. Burada bir de çeşme ya- haline getirilmiştir. Fatihin ders ok1 
ve sermayesiyle çalışacağı, sermaye- mektepleri yapılmamış olan Türk- pılmıştır. duğu tarihi çınarın dibinde güzel h 
sinin de SOO bin liraya çıkarılacağı, önü, Alaşarlı, Eselli, Uzundere köy- Havası ve sulariyle me~hur Boz- park yapılmıştır. Bir de havuz in 
kat'i olarak kararlaştırıldığını müj- !erinde de birer mektep yapılacaktır. dağ köyü de, istirahate gelenlerin edilecektir. 
deliyordu. Malzeme temin edilmiş, faaliyete de S'ş''"'''''"'''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''j5'''''''''''''''''''~1 '''' 11'"'"11"'i 

Milli ~y~ın ban.kasına karşı, ':'-Y- geçilmiştir. Birinci teşrinde bu me~- § l\JI IFll \Qı an a lg) lbD lf1l \QJ an 1 
dınlıların ıkı senedır. banka vazıye- teplerde tamamlanmış olacak, tedrı- : ...................................... .,.,,.,,.11111111, 11111111111111111 , 1111, 11 , 11,., ...................... .. 

tiyle yakın alaka ve endişeleri se- sat yeni binalarda başlayacaktır. Ye-
bebsiz değildir. ni mekteplerin resmi küşadları Cum- B Ş h b } 1 • 

Çünkü; Milli Aydın bankası en huriyet bayramında yapılacaktır. ernar av ar O mıyacaK dıyor 
gayri müsaid şartlar altında her tür-
lü himaye ve yardımdan mahrum Köy yolları Deyli Ekspres gazetesinin bir muharriri geçen gün Bernar Şav 
olarak sırf Türkün, Türk müstahsil Nahiye dahilindeki köy yolları- ile görüşerek, dünyayı ~arsan buhranlı hadiseler hakkında fikrini sor-
ve çiftçisinin 328 senesinde Ege böl- nın ekserisi yapılmıştır. 850 metre muştur. 
gesi ticaret ve iktısadiyatına hakim irtifada bulunan nahiye merkezine Muharririn ~orduğu suallere cevap veren lngiliz edibi, bir umumi 
olan yabancı sermaye ile mücadele 1 3 kilometre mesafedeki Hacıhabe§- harbe mani olunabilecek mi diye sorduğu suale şu cevabı almıştır: 
etmek üzere meydana getirdiği mil- ler köyünün yedi kilometr~lik yolu - Hayır, umumi harp yclkında olmıyacaktır. Her kes silahlanıyor, 
11 bir teşekküldür. Ve Türkiye yalnız bitmiş, mütebakisi üzerinde çalışma- sulhu bu silanlaı· koruyacaktır. Her kes umumi harbin doğuracağı fe
Türkün emek ve gayretiyle vücud lar başlamıştır. Bu köye yolun in~a- laketler ve tahripkarlıktan korkuyor .. Bu korkuya (Sağlam şuur) da 
bulmuş Akşehir Ticaret bankasın- sından sonra otomobille gitmek ka- diyebiliriz .. 
dan sonra kurulan ikinci Milli ban- bil olacaktır. - Bir barut fıc;ısına benz~tilen Danzig Avrupayı tutuşturacak bir 
kamızdır. kıvılcım olabilir mi? 

Köylerdeki imar İ§leri - Danzig için hiç kimse harbetmiyecektir .. Bütün büyük devletler 
Aydın Halkevinde Halk gecesi Tekke köyü ihtiyar heyeti köye Danzig ihtilafını sulh yoluyla halletmek istiyorlar. Kanaatime göre, 
Dün Aydın Halkevi Aydınlılara esaslı bir gelir temin maksadiyle ge- Danzig işi harp etmeden düzeltilecek, ve şayet düzeltilemezse bugün

çok güzel ve istifadeli bir gece ya- celi gündüzlü çalışmaktadır. Köy kü haline bırakılacaktır. 
şataca~tır · . .. . . . . konağının yanı başında bir gazino, - Almanyanın cçenberlenmek-. istenildiğini ve bugünkü vaziyeti 

Ünıversıte Turk dılı tarıhı profe- b' f b' b kk l b' b b 1914 teki vaziyete benzeten doktor Göbels bu iddiasında haklı mıdır) 
·· ·· Ah C f ~ l A d ır ırın, ır a a ve ır er er soru met a erog unun Y ın- d"kk"' - Bugünkü vaziyet 1914 vaziyetine katiyen benzemiyor .. Hali ha-

,.ıA.. bn.lıınJ.Y'A••nrl•'2 ;pt:&--ı ..... ....ı•ı-... ı, u anı yaptırılmıştır. .J w· .. ,.. ı ı . , 1 , .. , ı·ı· 191,. 
Dır naı.K gecesı ıerup ettı. Halke- ou 1<.0y, oozaag Koyu ııe mu t - b-:;- 1- 1-"'"----"··-··- ":'"'~ - -;-· ...... .,. "' .................... w•- .-nı ıvor_ ~ te . . . - oy e o saydı umumı harp oımazdı.. 
vının genış tarasası Valimiz Bay rek olarak ayrıca 180 dönüm pata- _ Bugu"'nku·· ag"ır vaz' t' l"h d f d 1 .._ 5 b · ç· k b' ıye ın ıs a ına propagan anın ay ası 0 acagı .. 

a rı ıta ve me usumuz Bay Ad- tis de diktirmiştir. Kaymakçı köyü r.ı zannediyor musunuz? 
nan Menderes olmak üzere tama- · d k' ha kl kl k 1 B'l h b · 

d 1 
cıvarın a ı ta ı ar urutu muş, - . ı mem, er şey u propagandanın mahıyetine bağlıdır .. 

men o muştu. 11 d l 1 · ıt b.. .. A h d l 
M"ll"' l l k l k yo ar a yapı mıştır. Motörlc mü- - ngı ere utun nupa u ut arının muhafazasına karar ver· 

ı ı saz arımız o an ava a- · · F k b '" ·· il ı kl k 
b k b -ı d"" b l kl k'.. 1 .. teharrik un deg-irmeninden mühim rnıştır.. a at utun mı et er tırna arına adar müsellahtır .. Bu va-

a , ag ama ve um e e e oy u · b · h b · · · 
elemanlar muhtelif milli halk hava- * zıyBet ır 

5
ar ı bıntaç cltmkez ~ı ~ 

1 k ı t .. k""l · ·· l d"l K } •ft •ı • ernar aav u sua e atı oıarak şu cevabı vermiştir 
arı, oş~a arı, ur u erı sov e ı er. o çar l ÇI "I erı • _Hayırı... 

Profesor Ahmed Caferoğlu (Halk ~ 
edebiyatı '1/e l~hçesi) hakkında bir nin dilekleri 
konferans verdı. Ağaçlar üzerinde yaşıyan keçiler· 

Hatip bilhassa Türk dilinin es
kiliğini ve Halk dili ile resmi dil ara
"ındaki ayrılıkların ~ebeblf"rini izah 
ederek bir çok misaller söyledi ve 
bunların Türk tarihi ile olan müna
sebetlerini anlattı. 

leri inşa edilecekmiş, V. S ..... 
İtalyanın h"nınyesini knbul etf"kl

lerj takdirde lıugün biitiln hakların-

Menderes ıs ~ah edilir· İngiliz coğrafyacılarından doktor Ferşild Cezairin henüz çok azme .. 
se k • .h l A kun olan bazı yabani yerlerinde yaptığı ilmi araştırmaları esnasında pamu ıstı sa atı . - 1 .. . d b ... k .1 .. .. .. B k ·ı h agaç ar uzerın e ya~ıyan ye:. anı eçı er gormuştur.. u eçı er ayat-

ar t ac :ık f L r lnrının mühim bir .:.:ısmını ağaçlar üzerinde pinekliyerek geçirmekte-

K ı "ft ·ı . d ld - dir. Keçilerin böyle gayri tabii bir şekilde ağaçlar üzerinde yaşamala· oçar ı çı çı erın en a ıgımız b 1 • C . · 
bı·r kt t l d Ak l rmın se e Jı, ezaırın cenup kısmındaki ormanlıkların gayet sık olup me up a, son zaman ar a a a . l • . ... . . . ' 

h 
.
1 

l k . ınsan arın degıl, hatta kt'çılerın bıle geçmesine müsait olmayışıdır 
lo umu ı e yapı an pamu zerıya- K" ·ı l ·· 1 · · k b"l 1 • • eçı er )OY e geçışı a ı o.ınıyan ormanlar içinde yıllardan beri do-
tından fevkalade istifade görüldüğü I d ki · · • J ·• d - ı J d B ı k dan malınım edilmiş olan Sırp I\J a- ·: • . . .. .. .. .. .. _ .. • q~ma .' ~rı ıçın a~aç ar uzerın e yaşamaga a ışmış ar ır. u a ış an-

kedonyasının Bulgar ahalisi ele bii- rm . . ahsılın yuzunun guldugu, meş- lık netıcesınde keçıler gayet maharetle daldan dala atlamakta ve ağaç 
tün bu nimetlere kanı«acaklaı dır. hur Koçarlı pamuğunun beynelmi- yaprak ve yemişleriyle karınlarını doyurmaktadırlar. 

l\Iakedonya Balkanların en zc;rgin lel piyasalarda gene eski mevkiini 
ülkesidir. ~fakedonyanın en bfö·ük almağa başladığı yazılmakta ve ova
kısmına sıthip Jlan Yııgoslavva b~ra- da akıp giden Mendresin ıslahı ile Bir yıl susabilir misiniz? 
ıian ""!1Pde altı m"Jyar cl'na; ·::-ır id :tt sularından istifade arzusu bildiril
tP::1rı t der. M:ıhsullerı tütü.r.. af.ı·,. 11 , mektedir. Dünynda öyle İnsanlar vrır2ır ki, mutlaka bir iş yapmış olmak ister· 
l'.a:«r. ~timiiş ,.~ !Jtl'ıttir., \'rn:ın ~la- Bu mektupta yazıldığına göre ler. Bunlar, faydalı yahut faydasız bir rekor kırarak kendilerinden 

k
"" •• . ela a . . 

1 
. . . Mendres sularından istifade edilirse l:ahsettirmeğe çalışırlar .. Mesela, geçen sene Londrada bir doktor tabii 

. ;.ı n n, ıı .. n ' yı ı .l < enı,l, :-ıntmrn- K b d · 1 ··k"' · 1 · 
1 

.t t · oçarlı ovasının pamuk istihsalatı yaşayışını ozmn an tam bır yı su ut etmıstir. 1000 ngiliz lirası ka~ 
an ve bo mı · e varc.h·. k · · k ı b , d k h. 

S R 1 1 
. . derhal iki misli artacaktır. Çünkü su- zanma ıçın ırı an u reKor o toru meş urlar arasına koymustur .. 

onra oma ı arın takıp etııl'~ ol- F 'd · M k · · d b" · ·r · 9 d k 'k :ı: • 

d kl k. k . . . . lanmıs yerlerden alınan m h ul b"- erı ersın a ey ısının e ır ıngı ız ıse a ı ada doksan mid-
u arı e:ı ı şar :;oln M:-ıh edıını a- ~ a s ı · · · Ob · · d d'- b. · ·ı· · 'k d 

d V 
. ·. , . . f · .. • b · d d' yeyı yemıştır. rem ısmm e ıger ır ıngı ız ıse 14 dakı adada ye i 

an geçer. e şımdı ıHnı crı.:e tatran re uçnıs etın e ır. k"ıl t . t• 5·1. oda b'r kasap b" ··k·· .. 13 d k'k d .. .. .. . . . l d"" K 1 'f ·ı . d H ı·ı ş o e yemış ır. IJ\.a~ J ır o uzu a ı a a yuzmuştur. 
ışçı~ı bu yo u uzpltroekle meşgul- oçar ı çı tçı erın en a ı a- r.. · t b. "ft 15' t üte d" d · · f l d- b" · 
d 1 l · . . kt b .. l l l b' ı-arıs e ır cı ... saa ın · ma ıyen ansetmıştır. ta ya a ır pıyano 

ur er. uncının me u u şu cum e er e ıt- 11 . . 40- d madan 1 . . . . mua ımı saat ur çn mıstır. 
Kuvvetlı bır temsıl yıolı~.kasma he- mektedır: ~ 

def olan Yugoslavya l\.fakeclonyalı- cCumhuriyet hükumetinden biz 
ları italyan işgalin ! ehven işe!' te lft kki çiftçilerin dileği şudur: Bize darğın _&\\I 
edebilirlermiş. Buna mukabil, şikayet. gibi ovada akıp giden Mendres neh-~ 
ti olmıyan Bulgar l\lakedonyası hal- rini ıslah ederek, sularından istifade IZMİR 

PAMUK MENSUCAT 
kı, İtalyanların kendi memleketlerin- etmemizin temini. Bu takdirde piya
de yaşıyan 600 bin Slavı nasıl insaf- sada şöhret bulan, altın madalyalar 
sızca ltalyanlaştırmış olduklarını gör alan pamuklarımızı yetiştiren tep-
mektedirler. raklarımızdan feyz fışkıracaktır. > 

Bulgaristana gelince, Berlinin Uk
ranyn hususundaki siyasetini aynen 
l\Iakedonynda tatbik eden italyanla
rm manevralarından Yugo:::lavya ka
dar onun da endişe etmesi için sebep 
vardır. 

Onun içindir ki mihverin Bulga
ristan hakkındaki zafer naraları he
nüz mevsim izdir. B. Köse İvanofun 
T..ondra ve Paris seyahatinden yeni
den bahsedilmektedir. Ve halen yir-

; llr~ Bulgar mehu:-ıunun Mnkerlon
yayı ziyaretiyle t ezahiir eden Sov
yet - Rulgar yakınlaşması dn mih
verin mntlfıhatınn kayclecliler ek b"r 
hadise değildir. 

Mihvere tabi olmnnın neye mal 
olacağı artık J\ vrupanın her yanında 
anlaşılmıya başlanmışt ır. 

Edit Brieon 
La Republique 

Türk Anonim Şir;eti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: fzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba§, Değirmen, Geyik 
e Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın n\'ni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Telg-raf adresi: Bayra'< -



10 Ağn~tos 1 !:ı3ü Cumartesi (SAHiFE 8) (ANADOLU) 
-------"""""'---::---~--~----------------~--------~----~----------------~~--------------------------------~ ---- -·~~~-----------------------------------------------------i 

rrARiHf ROMi\N~~~~-lJ- r ÇİMDİKLER l s p o R ilin 
1 AN L 1 Ç O .. L -BaıtarafıSincisahifede - Yüksek ziraat enstitüsü veteriner Günün 1\·if ~s' eiesi ruşıeri gezinlemek kabildir. 
......... lYI - Bunları, bu oldukça kötü ihtiyaç- Fakültesi Askeri kısmının kayıt 

Nakleden: ** Hitl!rle Muısolini, (30) günlük lan bir anda kökünden söküp atmak 
bir mütareke teklif etmi~ler. Gaze- güçtür. Belki de kabil değildir. Hal- Ve kabtıl şartları: 

Bura!ar.ını ilk istila eden yavuz telerde. Diplomatlar mahfellerinde, ka, sporcuya, futbolcuya anlatmak 
kahvehanelerde, her yerde bu müta. ve bir inanç olarak tlkin şarttır k1 

Su/lan Selimdir rekenin dedikodusu devam edi~rr hakem bir yanlış yaparsa bunda 
30 günlük mütareke!. mutlak kasd aramak lazım gelmez. 7 _ "' Dam üıtüiıde saksağan Esasen seyircinin futbol kaid.elerini 
Beline vurdum kazma ile! iyi bilmediği için, renk ve kulüp da-

Nasibe hanım, görünüşte mutii toplanarak duvar haline getirilmiş, Sanki 30 gün olmaz, 31 gün vasının gözleri başka hakikatleri gör 
ve faka~ hakikatte zehirli bir yıla- çatılar yenileşmiş, kapılar tekrar olursa mes'elenin rengi değişir. mez ~e~ilde b~yü~üğü için o~tadaki 
1 a benzıyen bir hizmetçisini kovala- yapılmış, ev haline getirilmişti. Sanki 30 gifınü aşınca, artdc, en buyuk ha~ıkatı kaybedıyoruz. 
nak için beyhude yere uğraşıyordu. Fakat herkesin ruhunda derin bir _ Eh, biz size 30 günlük müta- Spo:u spo.r, eglence, h.oşça vı: f~ydalı 
.<orkmaz ise bu hizmetçisine fazla kin ' ve garw: perçinlenmişti. Gizli reke teklif ettik mademki kabul et- vakıt g.eçırmekten zyıade mıllı dava 
it İmad besliyordu. konuşmalar yenl suikasd. planlan mediniz. Şu halde günah bizden git- h~lind.e ele. almak ~ir ~atadır .. ~ir 

Nihayet bir gün Cebeli Lübnan kurulmağa başlamıştı. Fakat Osman- ti. Dayanın öyle ise! mılletın ne ~rfan sevıyesı ne de ılı:r:ı, 
ile beraber bütün Suriye.de Man ka- lı orduları nala duruyordu. Bilhassa Diyeceklermiş gibi. fen ve, ~ek3: .duı~~~.u. o memleke~t:n 
hilesinin son reisinin de zehirlene- halk Osmanlı devletinin casusların- Sanki, harp varmış da mütareke fl~or va:ı~etı ıle olçulUr şeyler .d~gıl-
rek öldüğü duyuldu. Devlete karşı dan çok çekiniyordu. teklif ediyorlarmq. Gerçe beyaz d~r. Bu üıb~rla spora, spor harıcınd.e 
zaman zaman baş kaldıran bütün Abukazen deruhte ettiği vazifeyi harp, sinir harbi, siyaset harbi, eko· ~ır ehem:nı.ret atfetmek :·alancı. hır 
çapulcu kabileler Osmanlı ordusu - dikkatle, itina ile yapıyordu. Kork- nomik harp devam ediyor amma, ıdeal peş nde koşmaktan ıbarettır. 
nun takibinden kurtulamıyarak bo- mazın büyük oğlunu Seyvan namın- asıl harp, yani §U bizim bilip ortasın- Sporun sıhhat için, neşe için ve ni-
yun eğmişlerdi. da bir filozofun eline verdi. , da zeybek oyunu oynamaktan çe. hay et yurda kafası ve kolu kuvv.etli 

,,"., Seyvan .biltlin bilgilerini · çocuğa kirunediğimiz harp yok. Asıl mes'e- bir nesil yetiştirmek için bir vasıta 
İbrahim paşa lıtnnbula vardığı aşılıyordu .. Korkr:ı~zıı:ı oğlu Fahrea~ le burada!. Eğer böyle hir şey olsay. olduğunu kabul etmek lazımdır. 

zaman ihtilalcilere kat'i darbe vul'ul- din büyük bir ketumiyet içinde t~h- dı, esasen mütareke teklif etmeleri- Bu izahalrla şunu anlatmak isti
muş büyük zafer elde edilmişti. İb- silini yapıyordu. Hocası; b'ahassa ne imkan yoldu. Çünkü 0 takdirile yoruz ki cSpon memleketimizde 
rahim paşa da vezaret sandalyesine Cebeli Lüı>Panın tarihini mufassal u~perverler biraz daha kuvvetle- yanlış anlaşılmak tehlikesine maruz 
getlrilmiıti. olarak okutuyordu. necekler ve yumruğu daha kuvvetle bulunuyor. Yenilen, mağlüp düşen 

Korkmazın fect ölümünden son- - EvJadım ~diyordu- buralarını ·avurmak ihtimalleri yüzde yüz ili'· takım sporcu \•e taraftarları bu mağ_ 
ra «iki çocuğu da tegayyüp etmiş~ ilk olarak istila eden Yavuz Sultan :~caktı. lUbiyete mutlaka bi rsebep aramak 
şeklinde bir şayia çıktı. Ve bu §ayia- Selimdi. Hür vatanımız esaret altı- Bana kalırsa, iki diktatör bu mü- sevdasına kendini kaptırırsa bu dert. 
ya müsteniden Fahreddin ailesinden na girmiş olmakla beraber isyankar iarekeyi ktlndi vntendı:t1?1arma teklif ten kurtulmak ve bu derdin ınahllle-
eser kalmadığına, bundan sonra o bir vaziyette idi. Adil bir padişah etmeli ve §ÖYl~ demelidirler : rini tedavi etmek hal<ikaten güç olur. 
eyaletin sükunetinin kimse tarafın- olan Kanuni Sultan Süleyman zama- · - Size ollJ,. gün mütareke teklif Bugün bi rdert halinJe önümi.ize 
dan bozulmıyacağına hükmedilmi§- nında, dedeniz Fahreddin Osmanlı ""diyoruz. Gıdalar üzerindeki kont- ~l'kilen hakem derdi kısme-ı bu dü
ti. ::levletine ve müslüman halifesine "ol kalktı. Dıhdiğiniz gibi yiyip içe- ~nnüş tarzından, bu sakat gôt•üştcn 

Maamafih Cebeli Lübnanın sert, ·uzı ubudiyet eylemişti. Memlukler '>Hirsiniz. Hürsi'nilz. Mitingler ya • .:'oğ:naktadır. 
yalçın dağları arasında çadırlarda adil padişahın idarP.sinden çok mcxİı »abilirsiniz. Gazeteler cıkarabifasi- Dıı izahlarla şu noktay1 tebarüz et-
yaşıyan halkın bir ümidi vardı. Kork nun olmuşlardı. Dedeniz .çok kibar ,iz. Tcn1dd hakkınızı tanıyoruz.. t:r:r .... k ''-terim 1': başlı baı;. · ıı:: bir m. -
mazın karısı Nasıbe ölmemişti. Bu ve ayni zamanda ilim, irfan ve fazi Öyle ?.annediyorum ki, Alman ve ..:ele ::~IS.ırki edıl ~,ıı hakem derdi ne 
kadın durmadan çalı§ıyor, kocasının et sahibi idi. Kendisini Kanuni Su1 'talyan milletlerine böyle bir teklif 1 ı r k0mite, bir !ede•·a~von iıa tta nt> 
intikamını almak için müsaid zemin tan Süleymana çok sevdirr:ni.,şti. Ni· vapılsa, her.iJ<iıi derhal faşizm ve sos- de bir teşk'lflt meselesi olarak ele 
hazırlıyordu. teK.im Kanuni Sultan Süleyman f.err yal nasyonalizm kazanlarını devire- alınmalcln halh•clilemez. B:ı irşod \'e 

Çocukları Fahreddin ile Yunu- manla kendisini buranth hakimi kıl ·ek, bir anlayış ve görüş me,-ı e lesi halinde 
sun sağ olduklarını lbrahim paşaya mış ve şehzadelere verilen· . rütbey: - Biktık' bu senelcrte yidiğimiz ve bütün ~ııor bir kül olarak ele alın-
duyur tmamak için lazım.gelen bütün vermiı:ıti. Evladım bir memleketi ida uzsuz, unsuz, pirinçsiz çorbadan: mnk icap etnıektedir. 
tedabiri almıştı. Kadın maksadını y~- re etmek kolay birşey değildir. Bü- Diye bağırışırlardı. Bu otuz gün- Duha dün işe el koyan Beden Tet
rine getirmek için Osmanlı devleti- yük bir halk kitlesinin basına geçe· 1ük mütarekeden sonra ise dünyada biyesi te~Ylatı komitemizl' tm di 
n in şüphe etmediği yerli hıristiyan- :ek olan adamın. ilim ve irfan sahi- bedi sulh başlardı. Çünkü limanlar, ettiği işi bu durumda müW .. haz.ı etti
lara m üracaat cknekte tereddüd goa- bi ve ayni zamanda idare y ü ksek kn ütle§irdi. ğindend~r ki spor işierimize bu~üni.ln 
termemişti. biliy,et\i olmalıdır. Mem\eketinm eaa Otuz gün lük mütarek eyi d iplo- dcfı ~ yunun bir başnrısı 11zarıylt• 

O 1 :l.."k\i • h • · '}i • L- ,..tritcltJ lti1thı tihf: f .l;; · • • ı,,.ıı.. ....,n '- h rlu• ,..f> hnn ıı n ;,.; nrl.a h .cr an ' nu ımPtı :r • ..ı-.. ,.A., ı w • • ~ -ncıc a,.ı.ıı~ \çuçlcıt, A v~°"'' "az~cecr- , I 't 1 g ora vereceği nnıumi 
k Il. · d .. · mal oklugun ha de abalıyı ayagc:. . l . k k k . ld şe) < en e\' e · P 

. e a ıyetın en şuphe etmıyor «Ün- kald . k d b erın kalem erı, arı oca, aınva e veçhe üzerinde israrla durmaktarlır. 
1 L~ • h .. fikl . l b' ırır ve ıeyana sev e ersen, u 1. l b 11. h .1 a r oenım en ar mutte erım o a ı- t .. k b"J I f b' h ıe ge an, ta e e :ve mua ım, ta sı • Futbol vük~ek hakem komitesi bu . . .. .. .. . . .. ervıcı a ı o mıyan ena ır ere· . . . . . . ~ . 
lirleu dıye duşundu. Nıtekım budu- ket olur. İs~an daima mazarrat ge iar ve borçlu ıçın de tekhf edebılır- görüşe ittibaen ılk har:ket nokta~ı 
§Üncesini de mevkii tatbike koymak tirir. \iniz. Bunun da tesiri çoktur. Otuz olarak hakemlerde .en yuksek sportıf 
istiyordu. Bir memleketin reisi ne kada• ,ünlük istirahat ve kurtuluş biç bir ve ahlaki evsaf aramak azmindedir. 

Cebeli Lübnanın en büyük hırıs- kuvvetli olursa olsun müttefikler' ~aman az görülmemek iktiza eder. haı·ekete imkan yoktur. Türk sporu 
tiyan ailesi, Abukazenin ailesi idi. yoksa arzuhmm yerine getiremez 3öyle buhranlı bir devrin bir günü- Bu işi kurtarmak için başka şekilde 

Nasıbenin, bu aile ile esl-.idenberi Oğlum! Sana siyast bir vak'a an Ü hile çalıp mesud olabilmel<, insan için en fardulı elP-man özüne ve sö-
1 .. k d ç ki b h . . !atacağım . Dikkatle dinle 'lğlu için tasavvuru inikansız bir züne itimad olunan sporcudur. Bu 

a a as.ı v~r ı. oc~ arını u ı~ıstı- 117 5 senesinde burasını. emir Yu ırsattır. sözlerimle şimdiye kadar beraber te~-
yan aıleeıne emnıyet edecek.tı ve 'd d' d O k M IA b" · d b 'k' "' · ett'~ ·m·z arkada!llardan nus ı arc e ıyor u. nun ada• ese a ızım patron an ana; rı ı mes .. ı .ıgı ., 
kendisi şüphe uyandırmamak için kuvvetli olan emir Şahabı, oğlu Met - 30 gün ir.in mütareke var. şüphelendiğimiz zannı hasıl olmasın. 
şurada burada serseriyane dolaşacak- medle beraber saraya davet etmisti ')tur, yazma!. Kimseye çatma! Hiç 
b.. Emir Yunus henüz gene olan Meh 'Jir mevzuun dibini eşeleyip ters ta- ·~K ....... O ..... ---=-.r ... .-.--------

Bu hareketinin çok zor olduğunu medin fazilet ve Jiyakatmı daha ilk afını östenr.e!.. eşyası 
müdrik ti. Fakat kimden himaye ta- konuşmalardan anlamıştı. l\1ehme · Diyecek olso, ben bile bayram 

Sü Paza-
lep edebilirdi? lbrahim pa_şanın silin- emir olan babasiyle sarayda misafir ıapanm. 
d iri memlekete kulübe bile bırakma- bulunduğu müddet içinde bir güı: Fakat hakil<aten yapabilir miyim ı ı •• rı.n=cl=.,_,,,_ __ .,.. ____ _ 

mıştı. Yakayı kurtaranlar perişan bir nasılsa emir Yunusun Tayyibe İs caba; o da ayrı mes'ele! 
halde yeniden yuva kurmağa uğra- mindeki kızım görmüş ve sevmişti Cfoıkü mes'ele bir itiyad, bir n.•? 
şıyorlardı. Binaenaleyh şimdilik hiç f k t sevdazede sehzade askını bir- ve ihtiyac mes lesi haline P.',elince 
b" f d ·· d k a 8 ~ ' , ır ta ra tan yar ım goremez eme - denbire bildirmemisti. 'nsanm ağzmı dil~en'z kulakları çif 
ti. n· ·· ·k· eı·s Mehmed d ~boru nibi ötmeg" c haclar. 

F h dd. 13 d d. d'" oır gun ı ı r e yan- t> 
« a re ın yaşın a» ıye u- ld _ h ld .. . ç İ M D 1 K 

şünüyordu. Bir iki sene sonra hadi- lnrmda 0
• . ug~ a e gayet guzel bır ----=:~-ıı!~~-:o"----.--

seler tarihe karışacak o arada Fah- bahçeye gıtmı ler ve pınarbaşı önün O~ş Tab"bi 
dd. d b"' ·· k k b·ı · · b deki kanapelere oturmuşlar O an-

re ın e ku~uyere a ı esının a- da emir Sahap . c vad D::! g'"' lı 
şına geçece tı . . B · .. b k -

Bu düşünceler Nasıbe için çok - u mu are su ne kadar ber-
t tl .. l d 1 B•'t'" .. 'dl . b rak. ne kadar temiz ı a ı nıya ar ı u un umı erı u . .: . 
çocuğun hayatına bağlı idi. Dıyor. Bunun uzerıne şehzade T P 1 efO') 3055 
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inir hasrolıldarı mütehassısı 

Doktor 

smailZiya Tregu· 
Memleket haatahaneai Emrazı 

a kliye ve e aki a sabiye mütehassısı 
Dr. İsmail Z iya Tregul İkincibey· 

sokağında 25 Numa.ralı husu.si mua
yenehanesinde haatalarmı muay.., 
ne ve tedavi eyler. 

Bir gün Nasıbe, itimad ettiği hiz* Mehmed k . . -
metçikriyleberaberoturdu~u sara~ ~Bu ~?prak ne adar, milnbıt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan bir daha avdet etmemek üzere ne kadar guzel 1. Tütün icuHananlar tütüınün vilcudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
çıkıyordu . İ ki çocuğu Yunus ve Fah~ Diyerek babasının sözünü ta- müştekidirler . Doktorlar kendilerine her daima ıiprayı terk etm(lyi 
reddin kucağında duruyordu. Cebe- mamlıy~.r. .. tavsiye ettikleri halde terketmenıektedirler. 
li Lübnan sahilinde yeşil tepelerle Bu !O~lerden fevkalade memnun 
m uhata olan Kesronan sehrine doğ- kalan cmır Yunus şehzade Mehme
ru gidiyordu. Bu şehrin. ahalisi baş- din çehresine ba~arak . . . 
tan ba§a rençberdi. Onun için şeh- - . Sen, ~eı:'smden ıyısın: 
rin tepeleri bile dut ağacı deryasına Dıyerek. ıltıfatta bulunuyor. Fa-
tahvil edilmişti. kat çok .~ekı olan Mehmed 

Nasıbe durmadan ilerliyordu. - O~l~ .is~. güz:~ ~üzele layı .. k 
Bu hadiseyi Cebeli Lübnan hal- olduğu gıbı, ıyılık de ıyı olanlara la-

kı bildiği halde ıfşa eden olmuyorC:lu. yıkhr: . . . . 
Reislerinin ailesine karşı mevcud Dıyerek dılber Tayyıbe ıçm bes-
olan mukaddes rabıtalar elan bozul- !ediği hissiyatı izhar etti. 
mamıştı . 

Felaket günleri geçtikten ı!onra 
memleket tabii hayatına dönmÜ§tÜ. 
H er doğan gün içinde yeni bir faali
yet, yeni bir gayret göze çarpıyordu. 
Budanmıs ağaçlar nasıl taze hayat 
bulursa Suriye Vı! havalisinde ayni 
sekilde yepyeni bir ha.yata kavuşulu
~·.:>1 d u. H arabelerden çıkan taşlar 

- Devam edecek -

•----Operatör---·• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket ha~tanesi baştatibi 
2 inci Beyler sokak f urun kıir~ısı 

No. 25 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Halbuki D p l 'ın son 

Alman r • er icadı 

Sıhhi e.ğızlığı kullanıldığında tütünün koku "'e lezz~tini bozmadan 
istedikleri miktarda lüliin içebilirler. Çünkü bu aiızlı~n içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kim~vi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 dereceı;inde süzer, ağ12, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her verele 150 kunıtlur. 
Toptan, perakende aatı! : Kemeraltı Karakol karıııı No. 

MAZHAR ÖNGÖR 
74 

8 • z 14 a:ıa• r *; 

n , l 

1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise -
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarıııı 
vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin ı.ışağıdaki ·nısıf ve şartaln haiz olması lazımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaa:ıından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Deden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz -

mete müsa:t olmnk (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - 1steklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 

liizımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane ı·apo·ru ve 

aşı kağıdı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli ırnreti 
b) - Okula alrndığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te-
ahhüt senedi. 

e) - Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müpte
la olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gibi hastalıklardan b;ri :ıe okula girmezden evvel malOI oldukalrı 
sonradan anlaşılanlar okulda"1 çıkarilır. Ve bu müddete aid hükumet 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

8 - İstekliler bulundukları mahallet·deki askerlik şubelerine istida 
ile mürac4 ~ dec " ''ler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikma l ettikten son , Aıılrnradn yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa • 
ktilfosi a<:keri talebe amirli~ine gönderilecektir. 

4 - · Mtir.ı.c1tat müddeti : Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele
rine ve müracaat ~ırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ye kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik şübele· 
ri ile tebligat yapılır. , ,19 25 27 81 3 6 12 15 17 20 3061 

ilan 
Demirci tasa>·ruf Türk anonim 

sirketi'nden: 
) 

Şirketimizin 28-7~939 tarihli toplantısında 7-10-933 tarih ve 130 si
cicil numarasiyle müseccel esas mukavelenamenin 14 üncü maddesine 
tevfikan (lO 000 lira akı::iyon ihracı suretiyle sermayenin tezyit ve 
100 000 liraya ib lağına karr.r veirldiğinden ihracat ieraiti aşağıda gös 
terilmi~tir. 

1 - İhraç edilen aksiyonun' beheri 10 ar liradan 5000 hisseye mün -

ka1'imdlr . . t h ·ı d 'Jd k b ~ - AKsıyonıarın rubu beclefı peşınen a sı e ı i ten sonra a • 
kiyesi 6 sene ve 6 tak8ilte tahsil olunacaktır. 

3 ~ Rnbu bedel ve tnksit 'ted iye zamanı aksiyonların temamı taahhüt 
altına alındık1 an ~onra tayin ve münasip vasıtalarla iştirak edenlere 
bil diril ece kt il'. 

4 - Ş i ı ket ortak!raının ruchan hakkı ağustos 93'J nihayetinde hitam 
bulac~ktır. 

5 - 'I'ez:•"di "ermaye dolayh:."tle aksiyonerlerin haiz olacağı hukuk 
ş i rket m ·ıkavr. l en amesinde yazıh ahkama tabi olup iştirak taahhütna
mesini i e<l enlerin şirket esas mukavelenamesinin kabulünü milte ~ 
zamm·n o ar.aklarrlır. 

Taahhüdatın h itammdrın sor.ra heyeti umumiye kararı mucibince 
şirk et merkezinde halıcılığa mahsus ilme boya yıkama 'fabrikası tesis 
edileceğinden hi~seye iştirak tirzusunda bulunanların berayı imza iş
tirak taahhülname'\i göönderilmek tizere b"r mektupla şirkete müraca.-
atları ilan olunur. Müdüriyet 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirk tinin hal kapı nar kumaş f abrika 

Tarafından m evsim clolay isiyle yeni çıkardığı kuma§lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiaeler için bu mamulatı tercih edin 

•:S A T 1 Ş Y E R L E R I~ 
Biribcİ kordonda. 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKEC/'de 

Bu her iki otelin müsteciri 'r ürkiyenin en eski otelcial 

B. Ömer Lütfi Bengü ..... 
ı:; d i r •. 44: Sen~Jik . t~crübeli idaresiyle bütün mÜ§terilerine kenc1is•111 

IC'Vdlrmıf tir··• cJ 
Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .• lsta"1>ul ıl 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar.. • 
Huıuıtiyetleri çok olan bu oteller] .ı fiyatları da rekabet kabul et111J• 

yec:ek derecede ucuzdur. 
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(SAHiFE 10) . 

amera di Komerço Italy, na di 
lzmir Cemiyeti 

Nizamnamesi 
M!lddel~ -Jzmirde bir KAMERA. Dl KOMERÇO [TAi.HANA di 

Jzmir Cemiyeti tesis edilmiştir. 
Madde 2) - '' amera di Koınerço di İtalyana İzmir cemiyetinin gayesi 

dtalyanın Türkiyeye yaptığı ihracatı artırmak ve ltalya ile 
Türkiye arasındaki alış - verişi inkışaf ettirmektir. 

Mildde .D) - Cemiyet, hakiki azalarla adi azalardan müteşekkildir. -
İdare Meclisinin müdellel kararı üzerine Cemiyet, hayir
perver, fahri :ve muh<lhir azalar intihab etmek salahiyetini 
haizdir. 

~Madde 4) - Aşa~ da ~öste:rHen §eraiti haiz olan erkek ~hıslar hakiki 
aza olarak C..emiyete intisab edebilirler: 
a) re:;.id o1an v~ medeni haklar.dan istifa hakkını haiz 
olan, ve lzmırde mümessil veya komisyoncu olarak faa
liyette bulunan veya ticaret veya sanayile iştigal eden 
Türk Yeya hal yan tabiyetindeki §il.hıslar: 
b) Hi,Ç ıflas etmemiş olanlar ;vey~hud iadei itibar etmiş 
bulunanlar. Bundan başka cemiyete hakiki aza olarak, 
Türkiyede veya İtalyada müstemlikelerde veya İmpara
torlukta faaliyette bulunan firmalar veya ticari şirket-

ler veyahud ~;mp.yi müesseseleri veyahud ticari bir ma
hiyette olan müessese veya kurumlar da kaydedilebilir
ler. ·rürkiye haricinde faaliyette bulunanların Türkiyede 
temsil edilmeleri veyahud fonksyonları itibariyle Türki
ycye yapılan Itaiyan ihracatının inki afına uğraı:ımakta 
bulunanları luzıll}dır. Zikredilen bu firmalar, ,Şirketler 
miiesseseler ve kurumlar, cemiyet nezdinde temsil sela
hiyetini :ıaiz bir murahhaslarını tayin etmek mecburiye
tindedirler. 

Nihvyet hakil<i aza olarak, Türk ve halyan ticaret, sa
nay ·, banka, sigqrta ve denizcilik sirket leri. reis, ikinci 
n·is ve müdürleri de kaydedilebilirler. Ancak bu şirket
lerden İtalyan Qfa.nların fzmirde bir daireleri veya mü -
messılliJdeyj bulunması lazımdır. 

Madde 5) - Türkiyede, halyada veya yabancı memleketlerde mukim 
ve ticari bir faa1ivette bıılunan ve dördüncü maddede (b) 
fıkrasında ~mıla~mış sartları haiz olan sahıslar, firmalaı. 
kuruM ve müeese:ıeler de adi aza olarak cemiyete intisap 
edebilirler. 

Madde 6) - Evvdc.e Tüı k veya ltalyan tabiiyetinde olup bilahare 
bunu l:avb0 dcn kimseler hiç bir suretle cemiyete intisap 
P.demezler. • 

Madde 7) - Adi veya h~! iki aza olarak kavde.dilrrıek istiv"'nl"'r, cı··
miyele yazı!ı ifıtida vermek mecburiyetindedirler. Bu is
tid,a ile, namzedler, bu nizamname hükümlerine tabi olma
yı k~ul etmis olurlar. 

Cemiyetin idare heyeti, kaydı inha edilen azaları 
kabul veya reddi hususunda kati selahiy~ti haizdir. 

Madde 8) - Azaların cemiyete vermek mecburiyetinde oldukları 
aidat şunlnrdır: 

.Hakiki nzalar: 

a) Ntünfcrit şahıslar, ticaret firmaları, 
Kollektif veya basit ~omandit şirketler 

Senelik aidat 1 S.-T.L. 
Kaydiye 5.-T.L. 

An9nim şirketler, hükmi şahıslar, eshama 
münkaeim k.omandit şirketleri Senelilc aidat 40.-T.L. 

Kaydiye 5.-T.L. 
Adi nznlar 

n) Türkiyede bulunanlar: Senelik ajdat 10.-T.L. 
Kaydiye 5.-. T.L. 

b) İtalyadn ve yabancı memlekettekiler: 
Senelik aidat 150.-İt.L. 
Kaydiye 25.-lt.L. 

Iadde 9) - Aza aidatı her senenin 1 kfi.nunusanisinden 3 1 kanunu 
evveline kacla~ imtidad eden müddete aiddirle,. Ye pe
$lnen tediyder.: İcap eder. Yeni azalar., senelik aidatlq.rı 
ıle berab(•r, knyit anında ~yrıca kaydiyelerini de tediye 
ederler. 

Aidat borclarım tediye etmemiş olan azalar, kendileri~ 
ne tahriri oJat-ak y~ılacak tebliişt üzerine iki ay zarfın
da da borçlarını ödemedikleri t~',dirde, aza defterinden 
cıkarılırlar. Cemiyet bu suretle kaydi silinel') azanın aidat 
borclarını elde etmek için, hatta adli yollarla da harekete 
geçmek için bütün haklarını mahfuz tutar. 

Madde LO) -Cemiyetin .idaresi, heyeti .umumi~e. tarafı~?an haki~i 
azala.r ar~s·noon intih<,ıp edılen 7 kışıden n;ıurekkep bır 
idare meclisine tevdi ediijr. Bu yedi azadan başka, İzmir
deki İtalynn general k,onsolosu da idare heyetine hukukan 
d~bildirler. -Bunların reyleri istişari bir :mahiyettedir. 
idare meclisi, reisin veya ona vekalet eden kimsenin lü
zum gÖrn}esirJe ve hiç olmazsa 3 azanın reise müracaat
ları üzeri.ne toplanır. Kararlar, daima r,eylerin ekseriyeti 
ile verilirler. Reylerin müsaviliği halinde, reis veya ona 
vekalet eden ı.ımse hal ve fasleder. İdare heyeti üç sene 
için intihap edilir. Ve bu müddetin inkizasında ye~iden 
ipti,hap edilebilirler. Vefe,t evya istifa eden heyet idare 
a7.aların yerleri, oprsyon yolu ile doldurulabilir. Bu 
takdirde, bu ~ekilde tayin edilen azaların müteakıp he-
yeti umumiye içtimaı.IJ.da ta~ikleri ic.:"1' ede~. . . 

Madde 1 1) - idare heyeti, heyetı umumıye tarafından ıntı.h~p. ~dıl: 
mesi üzerine on beş gün zarfında toplanmış reısı, ıkıncı 
Teis, katibi v~ hazneda~ı intihap etmeğe mecburdur. 
Bu intihap reyiedn ekseriyeti ile yapılır. idare heyeti, ce
miyet i§lerinir. tedviri için cemiyetin ~zal~rının ~ar.icin~~ 
icap eden memur ve müsta,hdemlerı ta~'ın selahıyetıoı 
)}Qj?.d~r. 

f\' :ıddc 12) - Heyetj Wl}urniye senede bir de~a, e.n ~eç nisa~ nih~e
tine kadar to~!a .ır. hey;eti urnumıye ıçtı,maı, tay,ın edilen 
g_ündcn pn b~ş gün evvel, azal~ra teb~i~ edilecek. ve ~z
mide cıkan iki gazete<;le neşredılecek ılan ve teblıgat ıle 
bildirjlir. . A 

idare heyeti lüzumlu gördüğü zaman veyahud hakıkı 
azaların liıa)rnl iiçte bir) yazılı olarak idare heyetine ı_nü
raca3t t•tliRi t\lkdir~. ~er hıµıgi hır zomanda, h,eyetı u
;;.rıur.vye f .... vkulf\de bir heyeti um~mi:ye toplantısının da 
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tcsbit edilen t~rihten 15 gün evvel azalara tebliği ve İz
mirde çıkan iki gazetede ilanı icap eder. 

Madde 13) - Azalık a;dat larını muntazaman tediye etmiş olan ha
kiki ve adi azalar heyeti umumiye içtimaına iştirak etmek 
hakkını haizdirler. Yalnız hakiki azalar rey vermek hak
kını haizdirler. Her hakiki aza bir rey hakkını haizdir. 

Heyeti umumiye toplantıda, hakiki azaların en az dö~t 
te biri mcvcud olduğu takdirde, kanunen teşekkül etmış 
sayılır. Bu had ınevcud olmadığı takdirde, heyeti umu
miye bir saa~ sonra gene toplantıya davet edilebilir. 
v' e bu takdirde hazır bulunan azaların sayısı ne olursa 
,)sun, topl~ntı muteber olur. 

Heyeti umumiye mukarreratı ekseriyetin reyi ile itti
Jıaz ediliı!er. 

Madde 14} -Adi heyeti umumiye toplantısı, her sene, hakiki aza
ları arasından iki mürakip intihap eder. Bunlar vazifele
rinde bir sene kalırlar. Mürakiplerin vazifeleri de dahil 
olmak üzere <.emiyette bütün vazifeler iicretsizdir.ler. 

Madde 15) - Adi heyeti umumiye toplantısının ruznamesinde, aşa 
ğıdaki mc'1addın mevcud olması lazımdır: 
n) Mukadllem heyeti umumiye toplantısına ait zabıtna

menin okunması ve hakiki azaların tasvibine arze .. 
dilmC'~İ: 

b) Cemiyet işleri hakkında rapor; 
c) 1\ 1iircıkiple ... in mufassal raporları ile birlikte geçen se~ 

ne için cemiyetin mail plançosu ve hesapları ve cari 
sene :çin d~ muhtemel planço .. 

d) M ürabplerin tnyini; 
Bundan başka şu rr.evad da heyeti umumiyenin aelahiye
ti dahilindedir: 
1) Heyeti idare azalarının intihabı; 
2) Bu talimatnamede yapılması lüzumlu görülen taCli .. 

lat; 
3) Hakiki azalann en az yirmide birinin yazılı olarak 

heyeti umumiye toplantısından en az on beş gün ev
vel ve heyeti umumiyenin reyini sarahatan istiyerek, 
yapacaklan istizahlar. 

ltalyan baş konsolosu ile İtalyan ticaret ateşesi heyeti 
umumiye toplantılarına iştirak hakkını haizdirler. 
Ruznamey~ ithal edilmemiş olan mevzular heyeti u

ınumiyede görü§ülemezler. 
Madde 16) - Ceıniyet;n infisahı kararı heyeti umumiyece verilebi

lir. Heyeti umumiye, cemiyete ait alacak ve vereceklerin 
tasfiyesi husueatını da kararlaştırır. infisah kararı, toplan
tıda hakiki aznların en az 2/3 ünün hazır bulunduğu 
bir heyeti umumiyece verilebilir. Bu nisbet mevcut ol
madığı tnkdirc!e heyeti umumiye, azalara en az üç gün 
evvel tebligat yapılmak şartiyle, yeniden toplantıya da
vet edılir ve hozır bulunanların sayısı ne olursa olsun mu
ter olur. 

Kamera di Komerço ltalyana - lzmir 

Reis 
idare Hey' eti 

Reis muavini 

Cnv. CORAZZI Umberto - Banco di Roma mü
dü:rü: 
Cev. ROSSI Yinicio - Banca Commerciale İbıli-

Veznedar 
Aza 
Aza 
Aza 

Aza 
f ahr1 reie 

aua mucıuru; 

ALI01TJ Remo - ihracat tüccarı 
Cav. l\IARINELLI Giunio - komisyoncu 
FILINESI Policarpo - ihracat tüccarı 
Cav ALIOTJI Edoardo .. Van der Zee vapur 
accnet~liği müdürü 
Cav Uff. SPERCO Carlo - vapur acentesi 
Comm. PAOLO ALBERTO ROSSI - İtalyan Ge
neral k"'nsolosu 

lzmir vilayeti Defterdarlı
ğından: 

,. 

Adet 

l 
l 
1 
2 
6 
l 
2 
1 
1 
1 

20 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
l 

12 
1 
1 

;I 

; 1 ,. 
1 

1 

Cinsi 

Yazıhane 

'Yazı masası 

Kanepe 
Koltuk 
Sandalye 
Etajer 
Şapkalık 

Duvar saati 
Elektrik tesisatJ 
Kutu pireseı:;i 
Telaro namı diğeri katıp 
Marka için ateş piresesi 
Kutu basmağa nrnhsu.s banko 
t~zilm kükürt prova dolabı 
Atatilrkiln fotografı 
Tremilsyon 
A. E. G. marka dinamo 
Su deposu 
Merdiven 
Vantilatör 
Demir araba 
Sandık 

Sardinos marka kayı§lariyle beraber üzüm temizleme 
makinesi 
Üzüm makinesi tekne ile beraber 
üzüm kurutma furunu vantilatör ve A. E. G. ~arka dina
mosiyle birlikte 

, 120 
Boya ~·eri raylariyle beraber 
Tclnro 

1 Elekb·ik dinamosu 
1 
1 

Patar b 
Su pompası dinamo ve borıılı.ı.riyle beta er 

1 )lektup presesi 
2 Demir araba 

193 74 . . 
Sahibinin vergi borcundan dolayı birinci kordon sayılı hına dahı-

linde mahcuz bulunan yukandr. cins ve adedi ~·azılı 193 parça ilzüm 

t · le 1c mRkine nıat ··e edevntı 23-8-39 tnrih~~de saat 10 da aleni 
emız n · gun ve s h ıı· müzayPde ne c:at.ıJncağmdsn taliplerin nynı 0_2ı:atte ma a ı 
me?k~lre gelmeleri ilan olunur. 19-2 3062 

1 

/ 
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~lzmir Levazım Amirliği !Jattn Alma 
~ Komisyonu ilanları 

lzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
J. - Muğla \:e Marmaris Milas, Kü11ük, Bodrum garnizonla 

senelik ihtiyacı .ol&n 350000 kilo arpa ile 350000 kilo y 
talip çıkmadığından bir ny miiddetle pazarlıkla satm alın 
tır. 

2 - Pa7.arlığa 2 l -Ağustos-939 pazartesi günü başlıyacaktır. 
.3 - Arpanın tutarı 19250 lira, kat'i teminatı 1888 lira; y 

tutan 20125 lira ve kat'i teminatı 3018 liradır. 
4 - Şartnameler komisyondadır. 
5 - Kanuni vesikaları olan isteklilerin komutanlık satın alnı~ 

misyonuna müracaatları. 6 ] 2 16 19 9864 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
MüstRhkem mevki birlikleri iç.in makinist alınacaktır. Bu mak 

lere 60 liradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. İstekli < 

ların §artları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine 
ra.caatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 304 

İzmir levazım a•nir!iği satın alma komisyonundan. 
J. - Kuşadası nitl;ğin:n ihtiyacı için 59500 kilo sığı. veya 

veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştut. Ha 
ucuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cine; et 
talip tarafından bir zarf içerisinde olmak üzere her üçü 
ayrı ayrı fiyat tekJ;f edilebilir. İhalesi 21 ağustos 939 p 
tesi günü saat on be§te Aydında askeri satın alma komi 
nunda yapılacaktıı-. Sı~ır etinin muhammen bedeli 1 
lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 liradır. Koyun et 
23800 liradır. Sığır etinin ilk teminatı t 227 lira 70 kc 
tur. Keçi etinın t J 15 lira 62 kuruştur. Koyun etinin 1 
liradır. Şartnamesi Aydında ve Ku§adasında askeri ko 
yanlarda Ankara ve İzmir levazım amirlikleri satın ~ 
komisyonlarında görülebilir. Taliplerin teklif mektup} 
kanuni vesikaları ile birlikte ihaleden bir saat evvelin 
dar makbuz mukabilin~e komisyona vermeleri. • 

4 9 J3 19 28 

lzmir levazım amirliği satın a komisyonundan: 
J. - Muğla ve Marmaris garnizonları için 20000 kilo, 

Küllük ve Bodrum garnizonları için 19000 kilo sadey 
'alip çıkmadığından tekrar kopalı zarf usulüyle eksil 
konulmuştur. • 

2 - ihaleleri 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on \)eşte 
lacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 2nl00 lira ve mu 
kat teminatı 1650 liradır. Milaı garnizonuna ait olanın t 
20900 lira ve muvakkat teminatı 1568 lira olup topta 
verilebilir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatından en geç bir saat evve 
rilmelidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni vesaiki haiz olanların komutanlık satin alma ko 
yonuna müracaatları ilan olunur. 5 12 16 J 9 

A.t.mu MÇvaı:ını Amırıııı ;:)atuı Atına Komisyonundan: 
Miktaı'l 

Kilo Cinsi 

'1500 
7500 
7500 
2000 
2000 
3000 

12000 
10000 

3000 

Mercimek 
Pirinç 
Makarna 
Peynir 
Zeytin tanesi 
Şeker 

Bulgur 
Kuru Fasulye 
Nohut 

1 - Manisadaki birliklerin ihtiyacı olan yukarıda cins ve mi 
ları yazılı dokuz kalem erzak pazarlık suretiyle Mbn al 
cakbr. 

2 - İhalesi 21-Ağustos-989 pazartesi gUnü saat 10 
Tüm"n satın alma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - İsteklilerin ihale saatinden evvel komisyona mürncaafüırı. 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
~ ıl - Bornovadaki birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay z 

pazarlık sıırctiyJe satııı alınmasına karar verilen (530) 
yulafın ikinci pazarlığında isteklisi çıkmadığından üç 
pazarlığı 24-Ağustos-989 per§embe günü saat 10 na bır 

/ 

/ 

m1ştır. 

2 - Umum'i tahmin ";utarı (29160) lira olup ilk teminatı 
liradır. 

8 - Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
;4 - İsteklilerin ticnret odasında kayıtlı olduguna dair vesika 

raz etmesi mecburidir. 
15 - Pazarlığına iştirak edeceklerin yukarda bildirilen vakti 

teminatlariyle birlikte !zmir - Bornovada askeri satın 
komisyonuııa. müracaatları. 8060 

-lzmir Emrazi Sariye hastab 
nesi başhekimliğinden: . 

Hastahanenin l!l39 mali vıh ihtiyacından azağıda tahmini fintı 
vakknt teminatı yazılı 95 k~lem ilacı 15 gün müddetle açık eksilt~ 
konmuştur. _ . . . _ .. ızırıl 

Şartnameyi ve listeyi lstanbulda saglık dıı·ektörlügunde ve 
1 

l 
hastahane başhekimliğinde her giln görül.ebilir. Eksiltm~ 5 eyH\aı 
salı günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sarıye hnstnhanesınde toP 
komisyon huzurunda yapılacaktır. ·st 

~1uvakkat teminat para veya mukabilinde kıymetli evrak koJt'l1
1
., 

ca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel teıninat 
mal sandığına yatırmaları Ulz1mdır. 

Tahmini l\:Iuvakkat 
bedeli ~eminatı 

Kuruş Kuruş 

283097 17488 
19-24-29-3 3010 
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nie G. M. R H. Acentası ze, T emıZ, Ucuz § 
Hambu,.g M< kine Tami:-h~ L ,,,., ç== §§=== tTılly L. l\I. Rus.:;:ı> Yap. 17 ağustos ADRIATJCA. S. A. Dl 

ta bekleniyor, Roterdam, Bremen ve NAVIGAZIONE işi gününde tes"im etmeği prens·p ed"nen ve bu-
lfarnburg limanları için mal alacak- Brioni motörü 14-8 tarihinde sa-st nun!a ift har eden bir müessesed"r _ 
tır. 8 de gelerek 15-8 saat 17 de Plre, 

t'l'hessalia> vapuru 28 ağustostan Korfo, Porto. Br!ndizi, Valo -
3 e.rJule kadar RoUe~am, Bremen nn, Draç, Gravoza, Spalato, Zara, 
Ve liamburg limanları için mal ala- Fiyume, Triyeste ve Venedi}e hare-
caktır. ket edecektir. 
•Arcturus:ı> vapuru ll eylülden 17 Llero motörü 17-8 tarihinde gele

ey]üle kadar Rotterdam, Bremen ve rek ayni gün Pntmos. Leros, Kalim-
11arrıburg limanları için mal alacak- ni • 1stnnköy Ve Rodosn hareket e -
~ d~ 

1 
«Be!grad> mot. 25 eylülden 2 . Vestn.vn~uru :o:s.tarih!n?e gele
kteşrine kadar Rotterdam, Bremen lek aynı gun Mıdıllı, Selamk, De -

\e llamburg limnnlan için yfik ala- ılenğaç, İstanbul, Burgaz, Varna ve 
eııktır. Köstenceye hareket eder. 

1 •.Levante> vapuru 9 ilkteşrinden T T 

ô ılk teşrine kadar Roterdam, Bre- ROYALE NEERl,ANDAIS KUi\IP-
lllen ve Hamburg l:manları için yük P ANY ASI 
alacaktır. Uly:<se~ vapuru 15·8 tarihinde ge-

'l'ahliye lerek Burgas, Varna ve Kösteııce li-
--- manları için yük alarak hareket ede-
. «J\chaıa> vap. 25 ağustosta bekle.. cektir. 
~%r, Hamburg Bremen ve Anver~ Piğmalion vapuru 21-8 tarihinde 
·eıı rna1 çıkaracak ve Burgaz Varna gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve 
te köstence için mal alacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 

hareket edecektir. 
l>en NOl'ıke Middelhavılinje: Ulysses v4püru 4-9 tarihinde gcle-

t tllosphorus> motöril 30 ağustos- rek Rotterdam, Amsterdam, Ham -
a~ l eylQle kndar Diyep ve Xorveç burg limanları için yük alarak ha -
~il tnal alacaktır. (Bu va - reket edecektir. 
a• l' ~orveç limnnlan için ancak 31 Hermes vapuru 18-9 tar:hind<? ge-
~u tosa kadar tahmil edecektir.) lerelc Rottcrdam, Amsterdam V<' 

nı':Salkis> nıotörü 2ö eylfılden 28 ey- Hamburg limanları için ytik alarak 
t e kadar D"yep, Uünkerk ve Nor- hareket edecektir. 
eç lirnanlan için mal alacaktır. 

d t:Sosphorus> motörü 25 ilkteşrin- SVEN'SKA ORİENT LİNİEN 
~ eıı 28 ilkteşrine kadar Diyep, Diin- Brageland motörü 15-8-939 tari-

Ke tane pazarı demirciler 67 - 6!) Telef on: 3993 

T. C. Ziraa sı 

KURULUŞ TA RIHl 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

ıı~k \'~ Norveç limanları i~in yük hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 
baktır. ve Skand 'mwya limanları için yük Paı-a biriktirenlere 28800 l"ra ikramiye verecek 
«~ 1'. R. T. _ _ alarak hareket edecektir. Zir ııat Lankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

ııekı a~sa> mot. 1 ~ agiıstos~. dogru \'ikingland motörü 22-8-939 tarih az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
<ıla enıyor, Tuna lımanlan ıçm mal hinde gelerek Rotterdam, Hamburg pldna göre ikramiye dağıblacaktır: 

Caktır. ve Skandinavya Jimnnlnrı için yük 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
ıa tSıeged> motörü ağustos sonları- alarak hareket. edecektir. 4 c 500 c 2,000 c 
~· <lotru bekleniyor, Tuna limanları Bardaland motörü 31-8-39 taı·i - 4 c 2:30 c 1,000 c 
tın 

llıal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 40 c l 00 c 4,000 c 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

_ Hamdi Nüzhet Çançar _ 
Sıhhat eczahanesi 

= Bn~dnrak Bliyük Salepçioğlu hanı karşısındı _ 
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1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alını)·or 

- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge
dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydı kabul şartları: 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün tcşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhnti yerinde 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol· 

rnak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14-1 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had 

]erine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu köy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar· 
dan tahsil için kaza ve ~ehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu artları haiz olanlar askerlik şubelerine mürncruıt ederel 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylfıl sonunE 
kadar kabul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10121517 3034 e~bu?a:. motöril 7 eylOle doğru ve SkandinaYya limanları için yük 100 c 50 ~ 6,000 c 

lenıyor. Tuna limanları için mal 1 k h k t d kf 120 c 40 c 4,800 « b b f d• • d 
llcaktır. a ;:rela~~emeot:rüe~~-9~~9 tarihinde 160 c ~0 c 3•200 c lstan u e e ıyesın en; 
ı- DİKKAT: Hesaplarınaal<i paralar bir sene içinde elli liradan aşağı ~a"'lCE 1 gelerek Rotterdam, Hamburg ve Cerrahpaı:ıa hnstanesi mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali in-v 'MAR1TlME ROUMA N . . . düşmiyenlere ikramiy~ çıktığı takdirde o/o 20 fazlasiyle verilecektir. :t l 
t9 F,o 1 vsınu,.n ? evınıM,. het.-. Skandına,·ya ve .. 'Torveç lımanlnrı ı - zı"rua~n··-ta'-'r-ı·h-lc-rı·-ıı .. ;ıc- :eı.ı;-.. ı·te"c1"eF-"tı'r,. _.,uu , ı-..:-:-.. ·ı..~ .... - , ...... - ... , :h•- aq lc.aonh zarfla ~iltm~vc konulmuştur. hale 28/8/239 pazartesi 

' eııc-e,--c.tll-rtı.::ı Ht"':t\rıı'll tı- cıı ıı: :K k günü saat orı cfbrtte .stnnbul 'fıeieCiiyesi daımi encümenınde yapıla -
anları lç

1

n ınal alacakhr. Sagolnnd motörll 28•9-39 tarihinde ._ caktır. Muhammen bedeli 25.972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 1947 
gelerek Rotterdnm, Hamburg ve lira 92 kuruştur. Şartname 130 kuruş mukabilinde İstanbul belediye 

· tburo tot> vap 30 eylUlde bekle- Skandinavya limanları için yük ala- edecektir. Olivier V"? şürekası si fen işleri müdürliiğünden n!ınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticarc ı~·or. rna1 J kt. rak hareket edecektir. SERV1CE MAR1T1ME R0:\1AİN I 
Ol! n aca u. MP ~y ASI Limited odası ve ihaleden eekiz gi.in evvel stanbul belediyesi fen işleri rnii • 
~STo~ W ARREN LİNES, Ltd. KU AN . . VAPUR ACENTASI dürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat .tlncenıore> •·ap. 27 agyusta~tn Bur ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- Peleş vapuru l-EylOl-939 tarıhın. • 

" • ~ c l\,,. ı c:Estrcllnno:ı> vapuru 27 ağustosta makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya -~ Va111 K·· t S 1. G 1 .,.,.ASI de gelerek Malta, cnova, ve. J.nrsı - l 
iİ a os ence u ına ve a ns ı · · . 'k 1 k gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull cakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar stanbul bele'" 11 

hateket edecektir. Levante rnotörU 25-8-939 tarihleri- yn lirnanlnn ıçın.~ olcu ve yU n ara 
d kt için yük alacakhr. diyesi daimi encümenine vermeleri. 13 19 22 26 6071 /2926 ne doğru beklenmekte olup Anvers. hnrekAt e ece· ır. . . . J.1VERPOL HA'l''ri 

V 1 D · Gd r 1 · · Uk lIRnd.ıki harekot tarıhlerı ıle nav-
1J! apur ann hareket tarihleriyle nnzıg, ve ynıa ımar~ arı 1'illl Y 

1 1 d ki değisikliklcrden dolayı 4'0porh•> \'apuru 30 nğusto:,;;~ kn-
llı~~~'.daki de~iıikliklerden aeen- alnrak harekat edecektır. .::n•ı:.:i• mesuliyet kabul etmez. dar Liverpol ve Glnslrnvv için yük l L A N 
D h ıyet kabul etmez. HOLLANDA AVUSTURALYA Daha fazla tafsilfit için ikinmcikor- r.la<'al-tır. 

k!i:ı~ Kofazla tafsilat almak için HATTI donda FRETELLt SPERCO vapura- DEUTSCIU~ LEVANTE - L1N1E Borsa idare hey' etinden: 
t"l\ty "' rdonda 150 No. da W. f. S . gf t . 30 9 939 l cnteslne müracaat eılılmcsi rica o- cDelo<1> vapuru 23 ağustosta Hnm 
' ·v an der Zee vapur acentalı- prın on em vapuru • :· a- c lıourge Brem en \·e Anvcrsten gelip Yeni mCC'h!ul çekirdeksiz ü~·iim piyasasının 24 ağustos 939 perşembe 

l'l'ıliracaat edilmeti rica olunur. rihinde Avusturnlya ve Yenı Zclan- lunur. 004 200~ yük al~cnktır günü saat on birde açılacagw ı ilan olunur. 17 19 3029 
TELEFON: 2007 /2008 da limanları iç'n yük alarak hareket Telefon - 2 - i.> • 

T. ' 
1939 K. 

a • 

T as·arruf ikramiye Planı 

32,000 l İ R A M Ü K J'\ F A T 
'-------==================== ~ ~ 
tur'al . 1 Şubat, ı M.,.,rt, 26 Ağ.:ıstJ-ı, ı Erlu!, 1 i jnci 

ar. tt;şrin tarihler.:n 1e çeki.nc~ktır 

iKRAMiYE LER ,, 11111 .mımr 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
1 Adet 2000 liralı!ı 200 J lira 
5 • 1000 .. 5000 " 
8 • 
16 • 
60 • 
95 • 

500 • 400J " 
250 M 4000 • 
100 • 6009 .. 
50 

-= 
-= 

- 4750 
6250 250 » 25 H - N = 
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: ARAPALAS .. ! 
--·-~ --- Telef on : 3438 -------= § -= --= --

----::::: 
~ = = ---= 

lzmirin en modern, en § -temiz ve en muntazam = 
aile yuvasıdır. Konfor, te· ; 
mizlik, istirahat, ucuzluk = 
noktasından Ankarapa- ~ 
asın fevkınde otel yok- = 

-tur. 
:::::ıı 

435 32000 :: ANKARA 
~hıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11ı111111111111111 1111111111. = p ALA S 

Soğuk ve ııcak banyolu, kalirüferli, milteaddid fri§erli olduiu 
gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 

ve kıroethaneyİ camidir 

1'. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bir:ktirmiş olmaz, ayni 1 = 
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(SAHiFE 12) (ANADOLU)' 19 Ağustos 1939 Cu.marteal 

Bütün lzmirlilerin Ve Bütün Türk Halkının . Heyecanla Olc_u~a 

BU ARSLANA DOKUNMAYIN 

Ş a örü 
M. Faruk GÜRTUNCA ve Ressam Münif Fehimin Yeni E,.i-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111ttl11111111111111111111111111111111111 llll l l IH 

• 30 Ağustos Zaferi Destanı 
r.n 1111111111111111111111111111111111111111lI1111111111il11111111111111111111111 fil l l l l l l il l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l il l il l l l l l l l il l l l il il lllllHlllH 

Her sahifesinde şaheser tablolarla 30 Ağustos Zafor bayramında çıkı yor .• 

BU DESTAN: 
~ U DES~. \ N: 

K ahraman Türk Ordusunun Destanıdır .• 
lst~'klal için çarpışan Türk Halkının Destanıdır 

BU DESTAN: :\illi edebiyatın en kudretli, en kuvvetli mısralarını taşı yan bir eserdir .. 
BU DESTAN : Kahraman Mehmet çiği Türk edebiyatına bir daha geçiriyor. 
BU DEST A~: Bir aYuç toprak olan oğluna kalbini türbe yapan, komut anın atının ayakları altına atılarak 

torunlarını da vatan uğrunda seve seve vereceğini söyli yen Türk anasının f eragatinl anlatı.. 
~·or. 

• •• ıı 1 ıı•• ııııuıııııı ' 111111111 ' •• • • •ıı 111111111111111111111111111••••111111•11111111111111111ıı11111ııııtıı1111111ıı111ıı1111111111111111111111111111111 llllllMlllllAıı 

lzmirli Yurddaş, · Kahraman Efe: . · i 
- F a ruz Gürtuncanın bu yeni eserinde yalnız 30 Ağuatoa zaferi dca tanı değil, aeni anla tan yazılar u ·Tar • iİ 

İzmirin matemi kalplerde yakarken bir ateş, 1zmir in kızları mademki hazin ağlaşıyor, -
Efenin ruhu da olmuştu o an yangına eş, · O gülen yüzleri mademki elemler taşıyor, · ı 
Aydının bağrı yanık oğlunu sarmıştı şu dert : Gidecek, kurtaracak düşman elinden, o eli, 
Akdeniz sahili mademki gönülden dolu d{!rt Gülecek gül yüzlü güller saçan İzmir güzeli. = - Devamı kitapta - , 

111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııı•ıııııııııııııuı1111111e.,..... 

BU ARSLANA DOKUN.MAYN' da memlekete göz dikenlere {!D ateşli kırbacı sallıyan Güı-tunca, (30 Ağus. 
tos ZAFERİ DESTANI ) ile !st'klal savaşımızın büyüklüğünü, kahraman lığını haykırıyor .. 30 Ağustos zaferi 
ıı: alev mısralar içine sokuyor, Türk milletinin imanını bir daha bütün dünyanın gözü önüne koyuyor.. . 

( Anadolu L Bay ilerine 

Er, aubay, komutan bütün ordu, bütün Türk münevveri ve halkı•• MI
tün Türk gençliii tarafında~ beklenen böyle bir eserin tam Zazer Ba7-
ramı günü elinizde bulunması için aiparitlerinizi timdiden b!ldirinia.~ 

Umum· Tevzi Yeri: Istanbul O kü Kitap Yurdu, Ankara caddesi No. 96 . 
Gümrük uhaf aza genel lio
mutanlığı Istanbul levazım 
amirliği satı .u.alma komisyo
nundan; 
ı - , Gümrük muhafaza kıtaat ihtiyacı için 3500 takım kışlık el -

l;isenin 25-8-39 cuma güni.i saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
~ yapılacaktır. 
~ 2- Bunl:ı.rın tahmin edilen fiati 35000 lira v~ muvakkat teminatı 

2625 liradır. 
3 --. Şartnamesiyle ııumunc~i kom!syondadır. Görülebilir. 
4-- fstekH!erin 2490 ,,;ayı!ı kanunun tarifi veçhile ha~ırlıyacakları 

_teklif mel<tublarını o gün eksiltme ~aatinden üir saat evveline 
k adar gal~ta rıhtım cadde i veli alemdar han 2 nci kattaki ko-
misyona vermeleri. 5-9-14- 19 5784-2816 

. 
'Akhisar belediye reisliğinden: 

• 730 adedi devir SO peryot 400·23 I voltluk 64 KVA. tahtında üç 
safllalı mütenavip cereyanh c:ıçık model iki yataklı gereken bir alter
natot için eksiltme yapılarak 3 ağu~tos t~.rihi~de ih~le olun~cakt~. _ 

istekliler tarafından yapılan teklıf te gosterılen hır ay muddetın ı 
aya çık.:ırılması bildirilmekle belediyemizce de bu 7 ay müddetin kabul 
olunarak yeni baştan kapalı zarf usulüyle ihaleye ~ıkar~lmıştır. 

2 -- thale 2 1 / 8/ 939 pc.:zartesi günü saat on bırdedır. 
3 - Muhammen bedel 1780 lirad ır. 

1 4 - Sureti m üracaat 2490 sayılı kanunun kapalı zarflara müte-
allik. ahkamı tatbik olunacaktır. 6 1 7 19 20 286 1 

. inhisarlar umum müdürlüğün· 
iden: l 1 - Sartnamc ve numunesi mucibince 10/ 7 / 939 tar ihinde ihale 

' ~lunamıyan 22X2S eb'adında 17 m ilyon rakı mantarı pa-

zarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. . 
2 - Muhammen bedeii - beher bini sif 350 kuruş hesabıyle 

' 59.500 lira muvakkat teminatı 4462.5 liradır. 
1 3 - Pazarlık 28/ 8 '939 pazartesi günü saat on beşte Kabataşta 

levazım ve mübeyaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-
lacaktır. . 

4 - Sartname ve numuneler her gün levazım ~ubesi veznesın-
den ve İzmir Ankara baş müdürlüklerinden 297 .5 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

5 - İstekliler in pazarlık için tayin olunan gün ve saatta yüzde 
7. 5 güvenme parası ile birlik te mezkur komisyona gelme -
leri. · 13 19 23 25 6 152/ 2968 

1 ı a rA 
Borsa idare heyetinden: 

Yeni mahsul ıncir piyasnrn11n 23- A:ğustos-939 çarşamba günü ~nat 
onda açılacağı ilfüı oluııur. rn 21 305·1 

-

i 

1 
1 
1 
1 

l 
.Mevsimin en yeniliJı. 1 

/erini bayan kuma~ ı 
!arının er kek kumaf· 1, 
larıoın en eyisini 

Ibrahim Karakaş 
tan alınız. 

Odun pazarı No. 12 

Eleksir Şahdp 
Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
fiği, iştihayı arttırır . 

Doktor 

M: ŞEVKt UuUR 
Dahili baatahklar mütehaa1ıaa 

ikinci Beyler sokak No. 8? 
Telefon N.ı 3286 

Hastalarını S11.bahtan it ibaren ., s 

17,.ı:,. -'"h; kıohn 1 ve :mua., .. nt' e~""· 

.. 

"KODAK" 6 25 
lira 

POPULAR PORTRE 
"BRAUNI" . 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

6 X 9 ım .. 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 
1 

8 pozdan 8 -gü:tel resim 

Bütün KODAK satıcılarından arayın ız · 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

uoRCOr 
Bakteryolog 

A. Kemal T onaJ 
Bula.pcı. aal&"Ul hastalıkl&J' 

sıOtebasıa 

( Verem ve sa:re ) 
Bamıahl!lne poli, kara.kolu ,... 

9tnda 74'1 

T r ' rf'"'"· 111 1 :; 

Istanbul belediyesinden . ,. 
T emizlik işleri için alınacak on adet arazoz kapalı zarf ek811tl0~ 

k?nulmuştur. İhale 28-8-939 pazartesi günü Rant 15 te lstanb;!a ~ 
dıyesi daimi encümeninde yapıl acaktır. Muhammen bedeli 55~ 
ve ilk teminat 4000 liradır. Şartname 275 kuruş mukabilinde 
belediyesi fen işleri müdilrlilğünclen alınabilir. ~it' 

Talplerin 939 yılına a·d ticaret odası ve ihaleden 8 gün e ~ 
işleri müdürliiğüne miırncaatla alacakları bu gibi işlerle iştı.-1 ~ 
]erine dair ves kalan ve ilk teminat mkbuz veya mektuptarf!~ 
numaralı kanuna göre ha:r.ırlıyacakları knpalı zarflarını ihale ~fJ 
14 de kadar latanbul be led iyesi daimi e ncümenine vermel.rf. 

28-6--15-19 


