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Milli Şef in gezintileri 

i tnnbul 2:> (Telefonla) - Milli Şef ismet 
İnönii IJugiin Floryadaki kü kJcrinde istirahat 
buyummşlar, akşama doğru ehirde otomobille 
bir gezinti yapmı lardır. Rei iciimhurunıuz saat 
20 ye doğnı kü klcrinc a' det e~ lemi lt•rdir. 

____ _J 
an ı.?azete nıı ınesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriı1et eserinin bekçUi, sabahları çıkar siycut gazetedir YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

,, 
l 

' eliniz Akdeniz!,, 
26 
)8~ ' T .. k as eri kudret·n· 

hırı ne <'\'el bugıi T"' 
·fadesidir 

lıa ~-nt:ın111 kat'i k n urk ordula- yin ' 'C tefsir olunu.vordu. ta'•n ko.'·du. 
rcl\etc , • urı uluş sanl ı i i " -• 

tından ı. ı.teçın~ll'tdi. Af"on tçl·n Tiirk milleti haldanda verilmiş bu Ataliirkiin deha ı Tiirk milletinin fo. 
1 " 0 Pan fı ı " sır a- 1 k k · b v ,ı\ t t d k" l ~ k dd 'ht' Uşuııu 1 .. • r ına , atanm k t ı:ı sız ararn 1s3 nıı ayrngını açtı. uç raga \ 'C e a ar ıgı mu a es ı ı-

l!lıt h1111l~eli)<ırdu. ur u- kiisur sene de,·am eden milli cidal asil lüli lıc,deiine ulııstırdı. Tiirk ordusu 
\'ık:ın ıni~:lıt~ı ~c!ı l orgun , e bitkin milletimizin hn\•nth·et kudretinin tc- bilinmez bir .mc\'mdiyct olduğunu bir 
ne on, mızm hn,at \'e .1 t"k1•1

. miz \'e tiikcnm"czliğlni ortaya koydu. kerrc flalıa ıspat etmek fırsatım bul-
h crnıek r • s 1 a 1- Gen d l'k 11 d 1-- 1 ·bü' d alaliııe k ırsahnı elde ettikte . ç e ı nn ı :ır nn al\~aç ı ı yar- u. 
)~r ~er An n~ılnn ınii le\'li ordul:; l::ır:ı kadar kadın \'e erkek hiitün bir Rii) ük zaferin bnşlangıcının mesut• 
tı :ıltına aı: oln top.rnklarını i gaile- nıillet hu muknddes ihtilalin başında yıldönümünde kahraman ordumuzu : 
l'lıkııl l •i:ın ıı la~dı. imparatorluk bir ~er alan l\tustnfn Kemalin etraünda tebrik etler \"e selamlarken buna olan E 

t ll 1 hnlıne getirild' ~plandı. Kalpler lmrtulu · heyecn- sarsılmaz itimadımızı izlıardan en bü-: 
C • a \ • n · • 1

• nı\'Je ~arptı • : tın h·l:ıkk· r. •et ınclhıımlnrı r 1 ~ .. · yiik zevki duymaktayız. Bize bu me-: 
•••••••• 

1 \e dii ünceleri ~~ ıp e- Tiırk milleti hüyiik bir feragat , .c sut günü kanlariylc yaratan ,.e yaşa--: 
1
••

0 
•• ne gore tn- fcdak: ] ki b" ·· d' t' · t · h' l · · · ·ı • •• • ... ,.. ar ı a uuın me,·cn ıye ıru or- an azız şc ıt erımızı saygı ı e ananı • 

••••••••••••••••• 1 ••• 1 •• • : 

~~i~'I:. ~ ····················································································· 
Zal'JJ *-
lJJ .. anı en ıuıvvej\I. ; Utto.e·a.· 1ı. -
!G111 -ıı.<ı oıararıı 

.Yore •• 
__ ııı_ 

llAKKı Ol:AKo<:uı 
l ı., '_clki harta i . --
han l_>ül iik ha, a ;:ııtcre üzerine yapı-
l uk1~rcc, al İa:d ~la~ ~azı askeri mu
raı n tnarrı rı beklenen biı
ll'' 1 kahtı) cdiJnıi .~~~un b slangıcı ola
~ tep. filolarla 

1
' ın tnnarcdcn mü

l1ir .
1 

ıddeticnnı ~ ~ııılan bu hiicumlnrm 
°bekı1 lt~ç hareket! . \e hava nlnnlarını 

._.~•Yordu 111111 takip e' leme i 
"<ııo.at . . . 

te ka bır hnrtn . . 
lap lhedcn Alnı~~fdc l~di )iız ta,na
ı-1111~~ 1$Üylc duı" ar, ıhraç hareketi 

llu/ e ge, Şetmis ~n, ha, a hiicumla
taarııı ıa hlul nbil 1 ulunuyorlar. 
tiy zuııu beki' , A>ndra hfıla Alman 

l~:lh'c tahrik 
1~?ı. hatta biraz da is-

ı ak ika e ı~ or. 
l'apacnk1 Alnıanı . 
i ti~ arı asker· har şımdi) e kadar 
fak anı tlcrini çok . ~reketlc.rin tarih \'C 

etti~,1:nıı lar öııc"dıyı sal klamağa mu\'af-
•uenf 1 . " ~ ıi,. b' h' 

llıaınak . erdır. Yalnı " ır ~) ıs-
Jltlatıık laıinıdır k' Lo z şurasını unut-
laııılan ~er hangi ~ir ~~ra üzerine ya
leticri nr kattan b' ucumun kanıda 
Pılncnk \·~~dır. Deniı ır çok ayrı hususi-
aha ın ıucunııard n .ırı topraklara ya

l'lıtıtlak ıh~ kil cdcı~ı l~ıç • değilse harp 
ııın zıı ır lıakinı· cnı:dcr üzerinde 
bir lınktet olduğ~~t k.lde hulundumm
tu.,.11 1 at lıalirıd !d~n ar kabul etmiycn 
•ıAr ~kcr •·ık ır.Her hangi bir nok 1 ı:cl " nrnıak 1 • lcrin· cıne-ı. ih ma tsadı istihsale 
ia , ~ emniyet n~ç d ku, \'etlerinin geri
h, ·ı .. te teclıizat 't n a tutmak bunlaru1 
ı. • • .. en • 1 11 il n l ~Ilı il er 1•1n c~ leıncı.. ~ ~rını. daimi irti-
•lc ta ı ılc ıııünık ·· bo~ le hır deniz hfı. 

ar11 ıın ı 
l\Jih,., ıı arasında f ~ur. Korsanlık 

bik et r de, lctleri . at . \'ardır. 
ta• lllektc b nın lngiltere . . 
1 ı:nıc11 ti ulııııdurdukta l c tat-
ılnıay . Ct\rct cenıiJ . rı ablokn) a 

dirler ottıd cf"rl .crı deniz filolarının 
den · k kndar ki ~ın dc\'nm ctınekte-
' affa)q eri ku,,etlcı-zak :u temlckelcr
nınıı.ıs/~tle Yaı.ııl na ıyatı bile ınu
ni ha" lrıgiliıl •rin drna~tadır. Bwıun 
f • n filo'· enız hak' · · nalıyct' &&rının d . ımıyetlerı-
t b •ne r .. ' enıuıltı 'l . . e tılu d .. ııgın ' il n ha gemı erının 

Ui.nıı n uı:udur ıu faza eylemek-
lcırın e.naleytı b~ . 
dar kı~ıllonluk ord~tlnr altında Almnn
ltı"ilt a oltırs.ı ol ları, mesafe ne kn 
ı .. ere d sun d · ı . · 

olay b' a alnruıa 'h' enıı erı nşarnk 
ıı· ır hı ı raç d b' 
!r ilıHrnaı ele değildir e .: ılrnelcri 

:ı.ip ede•· de olsa h.d. · Eger uzak 
Lak bü .tıını.c indeıı a k•. lerin biz.i tck-
ta, . l c hır 1.. çe ınıncm· 1. ı 
... ıf el ı •ıarekcti . '·" 1 uu un
R•t. Ctnekte teredd·:~~ızlıkla da 
~lnıanı t Costerıniyece-

littn hö ar lı r ne 
mu in l le lıir tcca, ~:!•a ına olur a ol
tııe) ri ~ı bunun iı.,in u nkı!larına kol·· 
i ~er,;encn: 

1 
derdi. 'akıt l nl hetıne

lı haıır} l t belki Al 
~· ~~ 'nk~r~l ırı i in r:~n~-ıruı dalın 
er •r.:ın d ıaıırn ı k ~ ı sa~ ılıyor. 

el lediJ;ind~lıa . hul ı.k • bi:li!;;~cti, lngiliz
lö<ının ini · d l:iUPlıe l'ol t .. ?11 ~ teşkil 
sene İtıg~~t anıı ı.:ok nni ~~· Çun •ii Fran. 
illan bu er<', harbe k ınu tur. Geçen 
acıaı- nte in h' arar \erdi~· 
h ~rına k ır en . . ~ı uı-

tırı .. d' ·ıdar fi'J e ıç nd ... In...:ı· d .. aıı ı en uz t>• ız 
afaa 'c t geçirın nıi<o{j an:~:-~rını asin 

toııraı 1 n rruı 111 • 1 . ı~ utuıı tnti 
re ıırında •narı hnrb' 
J.' lan L'dcce ~ c nııistcınlel tın I ransız 
rarı nııın ıı:ıne giire c erde cc-
~ atlaların l~k~lınası İngilı!~nıı~J:ınnuc:tı. 
ı/~er alnı· .. 'iıı.lafaası . . cyı alelace-
~e~i ha7'1

1~~kın 'cbur ;\;;~ı.d~ ) enki _ted-

Diiıı bclcdıve Teisinin !nciralıı gazinosunda Lord şerefine vCTdiği 
ziyafetten intibalar ... 

elediye reisi misafir Lord ve 
Lady şerefine bir ziyafet verdi 

Lord Glenconner 
-------------x*x------------

Bu sabahki trenle Anka
raya hareket edecektir 

-----~----x*x-----------
Şchrimizdc bulunan lngiliz 1mpara- fekaleye kadnr çıkarak şehri tetkik eyle-

torluğu ticaret korporasyonunun umumi rniştir. 
Direktörü Lord Clenconner ve refika- 1 Bu geı:intiden çok mütehassiıı olan 
lnrı l.ady Glcnconner dün sabah otomo- Lord, be]ediye reisi Dr. Behçet Uzun 
bille şehirde bir gezinti ynpnwı ve Kadi- - SONU 2 ind SAYFADA -

F narda Altıncı Gün 
----------------x*x 

•• u gece Fuar~mızı on binlerce 
etçi S(ezmiştir •• • 

~uz 

•rnuıııı kıarıırctleri lb u e ıldc-
c.:o e ette , ak't 

- O. 'U 2 l\ıl h1etlcııdirir i . ıl j 
11ıc1 SAH · ngı • Fuarda Jzmir Vılaveti t•c D. D. Y. Paı•iyonlan ı-;uE -

- YAZISI 2 bfcl SAJdnD& -

Sovyet 
masının 

Bir harp Zf:Jhurunda __ ._, 
Çanakkaleden geçmesi 

için hükümetimizin riza
sını talep ettiği galan --·-Moskova 25 ( A.A) - Tas ajan-

sı tebliğ ediyor: 
Sovyet hükümetinin Balkan ya

rım adası mıntakasmda bir harp zu
huru halinde Sovyet donanmasının 
Çanakkale boğazından geçmesi için 
Türkiyenin rizaaını talep etmit ol
duğuna dair bu günlerde yabancı 
matbuatta haberler nC§redilmi§tir. 
T u ajansı bu haberlerin ıırf uydur
ma olduklannı beyan etmeğe me
zundur. 

PİRE CiVARINDAKİ 
Yunan 
--*-

Askeri elbise depoları 
gandı 

Atına 25 (A.A) ••• Se· 
bebi mechUI kalan bir 
yangın .. esnasında Pire 
civarında askeri elbise 
depoları dün akşam 
yanmıştır. Bir kişi öl· 
müştür. Tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Alman 
Tayyareleri 

Dür Londra ve Ports-

eGeli or 
rn 

Budape§tcden güzel bir görüniiş 

BUKOVİNAYI TERKLERİ 
İCAP EDENLER 
--·--

90.000 Alman 
sovget arazisini bıra. 

karak göç edigorıar 
--*--
Bunlar 

Polonya ve Lorraine 
mıntakal arında 
yerleşecektir 

Bükreş 25 (A.A) - Royter: 
Sovyct Besarnbynsı ve Şimali Buko

vimıyı terkctmi olan 90 bin Al an 
ml'mlekctlcrine sevkedilmektcdirler. 

Sovyetler tarafından isgal cdilmis bu
lunan araziyi tcrkeden Alınanlar yine 
Almanlar tarafından işgal edilmiş olnn 
devletlerin arnzilerine se\ kroilmektedir
lcr. Miincvvcr tabaka Lorraine mıntakn
sına ve amcleh•r de Polonynda Poznan:ı 
gönde'l'ilmekledir. 10 bin kişilık bir ka
file Tunnnın mansabında bulunan Ga
latı limanında ynkındn irkfıp edilecek
tir. Bu kafileyi yüklemek için Alman 
gemileri Tuna boyunca inmekte bulun
maktadırlar. Jşgnl edilmiş olan yerlerde 
Rumen ordusunda hizmet almış olan 
Almanlar Almanyaya sevkcdilmek üze
re terhis edilmişlerdir. 

Müzakereler 
--*-· 

İNIİTAA UGRAYllCA .. -·-Hudutlarda en-
dişe havası 

• 
esıyor -·Rumen donanması 

Tunayı kontrole 
basladı 

.> -·-İki tarafın hudutlarda 
tahşidatı nazara 

çarpıgor 
Bükıcş, 25 (A.A) - Turnu secerin 

müzakeratının yeniden başlayacağı bir 
sırndn Tr:ınsilvanya meselesinde ahali 
mübadelesi şeklinden başka bir sureti 
hal aleyhindeki Humen muhalefeti art
makta gibi görülmekte ve matbuat kam
panyası bütün iddeti jle devam eyle
mektedir. Gazeteler hududu nezaret al
tında bulunduran Rumen kıtaatı ile Tu
nayı kontrol etmekte bulunan donan
madan bahsetmektedirler. Diğer taraf-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

moutha taarruz ettiler D h·ı· k·ı· M• . d 
Londrada:Ongınçıka- a 1 1ye Ve 1 l aDJSa 3 

rılıp söndürüldü· x*x 

Londra 25 (A.A) - Ha\'a ve Anava- vekil geceyi Manisada geçirdi 
tan emniyet nezaretlerinin tebliği: 

- soNu 3 oNco sAJıtFEDE - Bugün Izmirde bekleniyor 
........... ........................ ........ Diin gece Anknradan ::ehrimizc gelmesine intizar olunan Dahiliye \'ek:iliıniz Italyanlar n. }'aik Öztrak l\lnnisada kalmıştır. Vekilin bugiin ehrimize gelmelerine inti• 

zar edilmektedir. 
- •- l\lanisa 25 (Telefonla) - Dahili.}·c \ekilimiz U. }'aik Öı.lrak bu akşam şehri-

Hartuma bir taarruz mizc gelmi \ 'C hararetle istikbal olunmuştur. Vekili valimiz B. Faik Türel 
vilayet hududıındn istikbal eylemiştir. Dahiliye ''ckilimiıı: validen ,·iliyet iş-

mU hazırladılar? Jcri hakkında maliımat almaştır. 
-"'-

Afrika barbı uakında 
kat'i safhasına 

girecektir 
Moskova 25 (A.A)- Tas ajansı bil

diriyor: 
Ac;keıi harekatın Afrika sahnesi • 

başlığı nltında Krasnain 1zvcsta ga
zetesi şunları yazmaktadır: 

Afrikndaki hnrekfitın başlangıç 
devresi nihayete varmak üzeredir. 
ltalyanlar en mühim hnrp sahneleri 
olan Libya ve Sudanda kat'i hareldi-

: ta hazırlnrunaktadırlar. Sudanda düş
: mnn arnzisine de girmiş bulunmakta
: dırlar. Bilahare Nil nehri boyunca 

inerek stratejik çemberlcınc<lcn çık
mak için ltnlyan şarki Afrika ordusu
nun bütün kuvveti ile Hartuma karşı 
kat'i bir hücum ynpacağı aşikardır. 
Bu esnada tahmin edilebilir ki İtal
ynn şimali Afrika ordusu Mısıra kar
şı enerjik harekuta başlıyarak Sü
veyş knnalım .zaptetmiyc çalışacaktır. 
Pek muhtemeldir ki lnglliıler de mü
dafi bir strateji kullanmnğn karar ve
receklerdir. Afrika harbinin yakında 
kafi safhasına gire<ccği tahmin cdile
bilmekle ıberaber Mısırm Sudanın 
ve sair İngiliz memleketlerinin son 
akıbetleri hakkındaki karar Manş 

:denWuıde verilecektir•' . _,_ 
lii • 1 •M -

Vekil yann 1zmire gidecektir. 

IH 
............. ············: 

~ HASTA BAKiCi HEMŞİRELER KURSU ~ 
••••••••••••• • ••••••••••• 

Savnşta ordu emrinde çalışarak yara-' genç kadınların de\: anı ettikleri bu kurs 
lılarırnız.ın imdadına koşacak güzide müsbet bir şekilde de\'am etmektedir. 
Türk kadınlan ~inde şehrimizde de bir Kurs sonunda müdavimlere sertefik-. 
hasta bakıcı kursu açıldığını haber ver- lar verilecektir. Fotoğrafta, kursa devam 
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SAHİFE 2 

-mi niif s sa 
zırlıkları çok ilerlen.iştir 

---------------x*x--------~ 

lznıirin 

ahnarak 
eht:ı.nuniyeti nazarı flikkatt• 

ayını hiiro~u { ~ kil edildi 
---~-x*x-----------

\nlarn, 2 5 (Hususi) - lııtatiııtik duvar ve sıılon afı~leri yakında bütün 
umum müdürü sııyım işleri hakkında memlekete dağıtılacaktır.> 
ıı nğıdnki beyanatta bulunmu tur: RADYO PROCRAMI 

c - Manisa, lzmir, Aydın. Burdur. Sayım günü yapılacak radyo ncşriycı-
lsparta, Eskişehir. Kocaeli, Kayseri, tı için bir proğram hazırlanmıştır. B. 
Adana, Ankara. Kırklareli. Edime ve Celal Aybar 2 ve 6 Birinciteşrin giinle
~ckirdağı vilii.yetlerinin numerotaj kont- rinde Ankara rndyosiyle iki konu~ma 
rölleri tamamen bitm~tir. Alınan neti· yapacaktır. Bu konu mnlardn umum 
c.eler memnuniyetbclı.ştır. müdüriin sayım hakkında vereceği iza. 
Bazı kazalarda görülen eksiklikle!' hatı, vilayet kazı:ı ve nahiye merkezi 

sürntle ikmal cdihnektedir. Diğer vi- olarak radyosu bulunan 350 mevkiin 
lii.yetlerin nümetornj ve sayım hazırlık- takriben yüz bini bulan sayım memur
ları nahiyelere varıncıya kadar incelen- lan dinliycbiloceklerdir. 
mekte ve her gün telgrafln merkeze ge- Sayıma takaddüm eden iki hafta :znr
len m lümat üzerin" icap eden tedbir- f ında bütün mekteplerde talebe ile sa
lt>r alınmaktadır. yım etrafında konu malıır yapılması için 

An ra, mevcut numcrotajı şehrin de 1 tatistik umum müdürlüğü ile maı:ı
gittikçc artan güzelli~yle müteruısip bir rif vekaleti ınü tereken bir proğram hn
hale koymak :için diğer belediyelerden zırlnmaktadırlar. 
d h esnslı bir şekilde tedbirler nim~ Sayım memurları en geç 5 Birinciteş· 
ve bilha kesirli veya harfli numı:ıra· rin tarihinde tayin edilmiş olacaklardır. 
lan bertnraf etmek için icap eden !llO- Bu vazife, bir memleket hizmeti oları:ık 
knkl rda num rnlnrı tamamen yenile- ücretsizdir. Fakat ikı:ımetgahlı:ırı haricin· 
nü tir. Bir taraf tan da menus olmıyan de \•azife alanlara yol pnrnları verilec:ek
aol: l: isimleri deği tirilmektedir. tir. Yapılı:ın tahminlere cöre bu şekilde 

Sokaklarda yeniden nsılnn i ... im lev- vazife görecek memurlara verilecek yol 
halnn her sokaktaki bütün numaraların paraları 140 bin liraya baliğ olmnkta
haşlııngıç ve münteha ını göstermek iti- dır. 
baıiyle adres bulmayı lcola)'laştım<'.aK· Bütün memleketin elbirlii:iylc mü
tır. Levha imaliıtı henüz tamam olma· kemmel olmasına çalışılııcağı aayım i~i 
makin beraber eluin sayım bakımından etrafında vatandaşları ikaz için Ankara 
nümerotajı tamam!anm~tır. Fakat hiç rndyosundan gen' milcyastn İ'ltifade 
bir Lataya mahal kalmaması için bütün edilt.-celctir. Haber aldığımız.a göre 
sokaklar memurlarımız tarafından teker memleketin tanınmış ilim ve ihtisas 
teker, kapı kapı lcontrol ı-dilmektedir. adamları bu maksadı temin için konfe
lstanhul nümcrotajmın da doğru bir sa- rımslar vereceklerdir Dr. Remzi Gönenç 
)"tm yapacak bir ha1e ıtetirilmesi için bü- ctstatİ!ıtiklerin nüfus artması ve nüfus 
tün .akaklar si tematik şekilde kontro· sayımı ile alakam> Şevket Süreyya Ay
la :tnhi tutulmuştur. lıtanbul sayım büro- demir •Sanayi ve nüfus hareketleri 
su mesaisini çok ilerletmiş mıntnka talc- arnSJndaki münn11ebctler:t Roma de· 
İmntına hile haşlamıştır. moğrafi fakülıt"Si mezunlarından Ra-

lzmir ehrinin vüsat ve ehemmiyeti tip cNüfuıı 11nyımları ve nüfus siyaseti>. 
gÖzönünc olınarak hurada da valinin Dr. Muhlis Ete cDevletlerin yeni nüfu 
emrinde hir ııa,yım büroııu te kil olun· <ıİ}•nııaları ve nüfus sayımımız>. Servet 
mı,ııtur. Berkin cNüfus sayımı olmazsa diğer is-

Sayım, 20 Birinciteşrin Pazar s:unu tatistiklcrin kıymet ve manası olurmuh 
ııab lu en geç Mat 6 de bıı .. lıyaeıık ve Vedat 'edim Tör cNüfwı kemi}·et ve 
öğleye kadar bitirilmesine çalı ılacnktır. ke}•fi)•ctçe nasıl arta h. Nefi Korürek 
Bu netice}; elde edebilmek i<:in sayım cidııri ve politı'lc bakımdan nüfus sayı
mıntakaları 75 er ki~lik gruplara ayrlJ- mının ehemmiyeti> me'l.'Zulu konferans· 
mı'<tır. Sayım haklcında hazırlattırılan lar vereceklerdir. . 
-----~-------~------- ----------------------: 
POLİSTE 

BİR HIRSIZLIK 
Karat.aşta 351 inci soknk 24 sayılı e\·

de oturan dökmeci çırağı Raşit oğlu $a
hap Poyrn:r. adında biri, Marangoz Satı1-
mı~ oğlu Nuri Özgünün nçık bulunan 

, pençcresinden cYine girmiş, 15 lira de
ğerindeki bir altın yüzUk ile içinde bir 
miktar parn bulunan kumbarasını cal-
mıslır. Suçlu tutulmuştur. • 

Bi aret hadisesi 
Mısırlı caddcsind~ doln1mncı Mustafa 

oğlu Süleyman Dökmeci eski bir hu
sumetten doğan münakaşa neticesinde 
kavga ettiği Ali oğlu Mustafa Kolbudu
ku dBvdüğünden yakalanmış, meşhut 
suçlar mahkemesine sevkedilmiştir 

BİR DDİA 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hava kurumu ve 

Halkımız 

-·-Vaktinde yapılmamış hazırlık, ihtı-
yaç gününde elde bulunmaz. Havacı
lığı ihtiyaç günü olan harp sırasında 
meydana getinneği dUşünmekse saf
dillikten faila bir deliliktir. lşte Ha
va Kurumu bu vakti kazanmak ve 
ihtiyaç gününe hazırlıklı çıkma1t az
mile çalışıyor. Eğer bütün vatandaşlar 
Kuruma aza yazılarak ona ynrdım
lannı temin ederse, yannlann iyilik 
ve emnivet J!etirecei?ine inanabiliriz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aııkara radyosu 
-----~---

BU G UN 
lkiçe_§melikte Muslu oğlu 20 yaşında 

Mehmet Sabah 7.abıtaya müracaat ede
rek, aile evinde oturan boyacı Hasip oğ
lu Nedim Karaer tararmdan dövüldü- 7,30 Program. i,35 Müzik: Hafif mu
ğünU iddia etmiştir. Suçlu hakkında ta- siki (Pi.) 8 Ajans haberleri 8,10 Ev kn-
kibat icra ediliyor. dını - Yemek listesi. 8,20/8,30 Müzik 

Sepet meselesi {Pl) · - .. 
B M ·nı· . d • . 12,30 Program, 12,3a Muzık: Fasıl he-

omovn ersı ısın e 1578 ıncı so- yeti 12,50 Ajans haberleri 13,05 Mü:dk 
lr.ak 5 sayılı evde oturan amele Hasan 13 20/14 "'"" 'k· K l· (Pi) wl C ) Öze""'~~ bi } , 1HUZI • arışı • program , 
0~ du ekı:ı~.!I . '~ r sepet mese e- 18 Program 18,05 Müzik Oda musikisi 
sın en ruueşı Ahmet Özerbaşı tokatla 18 4o "'"" ik· R d . k lr (lb döv ü 1.. , ın uzı . a ~ o caz or es nsı -

m ş u.r. •• rahim özgür idaresinde) 19,10 Müzik: 
Görunmez kaza 19,45 Memleket snat ayarı, ve Ajans_ ha-

Gaziler caddesinde Yeni hnnda B. lz- berleri 20 Müzik: 20,30 Komışma. 20,45 
r.ctin evinde oturan Selônikli Kadir 8 Müzik: Dinleyici istekleri 21,10 Müzik: 
yaşında Fadıl Balkanlı. Basmahane is- Bestckf'ır simnlnn serisinden, 21,30 Ko
tasyonu arkasındaki ağaca çıkmış ve nuşma (Radyo gazetesi) 21 45 Müzik: 
ftğaç üzerinde oynamakta iken mU\-a- Radyo salon orkestrası. 22.30 Memleket 
zcncsini kaybederek yere düşmüş, :o;ol saat ayan, Ajans haberlE"l"i, borsalar fi. 
kolu kırılnıış ve başından hafif suretle ntlnr. 22,45 Müzik: Radyo salon orkest
yarnlanmıştır. Ynrnlt çocuk memleket trnsı progrrunının devamı. 23 Müzik: 
hastanesine kaldırılmıştır. Çocuğun dik- ı .... ns müz.iği. 23,25/23.30 yarınki pro-
lrotsb.likten düştüğü anlıışılmışlır. gram ve kapanış._ 

KJSIM) - 247 --
F riOotun çehresinde tebessümler De

lirdi: 
- Maoallah-.. Mapllah .izi böyle ne

tcli ve ..hhatte prmehcn çok memnun 
ldwn. Demek ki bu zındaıı sabL.atin.iz:i 

vıpratm.aıruf. Hiç t\iphe etmiyorum. eğer 
etrafauzda d~ fareleri yimemiş ol
saydınız. fimdiye kadar (oktan ölınü 
olaca1:tuuz. Her halde siz daha iyi mua
meleye liyıktmız. Birbirimize. aöyliyc:cek 
çok oeylerimiz v rdır. Apartmanınız hiç 
te konforlu değil... Müsaade ediniz de 
.ize daha münasip, daha rahat görüşebi
Seceğimi.z bir npartınan hazırlatmıık için 
hiru buradan aynWım. 

f ribol hücrenin lcapı ını kapıyan un
daneı başıy dönerek: 

Ziyaretimden 

le•cccüh bcslediiioı bir plıaı çok Ied 
bir YUİyette buldum. Şimdi onun içinde 
~unduğu tartlan islah etmeğe ~ahşaca
itm. 

- Müdür haxrdleri. Himaye etmek 
iatedi.klel'i adamı timdi boı olan üç veya 
dokuz numı:ıralı zındanlara naklettirebi
lirler'. 

- Bir zandan daima bir zındandır. 
- Bunlar imtiyazlı mevkuflar için ha-

zırla.nınq hususi odalardır efendim. 
- Ha ~yle ... Bt?:ı de şu imtiyazlı ıncv

kufun rahatça yaşı~abileccği bir daireye 
nakledilmesini istiyorum. 

- B üstüne efendim. Yalnız hıuıgi 
daireyi hıwrlamaktığınuzı emir buyu
rursunuz? 

- İşkence odası en müna iptir. 
1 

YF. 

Ge uhteli 
-*--

Aydınlılara karşı gü-
zel bir o vrın cıkardı 

• -·-Dim şclu-iııu.1.l' gcltn A,>dm muhteliti 
lzmirin genç muhtelitilt> güzel bir maç 
yapmıştır. İzınirin genç ınuhtelitinde, 
(A) muhtelııinden hiç bir oyuncu mev
cut de~ildi. 
Havanın ıcak ol nasırıa r,ığınen her 

iki takım znmnn znman seri hareketler 
yaparak oyuna hızlı bir c •rt>rnn \'ermis
lerdir. 

Uk golü A.> dınlılar çok güzel çıkar
mı lar. buna İzmir çocukları mukabele 
etmişlerdir. D. vrc 1-1 bitıni.şt i r. 

ı kinci de\•rccle lzınirin çıkardığı da
ha iki gcıle Aydınlılar penaltıdan att1k
hırı bir golle ınuknbele ettiler. 26 ıncı 
dakikadan sonra Aydınlılnr oyuna ta
mamen dencc k derecede hakim oldu
lar. Fakat gol çıkaramayınca 43 üncü 
dakikada İzmirin dördüncü golüne ma
ni olamadılar. Bu suretle tzmirin genç 
muhtcliti 2-4 galip geldi. --·--

asta memurlar 
--*--

Tedaviden sonra tek-
rar rr.uayene edilecek -·-Maliye veki,leti, uzun müddet devam 

eden hastalık izinlerinden avdet eden
lerin tekrar muayeneye sevkedilmeleri 
hakkında teşkilatına u ınmimi gönder· 
miştir: 

cSıhhi mn.lerctlerine binat-.n memu
rin kanununun 84 üncü maddesi muci
bince verilen mezuniyetleri uzun müd
det temdit edilen ve bilhassa eanator
yomlarda tedavi altına alınan memur
ların hizmet müddetlerine göre kanunen 
müstahak olduk.lan mezuniyet müdde
tinin hitamından evvel veya hitamını 
müteakip, vazifelerine avdet ederek bir 
müddet vazife gördükten sonra, hasta
lığı <lolayuıiyle tekrar u~un müddet i .. 
tirahate muhtaç bulunduğu veya sana
:-oryonı tedavisi lazımgeldiği hakkında 
rapor ibraz ederek yeniden mel.uniyet 
talep ettikleri görülmektedir. 

Hasıalılcları münkati olmadan teker
rür eden bu gibi mezuniyetlerin, memu
rin kanununun 84 üncü maddesi ahkamı 
dahilinde tetkiki muktazi olduğundan 
tatbikatta kanuna mUhalif muamelatın 
cereyanına mahal '.kalmamak üzere bun
dan böyle, natoryomdan veya uzun 
müddet devıım eden hastalık mezuni
yetinden vdet -eden raemurlann, vazi
feye avdetlerinin akabinde hastalıklan· 
nm zail olup olmadığı, vazife ifa eclip 
edemiyccekleri teııbit edilmek üzere 
muayeneye sevkedilmeleri ve sıhhi va
ziyeti dolayısiyle vazife ifa edenüyeceği 
ve şu suretle hastalıklarında inkıta hasıl 
olmadığı tebeyyün eden memurların 
mezuniyetleri temdit olunarak bunlar· 
dan hi.zmct müddetine göre kanunen 
müstahak olduğu azami mezuniyet müd
detini ikmal edenler haklarında memu
rin kanununun 64 üncü mııddeııinin H. 
fıkrası tatbik olunarak tekaüde sevke
dilmeleri icap etmektedir.> --·--Gençlik kulüplerinin 

idmanları 
Gençlik kuliiplerinde kayıtlı yüz ka

dar genç dün ilk defa halle sahasında 
antrenör Vahap öuıltayın nezaretinde 
jimnastik idmanları yapmışlardır. 

Gençler 30 Af,'UStos gUnli geçit res
mine iştirak edeceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz 
Gazino 

Restoram 
Konak vapur iskelesi Ustünde te

miz, ucuz ve lüks .•.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIR 26 A2ustos P 7.,ar::esi ~ 

ÜZOM VE i CİR PİYASALARI 

incirin Borsada satılması 
müstahsilin lehineolacak 
incir müstahsilleri piyasayı malla 

doldurmazsa fiatleri tutabilir 
incir ve üzüm malısullcrinin son va

ziycli hakkında alınan haberler, rekolte 
hakkında evvelce knydeylemiş olduğu
muz rakamlarda bir değişiklik husule 
gctirmiyecektir. üzüm rekoltesi en faz
la 30.000 ton olabilecektir. Mahsul ke
male ermiştir. Her yerde mahsulün ku
nıtma ameliyesi devam ebnektedir. 

Eylülün ilk haf tası içinde İmlir piya
sasında dört bin çuval kadar üzüm top
lanmasına intizar edilebilir. 'Üzüm mah
sulü için henüz hiç bir alivre satış ya
pılmamıştır. Fiat mcvcut değildir. İhra
cat birliği fiat tcsbit eylcmemiştir. 

İncir mahsulü de kemale ermiş bulun
maktadır. Ancak incir mahsulünün İz
mir piyasasına gelmesi üzümle aynı za
manda olacaktır. Ticaret odası reisi B. 
Hakkı Balcıoğlu Cuma günü tstanbul
dnn gelerek hemen Nazilliye gidecektir. 

lncir mahsulü, bolluğu nisbetinde ne
fistir. lngilizler, bu sene vasi mikyasta 
incirlerimize taliptirler. Fiatlerin çok 
müsait olacağı tahmin edilmektedir. 

ihracatçılar birliğinin tesbit eylediği 
ihraç fiatleri göz önünde tutulursa, in
cir piyasasınuı açılma vaziyeti ve Ciat
leri meydana çıkar. 

Bu sene focir ınüst.ahsiller~ni.z çok 
durendiş hareket eylemek mcvkiinde
dirler, Acelecilik, f'iatleri bir hamlede 
kırabilir, 1zmirde, piyasanın ihtiyacı 
nisbetinde, yani ceste ceste mahsul gel
me..~ lıizımdır. 

Bu sene incir mahsulü. ticaret Veki
limiz B. Nazmi Topçuoğlunun verdiği 
direktif üzerine borsa maddeleri arasına 
alınmıştır. Yani tıpla üzüm mahsulü 
gibi incir de bors~dn muamele görecek
tir. 

Bunun için borsa binasında bir salon 
hazırlanmaktadır. Bu iş ilk günlerde bir 
az müşkülatı mucip olacaksa da netice
de gerek miistahsU, gerek tüccar ve bü
hassa memleket hesahına çok faydalı 
neticeler \'erecektir. Bu sene müstahsile 
'tevcccUh eden bir vazife <le, malını ka
litesine göre, nevile.re ayırmaktır. 

Fuarda Altıncı Gün 

~
0

lter~ _* ___ ı 

Za~ ı en ııvvetl 
müt efilıB oıaralı 
anıyor •. __ ..,_ ~ 

- BA TAH.l\FI l İNCİ Sı\flJt 
ıı~~ 

ll•rc ıu• kuılıır _ı:-l'(" taurruııı "r1f1 
kadar miidafnn tcLİhirlcrini lırttı 
hmacukhr. , c j/. 

\' a:.ı_iyct Alııırut) a için ııkSll~tl 
man}·a ne kndar limtle lınrc ı.sı1 
İngiltcn·~·i o ui-.bcttl' J~ı~ırlıtııİ1 
eaktı. •·akııt dcdiğuniz gıbı d \ 
muharebelerin ınii külatı J\~ 
diişiindiinnl'j!c mecbur kıldı. ~ 
kaş me,· imi hıı m~klilatı .datıa ~ 
tıracnk, Almanlar kin \'aıı~ et t.l 
dil cc:ektir. nize üylc gclifO~ıti' 
man ordulan böyle bir tecil'" 
kolay giiJ.C nldır~ıu.ynrok!ır. uıJ 
Şu halde hatıra :ıüyle hır " t~ 
Harı> iki tnrnftan l>irioiıı 1'11 " 

hiyeti ile nilıa~ et hulııcnğın~ 
muharebe nerede f"Crcynn cd b~ 

Alnuınların İngilil ndnlıırı"11•11 ~ 
ne lmdnr mii kiil ise İngilizlcrı 
hıın~i bir ihrnı; hnrckcti ile ~rd 
dusun:ı aldmnası n kndnr ıo · 

Afrik:ı toprnkhın mufınripfer 
harp sahası olabilir. liıkin ~\l 

111 belerin nctn;>ici h:ırbin kal s {ı,-ti
rntı fü:erinde miil' "iriycti ~~~ 
mıka a edilebilecek bir h:ı~I!' ~ 
Binncmılcyh harbin knt '. dıf 

tayin edecek olan en ınüCSS1r tl 
hnımniil \'C mukavemet kudrc 
tır. ı 

Hangi 1nrnf ins(• Ye mıılıcıtlCt ~ 
müşkiilntını yı•ncL mukn,·c~~ 
lnnm clde eder \'C sinir h:ı .; 
nnıhafn:ı:a eylerse n!hai zafer.~ 

Bu ıncnuda dn ln~ltcrcn1ıı.~ f 
im siiı>he giitiinncz. Avnırn ";I 
miııdc Cari lar diynn olınnI:ıı_:.ıı ~ 
Buralarda büküm ürecek ııçıv- 'i 
falctin azameti d!tha bugiirtdt!1 
~etin ,·icdanını titrctmcğ~ kili~ I 
tcdir. İngiltere ise başta AJUCr ~ 
ür.ere bir .çok deniz ırJ nı:.tıı 
rin müzahcretiue maibardıl'· JJ" • 
t :srlııisanidc ynpıfocak iıılib:ı~ 

Dün gece Fuanmızı on binlerce akip Ameriknnııı dD lngiJtt.r~~ 
rında harbe girm6i iJıümaf lef! f •• •d • • \etlidir. Iler ge(Cn gün mcrı~ 

guzı e zıyaretçı _aezmi~tir ahalarınn 1>inı1. daha ~·nk.'lıt: 
~ ':!:' dır. · . ıJ.'. 

lzınir fuarının altıncı günü büyük bir l lar, tasarruf di.i§üncesile muvaffakıyeUi İngiltere zamanı en kll\''·ct~,. ~ 
n~e ve muv~ı~~t içinde geçmiştir. ~ir ~hir yapamazlar ve ziyaretçiler ki olarak taruvor. IJidisclc~· 
Dün pazar oldugu ıçın fuar gece yansı- uzerınde menft bir tesir bırakırlardı. devlet adamln;mm hu bııJUl~rf 
na kadar büyük ziyaretçi kafileleriyle Vekaletin çok yerinde bir karnrile \'C tak\'iyc edc<'ek hir muhiyet 
dolup boşalmıştır. Gece fuar sahası fev- Türkiye ticaret odaları bir organizasyon mcktcdiffr. AKKI OCA~1',..,

1
1ı

1 kalAde olıırnk tenvir edilmiş, havai fi- komitesinin cidden rnuvaHakıyeUe ha- CI" 
şenllerle adeta peri masallarını hatırla- zırladıl:'l geniş bir pavyonda temsil cdil-
tan bir gece hayatı yaşanmıştır. diler. Teşhir ve temsil çok yerinde ol- ............. • • ...... ••. ••••• ••.;:;i' 

Gece saat dokuzdan sonra fuar sahası muş. ve büyük takdir toplamıştır. Bu pa- ! OKtJRLARIMJZU" 
çok kalabalıktı Dün gece gelen trenler viyonda tesadüf edilen mahsulat ve ma- : DİLEKLERİ ı 
de sahanlıklarına kadar doluydu. mulntunız bilhassa ccne.bllerin gıpta ·ını : ................ ••••••••••••••• ··~ 

PAVYONLARDA mucip. o~tadır. Kahvehaneler ve~,. 
lzmır ticnret odası pavyonu da çok 

Fuar .snhl\Sındak.i Türkiye icarct oda
ları pavl.yonu blly\lk bir allika görmek
tedir. Bu pa\'yonu ziyaret edenler, kısa 
seneler içinde yurdumuzda başarılan 
hamlelerin, atılnn i.nkişaflı adımların 
şümulünU elle tutarcasına gönnek im
kanından istifade etm~lerdir. 

güzeldir. Bu sene bu pavyonun dekor- ÇOCQklar ııf. 
lan matluba muvafık bir şekilde ha~ır- Aydından nlaığunız bir nıcL.: J 

Türkiyede mevcut ticaret odalarından 
btiyük bir kL'imı hcı· sene fuarda az mas
rafla ibirer pavyon yükseltmeğe çalışır-

larunıştır. İn.san bu ~viyona girince ziyetlerinden eks.:risinin faki~ 
Egede yetişen nadide mahsullerin nümu. aulaşılıııı 11, 12 yaşlarında ,.~ 
nelerini, grafiklerini en iyi bir şekilde yi.ikçe çocukların kalwehane ·(iP 
hazırlanmış bir surette bulmaktadır. tı- no1arda mütemadiyen sigara ~ 
mir ticaret odası tarafından hazırlanan <lomino gibi oyunfo.rla vakıt ! 
çok istüadeli bir broşür de ziyaretçilere oldukln.rı teessürle görüldüğil 0 
lzmirin iktısadi ve zirai çehresini tak- mektcdır. Bu yaşta çoc~;ı 
dim eylemektedir. yerlerde oturmalan, sigara ıç of 

Ee ed·ye reisi misafir Lord ve 
Lady şerefine bir ziyafet verdi 

- B~~TA!?AFI l inci .s~ııt~E - şahsiyeti bugün trenle Anltaraya hare· 
davetı uzerıne saat on ıkıde incıraltına ket edecek ve iktısadi mahfellerimizle 
giderek reisin gazinoda verdiği ziyafette temaslarda bulunacaktır. Bu ziyaret, Jn
ha~ı~ bulunmuştur. .. . . . • . giliz korporasyonunun Türkiyede gö.-

Zıyafet gayet musaıt ıntıbalar ıçınde tereceği ticari faaliyetle alakadardır. 
geçmiş, celp edilen orkestranın çaldığı ISTANBUL. 25 (Telefonla) - TI
müzik parçaları hazla dinlenmiştir. Bu caret vekilimiz beyanatında, lzmirde 
esnada gazino hınca hınç dolu idi. Lord Glenconnerle görü§tüğünü, esasen 

Lord ve Lady Glenconner bu davet- hükümetimizin lngiltere ile temas ha
ten çok müteha is olduklarını beyan !inde bulunduğunu, ihracat için henüz 
eylemi~lerdir. Do t devletin mümtaz mikdar tayin edilmediğini söylemiştir. 

kıtlarını kumara yol açabileCCıc Jı-! 
la geçirmeleıi el~tt.e doğrtJ .A 
Halkevinde daha fa} dalı bir t~ 
gul olmaları hem fa.-ndilcri. h~ 
ket için lazımdır. Nauın cliıd-"1J .. 
deriz. 
~---------------___./ 
KISACA.: 
•••••••• 

100 NUMEBO 
rt 

YAZAN: Eczacı K. ~ 

v 
Belediyemiz, tuvalet kapıW'1 ~ 

deki (100) ııuınero işarctinil1 , 
ğını düzeltmiyc teşebbüs etti- fol 

ÇOCUk kaVg351 •••••••••••••••H••HH••••H••uHHeau ... apartnıan hayatı umum1 mahifC 
Karşıyakada Soğuk.kuyu şimendüfer Teşekkür her oda ve her mekan bir ıı ~L, 
dd · 78 l d "'"eh k B •l'ıbı" tutulmnc:: oldug~undan a-.ıeSll" ca esı sayı ı ev e •n met ızı n. "' -:ır P"" 

Süreyya Çelik, bir çocuk meselesinden Oğlum Hasanın uzun zamandanbc- numarasız bırakılarak yanyıırı' 
kavga ettiği Abdullah kız.ı Hatice ve kı- ri müptela olduğu kulak hastalığı ne- ile işaretlenmiştir. 
zı 15 yaşında Bn. Şadan Uğurtanı tah- ticesiııde fı.rız olan (sağırlık) illetini Fransızcada ayrı ayn ;>·azılıu';ı;: 
kir etmiştir. ~azakat ve hnssasiy.etle .yaptığ~ ame-. iki dane (San) kelimesi vardır.~ 

Ta~la do· ·vmu .. c lıyatla çocuğu bUy~ ;hır ~en: dan biri (100) ınan•r;rnn ot 
y kurtaran ve hali tabusıne getiren bo-: (Bilt.'rn) mnnnsın:ı gelınckte<Jif..I 

Karşıyaka Alay bey Meydan sokak 41 ğaz burun ve k~lak mUtehassısJan-,: sacla tuvalet kabinelerine (SaP ~ 
sayılı evde oturan amele Mehmet oğlu mızdan bay Samı Ku1akçıya sonsuz : denmesi, bilıi numara yani ;ıı? 
Süleyman öz, Kuzu otlatmak mesele- • saygı ve ı~ekkürleriml suruı.nm. : yer manasına .söylenmiş bir Ş 
sinden kavga ettiği Mahmut kızı 40 ya- : İzmir Yeni Asır gazetesi: menıleketiınizde bu san kelirll~/ 
şında Hatice Karayı taş ve yumrukla : idare memuru : sayısı demekmiş gibi telaklci • 
dövdüğü uıbıtnya şikayet edilmiş, suçlu : KADR! ! (100) nuııuıra .sözil ,.eni baŞ 
tutularak adliyeye verilmiştir. •••••••••••••••u••• .. •••••••11 

.. •••••••• .. • b' .,..,;ı ... ı.:: ·r J dit' tr y~ı ı ade etmekte ·eti 
Belediycmlz {00) iki sıfırlı. pllc? 

kulesindedir. ışıklnrln aydınlatılmıştı. İçinde işkenoe meğe ha~ırlan... san numaraların (100) num~Js 
- Hürriyet kulesi ... Güzel kelime.- aletleri baltalar, nıakaslar, mengeneler, Bu kısa hitabodcn soura Faıibol Cni- mcdiğiııi söylemek için (100) ~ 
- Bütün kulelerden bazı yeraltı yol- kamçılar, U!ncirler, kıskaçlar. işkence afon'a biraz daha yaklaştı: rar etmesine lilzum kalmıyac~ 

lariyle isk.enc:e odasına gidilir. iskemleleri korkun<' hir meşher teşkil - Gniafon, dedi. ölüm senin melaıtet- nim. San numaralan (1~) ıı ::Pf'I 
- Al:1 ... Haydi ~,i:r.i oraya götürünüz. ctmi lerdlr. kar projelerine nihayeı verecek ... Cemi- ğU. c.ı."lwnarnsız yer> dıye 

Cellat başıya haber \·erln.iz. Keııdisini "Faribol bunlara göz gezdirerek Mis· l'Cl zehirli bir yılandan kurlulactık... alışmalı:> yahut <loğrudnn do[:-rı1 
orada hekliyeceğio.ı. Bcrtodyer zmda- tufleye dondü: Ben keneli hesabıma seni affediyorum. valet) demekle iktifa~ 
r.ında bıraktığunız mevkufu büyük iti- - Arkadaş, dedi. burası hakikaten - Ben de.... ..... • •• •" 
nalarla i kcncc odasınn nakledini1_ bir cehennem_ Hakkın Vann1$, moble- listufle: ! • 

11 
• ...... • • • • ........... . 

Haydi habacaıı, cnhuk git_ Ben şu ler hiç te insanda yn..c;ama zevki bırakmı- Faribol bu söz.letdcn hiç bir şey an- : 
hiirri!,·et kclimcsini muhtelif sckillerde yor_ lamıyan cellAda şu sert ve katı emri ! 
kullanmn.;ını hilidm. Hürriyet., insanlı- Cellat llnstilin yeni kumandanı kar- verdi: : 
ğııı kr_ndi ~hsiyet!ne <'n hüylik değeri şısında ehliyet \'e d.irayetinin delilini - Ccllit efendi, \•azi.fenizi yapınız. ! 
verıncj{e nlıştıi:ı günden ben kalplerin vennclc için k.ıskaçlan, milleri ateşe so- Gnlafon daha Bcrtodyen zındarunda : 
infial, isyan, lıeyecan vesilesi olan, uğ- karak har.ırlabnışU . İşkence köşesinde iki imansız dü~lannı tanımıştı. Şim- ! 
runda en hüyUk istmıplara ıahrunmül her şey haz.ırdL Bu sırada ~ zındanet di Faribolun koca Bastile hakim oldu- : 
kudreti Yeren hilmyet böyle korkunç omuilannda Gniafonu getirdiler. ğunu anlayınca bu muazzam inkılAbın ! 
bir zındıın ismi mi olacaktı? Madam ki İşkencıe memuruıınun işaretiyle Gni- sebebini anlamakta ~edi. BiltUn : 
de\'irlerin nz.ılı müstebitleri bunun böy- nfon yere yatırıldı. Faribol çok ciddi bir kurtuluş \'C inuk-.ım ümitlerini bybe- ! 
1c olmasını istemişi rdir, hen de şu zın- ta\•ır tnkınınıstı. Gn:nfon'n şüylece hitap derele '! SaatlarıJJ 
dandan halk hürriyetinin kurtulması için etti: - h·on, ah İvon .diye inledi.... : 
istifade edeceğim. Faıibol hu kelime - Vicdaıum tamamen müsterih ola- Sarikl bu dakikada hıncı hep bu kn- : En dakik f}e 
oyunwıdan memnun olarak MistuOeye rak yemin ederim ki, lınyatıruu her sa(- dın üzerinde toplarımı.ştı_, : 
göz i.şarcfıylc kendisini takip cbnesiııi hasında bir çok clnayetler irtikap eden Gniafon sözünde devam edemedi. iş-! hassası dır 
emretti. Zıudaneı haşınm kapısuu nçtıi:'l bu adam bugUn kendisine tatbik edile- kencc ccllôdı uteşte beyaz hale gelen bir : t ir Sa y . 
zmdana girdiler. İşkence odası sessizdi. cek olan iSkcncclere istihkak kesbct- kıskacı olarak Gnlı...fonun etlerine sok· : znı lış en 61 
Biraz sonra Bastilin meşhur celladı ye- miştir. Beşeri adıılet işlenen cinayetle- muşlu. Man7.ara müthişti. Herif ıstıra- : Davfd Gafl0.7 
ni mildün1n emirlerini öğrenmeye gel- rin ccz.asız kalmrunusını istiycn Gniafon hının dehşetine ra~ıncn ağız dolusu kü- ~ Yol Bedesteni 61 •• •' 
' · · · 1 ı · · in h hını w - -BiTMEDi- ............................... . 



~6 Aeustos Pazartesi 

Müzakereler 
-*-

INKITAA UGRAYı CL 
Hudutl;~a en

dişe havası 
• 

esıyor 
Rurne d T n onann~ası 

unayı kontrole 

l3 
başladı 

ASTAnAF 
tan da M . I J inci SAYFADA _ 
· acar ısta . 

~ın aleyhinde b 1 na nraz.ı terkedilmesi-
l}'ctj de chcrn u ~nan ~·. Manionun faa
~lrnıırnalctad mıket ıtıbariyle hiç de 
~nda İse bir ~· . Urncn - Macar hudu

bır çok kirnsclndışBe havası esmekte ve 
Yaza L • er . Ma · k ra11: 1,.JA • • nıoya m~ tup taht· " ... rını ta · . 

ıyc ctrncler'ı . svıyc cdıp yerlerini 
nın nın rni k '-I nıı daha m'" . yo sa ıı:nlmalnrı-
ardır. unnsıp olacağını sormuş-

B. Marıio kc d"I . 
nıalarını tav . n ı erıne yerlerinde kal 
1 • sıye t · -
ç.ın de bütün m c ":11' ve bu tavsiyesi 
nı Jbeyan ctrni t" csulıyeti deruhte ettiği-

_.~ ır. 
'lwVa m'"d 

hakkında kn nfnası tedbirleri alınması 
l'n geç 15 eyl~rnamelcr neşredilmiş ve 
lltası enıredi1nıt ~dar sığınaklar yapıl
~r~ şehri ahal~r~ı Hudutta bulunan 
ııtha en nıcne<Jn~·s ~carb radyosu dinle
c •. teket ed(lnle ~ \ ~ u emre muha-

ı:ı bUdı.rilrn· r rin dıvanı harbe ver:le
T urnu ~ ış.ır. 

\c Ru nerın, 25 (AA 
dakj ~en heyetleri dün. ) - Mac_.ar 

M .. rnuşıerek tebliv. akşam aşngı-
k." UU\kcrelcrin gı neşretmişlerdir: 
l\lınetlerine rnalu cereyanı hakkında hü-
.. acar \·e Rum mat \'erdikten eonra 

gunü saat 1 O 30cn heyetleri 24 Ağusto 
lop) • da ü •· ·· d ca anmışlardır M" çuncu efa olarak 

llırı rcarnj 1· • uzakerclerde Alman-
n:utahılc katı:' olarak kullanılmasında 
l[Unk{i rn" k ııhr. Şu h'"t ·ı k' b ola uza ere Al "• ı e ı u-

rak ccreya manca ve F'ran"ızca 
ınc~in aııl ola~akdecek, fakat Almancll 

n1acar h lır. 
hulc'" eyeti .. . 
1 uınctinin b' muşa\'ırİ Von Hory 
)U h ır rnuht 
edil rn.u .tnrnnın tctk"k~ra~ı~ı okumuş \'e 

c:ı~tır. 1 ı ıçın celsf'. tatil 
Vat senin tekr 

er Pop M ar nçılıııında büyük 1 . 
"er · . acar h e çı 

. rn •. rnı~tır. Mü k rnu tarasına cevap 
"" Ufterek b' za erelerin devarn .. 
"'ilca h ır esas b l ı ıçın 
:talc r CYeti rei . . u unamadığından 
n .. elrelerin hittil'.~n~nı· talebi Üzerine mü-

.. n a b b ..,ı ı an dil . . 
tc'- cra er rn" k e mıştir, Bu-

ıtrar L_ uza· 1 · 
~ uaılıyaca v .. e~c erın yakında 
~ ~r heyeti p \..'1 umıt edilmektedir 
-.JO,ra azar b h · 
tir vapuru ile p sa a ı saat 4 de 

cvtcye hareket etmiş-

19ıf.0 YENi .4SlR 
E ::s = 

Ticaret Ve ili • 
11Z 

Istanhu a gaze 
mühim heJ-anatta 

·ıere ço -
bulunmuştur 

~~-x*K--~~~~-
1 tanbul 25 (Telefonla) - Ticnrt"t nın tenzilfıtlı bir tarife tatbıkı düşlinlil

vckili B. Nazmi 'fopçuoglı.ı saat 17,40 nıektcdir. Ynpılacnk t nzil:'lt ne kadar 
ta 'fırhan vapurile şehrimize gelmiş ve fazla oluı:sa eılsun, ticari se\'kiyat yine 
karşılanmıştır. İzminfoıı mükemmel in- bahalıya mal olacaktu·. Amerika He Ak
Ubafarla döndüğünü \"e Jzmir Fuarının denizd"n geçmek üzere doğru münaknlat 
muvaffak bir eser oldujııınu söyliy<>n inhisarına alınacağı haberleri asılsızdır. 
\•ekil sözler.ne şiıylc dc\•am etmiştir: 1 Biz yalnız ınürakab" \'ıuifosini yapmak-

« lhrac:ıt me\•siminin başında ihracat tayız.> 
tilccarlarile bir kaç temas yaptım. Irnk Vekil bir kaç glin ehrimizde kaln-
transit yolu içın devlet demiı· yolları- caktır. 

Trakyada yağmurlar 
-----------------x*x--~~---------~ 

Pancar istihsalatımızı artlrmak 
için yeni tedbirler alınmıştır 

--~~~---x*x-----------
'frakya 25 (Husu i Muhabirimizden)- tirdiği lavdan ıstıfade eden bır kısım 

Son günlerde Trakyanın muhtelif yerle- çiftçiler de kışlık ekimleri içın şimdiden 
rinc \'e bu arada Edirne havalisine f.ız- nadaslara başlamışlardır. 
laca yağmur düşmüştür Trakya 25 (Hususi Muhabirimizden)-

Bu mevsimde düşen yağmurlar yalnız Trakya tarlalarında pancarların sökül
sıcaklnrın azalıp havaların serinlemesine mcsine devam olunmaktadır. 
sebep olmakla kalmamı._, aynı zamanda Ziraat \•ekiıleti memleketimizde pan
yazlık mezruattnn olan Mısır. bostan, car ekimini çoğaltmnk \'C bu suretle şc
susam, darı gibi bazı mahsullere de çok ker istihsalatımızı her yıl dnha arttırmak 
faydalı olmuştur. için yeni tedbirler almağı kararlaştır-

Yağmurlarııı topraklm·da husule ge- mıştır. 

Amerika da 
Askeri hazırlıklar 
nazara çarpıyor 

Vaşington, 25 (A.A) - Harbi)e 
nezaretinden bildirildiğine göre Ameri
ka başlı:umandanı ·~cn~ral Marshall mer
kezi ve cenubi Cümhuriyetlerin başku
mandanları ile bu memleketlerden birer 
zabiti Amerikan kcri tesisatlarını gör
mek üzere teşrini evvdde Amrrikayn 
da\•ct etmi tir. 

Vaşington, 2S (;\.A) - Dün yaptığı 
bir beyanattR Bay Hull Amerika cüm
huriyetlerini tahdit t-den tehlike imkan
larının hakiki olduğunu bildirmiş '\e 
garp yarım küresini müdafaa etmek üze
re Amerika cümhuriyetlerini birleşmc}'C 
davet etmiştir. 

Kenya harekatı 
tebliği 

Pcrtoria 25 (A.A) - Kenya harekatı
na ait dün akşamki resmi tebliğ: 

Vaziyet sakindir. Büyi.ik mikyasta kn
rn keşif harcketl..:ri yapılmıştır. Keşif 
dcvdyelerimizden biri Bunanın ~imal 
mıntııkasında bir düşman deniyesinc 
rastlaffi.!slır. Dü.,.c:nuın ~ekilmiştir. Dün 
snbnh erken bir Cnbroni bombardıman 
tayyaresi Tana gölü mıntakasımı altı 
bomba ntını~tır. Hn.'>llr ve 1~'1yiat yoktur. --·--Bir Amerikalı 
gazeteci şehrimizde 

Alman 
Tayyareleri 

Dür Londra ve orts
moutha taarruz ettiler -·Londrada yangın çıka 
rılıp söndürüldü· 

- BAŞT.\l<tı ı l~TI SAHİFEDE -

Dün gece ekserisi münferiden hare
ket clıncklc ol:ın düşmnn tayyareleri 
Londrn mıntakası dnhil olmak üzere 
tngiltercnin müteaddit mıntakaları ve 
Gal1l's l'yaleti üzerine bombalar atmış
lardır. Bir çok yerlerde ha\·a müdafaa 
balııryalnrı harekete geçmiştir. İngiliz 
ll\'Cıları düşmanla temas.'! gelerek bir 
bombardıman tayyaresinin düşürüldü
ğünü bildirmektedirler. Lonclranın bir 
bölgesinde bombalar yangın ~ıkararak 
bir ticarethane binasını hasara uğrat
mışlardır. 1tfaiye süratle yangını ~ön
dürmüştür. Diğer bazı mıntakalarda ev
ler hasara uğramıştır. L-0ndradan ve ln
gilterenin sair mıntakalarından şimdiye 
kadar alınan haberlere göre insanca za
yiat azdır. 

Londra 25 (A.A) -- Hava nezareti is
tihbarat bürosundan bildiriliyor: 

Dün erken Alınan hava kuvvetleri 1n
gilterenin c<mup ve cenubu şarkisine bir 
kaç defa hücum etmişlerdir. Mütecaviz 
tayyarelerden bir dalga kaybolur olmaz 
yerine bir diğeri geliyordu. öğleden az 
e\ \•eline kadar hücumlar Kent kontlu
ğunun şarkındaki tayyare meydanlarına 
tevcih edilmişti, daha sonra düşman 
Londra civarındaki tayyare meydanla
rına hiicuma başlamış, diğer bir filo da 
Portsınoutha hücum etmiştir. 7,45 den 
dokuuı kadar devam eden birinci hücu
ma 80 Alman tayyaresi iştirak etm~tir. 
tkinci hUcum sant 10 dan ewel ba..~lamış
tır. 30, 40 bombardıman tayyarelik filo
lar birbiri ardından gelerek Kent kont
luğu üz.erinde uçmuşlardır. Alman avcı 
tayynrcleri bu filoların ii~ünde ve çok 
yüksekten uçmuşfordıı·. --·--Sındırgı ögretmenle-

. rinin köy gezisi 
Sındırgı - Halkevi köycülük ve 

spor şubelerine mensup ( 9) öğretmen 
1700 kiism· ııu:tre yüksekliğinde 
bulunan Ulus dağına giderek bir tetkik 

$AHIFE. 3 
ii:a::tlı x::w == - L 3 

Sıhhat işlerine verilen ehemmiyet 
--~~~------~-x*x-------------~-

Cümhuriyet devrinde 
yapılan müesseseler 

Sıhhat velıiiletı ı47 5 yatalılı 8 müessese lıurdu 
Vilayetlerde 965 yatalılı 26 hastane yapıJdı. 3ıo 

yatalılı 9 hastane hazırlanmalı üzere 
------~~---x*x--------~-

Cümhuriyetiıı ilanından bugüne ka- l.ili hastnlıklar pavyonu 25 yntnk), Gü
dnr geçen on sekiz seneye yakın bir za- milşhanc memleket hastanesi (25 ya
mnnda yurdumuz bir çok Sthhi mücs- t~k), Çorum memleket hnstnncsi (sari 
scscler kazanmıştır. hastruıklnr pavyonu 25 yatak), Malatya 

memleket hastanesı (50 yatnk), Aydın 
SIHHAT VEKALETİ BÜTÇESİNDEN memleket hastanesi (entani hastalıklar 
YAPILAN MÜESSESELER pa\·yonu 25 yatak), Burdur memleket 
Aşağıya koyduğumuz raknmlar, vücu

da getirilen sağlık müesseseleri hakkın-
da bir fikir venneğe kafidir. . 

Ankara nümunc hastanesi - lstnet 
Paşa ve Refik Bey pavyonları - (350 ya
tak), Haydarpaşa nUmune hastanesi 
(250 yatak), Trabzon niimune hastane
si (200 yatak), Diyarbakır nUmune has
tanesi (100 yntak), EU'izığ Cüzzam has
tanesi (100 yatak), İstanbul akıl ve sinir 
hastalıkları müessesesinde bir pavyon 
(50 yatak), Haydarpaşada verem sana
toryomu (250 yatnk), Ankarada doğum 
ve nisaiye klniği · bitmek ilzere - (175 
yatak). 

ViLA Yf.."'T HASTANELERİ 
Konya memleket hnstnnesi (100 ya

tak), Manisa meınieket hastanesi (100 
yatak), Kütahya lıastancsi (50 yatak), 
Yozgat hastanesi (50 yatak), Tokat has
tanesi ( 40 yatak), Kanakkale hastanesi 
(harici pavyonu 50 yatak), (Sari hasta
lıklar pavyonu 25 yatak), (Dahili has
talıklar pavyonu 25 yatak), Antalya 
memleket hastanesi (haıic1 pavyonu 25 
yatak}, Van memfo.ket hastanesi (25 ya
tak), Kırşehir memleket hastanesi (25 
yatak), Ağrı memfoket hastanesi (50 ya
tak), Ordu memleket hastanesi (25 ya
tak), Amasya menıleket hastanesi (ha
rici hastalıklar pavyonu 25 yatak), Es
ki.şehir memleket hastanesi (harici haı;
talılkar pavyonu 25 )'atak), Niğde mem
~ket hastanesi (haricl hastalıklar pavyo
nu 25 yatak), dahili hastalıklar pavyonu 
25 yatak), Bilecik memleket ha<ıtancsi 
(dahili hastalıklar pavyonu 25 yatak), 
Bursa memleket lıastanesi (sari hasta
lıklar pavyonu 25 yatak), İzmir mem
leket hastanesi (h~lrulireler pavyonu 25 
yatak), Samsun meınlcket hastanesi (da
hill hastalıklar pavyonu 25 yatak), Kon
ya doğum \'e çocuk b:ıktmc\•i (50 yatak). 

hastanesi ( 40 ya tal:), Çankırı memleket 
hastanesi (40 yatak), Erzurum cilt ve 
zührevi hastalıklar hastanesi (40 yatak). 

TEMELi ATILAN 
HASTANELER 
Giresun memleket hastanesi (50 ya

tak), İzmir çocuk hastanesi (100 yatak), 
Elazığ memleket. hastanesi (50 yatak), 
Afyon memleket hastanesi (100 yatak). 

PROJELER! HAZIRLANAN 
MOF.sSESELER 
Adana memleket hastanesi (120 ya

lak). Erzincan memleket hastanesi (50 
yatak), Kars memleket hastanesi (Pav
yon ilavesi 50 yatak), Kayseri memleket 
hastanesi (25 yatak), Akşehir beJcdiyc 
hastanesi (25 yatak), Mesudiye memle
ket hastanesi (25 yatak), İstanbul bele
diye hastanesi (1000 yatnk). 

RAKAMLARIN MANASI 
Yapılan ufak bir hesapla cüınhuriyet 

devrinde sıhhat vekfıleU biltçesindcn 
aynlıın para ile 8 hastane veya sıhhat 
müessesesi inşa edildiği \'e bunların 
1475 yataklı o1duğu anlaşılır. 

Vilayetlerde yapılan hastane, sıhhi 
ınUcssesclcr veya mevcut müesseselere 
pavyon ilaveleri de 26 yı bu1ınaktadır. 
Bunlarda yatak adedi 965ür. 

İnşaatı bitmek Uzcre olnn hastane ve 
sıhhi mUessescler dokuz.dur. Yatak adedi 
de 310 a baliğ olmaktadır. 

Cüınhuriyet devrinde 380 yataklı S 
hastanenin temeli atılmış ve inşaatta de
vam edilmekte bulunmuştur. Halen in· 
Şlllll projeJeri hazırlanıp koordinasyon 
heyetinin verdiği karar dolayısiyle inşa
atı geTi bırakılanlar 9 hastanedir. Bun
larla memleketin kazanacağı yatak ade
di de 1375 tir. Amerikan J.'tı7ctccileıinclen ve Vatan ve müşahede gezisi yapmışlardır. Bu 

gnzetcsi muharrirlerinden Mic; Kuk şeh- arada muhtelif köylere uğranılmıı. 
r.imize ~elmiş fwın 7.iynrct etmiştir. köylülerle çok samimi temaslarda bulu

Harnilton, 2 5 (AA) - Bermudr.s Tlirk köylüsün tin hnyntı hakkında tet- nulmuş, bazı sıtmalılara kinin, aspirin 
Hnmilton hava üsııü Amerikanın emrine kilderde bulunmak üzere civar köylere dağıttlmıştır. Bir hafta süren bu gezi çok 

~;jii;;;;:;::::~~!l!!!!ll!ı!m""!l!l'.9!!!!!!!!!1'!!!!!11~a:':s::a:d~~~ı!b:u~lu:n~d~u:ru~l~a:ca~k~·t:ır~.'!!l!!!l!"'!'!~z ~--~d-e_g~i~d-ecc~k~ti-r~. ~~!"'!""'""'!!!!!!!!"~!!!!!!~!!!!!!!~~n~eşc!!!!!"'"l-i-v~e~ç~o~k~f~a~y~d~al~ı~o~lm!!'!!!'!!u~şt~u~r.!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""oml!!!!'-'...., .... --......,------~----------~~----------------------~~ 

Bu rakamları gördükten sonra memle
ketimizde mütevazi bir bUtçe ile \'e im
kan nisbetinde sağlığı 'koruma davası
nın halline çalışıldığı kendiliğinden 
meydana çıkar. 

İNŞAATI BİTMEK ÜZERE OLANLAR 
Kastamonu ınem!eket hastanesi (45 

yatak), Denizli memleket ha tanesi (da-

FOSFARSOL FOSFARSOL. Knnın en hayati kısmı olnn kırmızı ym•arlaCJkJan tazcliyerck çoğaltır. ~atlı iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinı;:lik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhrnnlan, uykusuı.lut'll giderir. l\lııannid inkıbazlard 
barsuk tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatünieye, Sıtma nckahatlerinde, Bel gevşekliği \ "C ademi iktidanfn \ 'C kilo olmakta 
şayanı hayret foideler tcmio eder. 

~w;a.I(~ A N, K U V V E T i Ş Ti H A Ş UR U B U 
FOSFARSOL'liı~: Diğer biitün kuvvet şnruplanııdnn fö.tünliiğii DEVAl\ILI BİR SURETLE KAN. KUVVET, tşrtııA 
'fEMiN l::Tl\U.:sı ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gö tenncsidir. 

Sıhhat Vckfilctinin rcsml milsaadesini haizdir. llcr eczanede bulunur. 

,. ,.. . ..,• ·,~:i:·'"' 

k· T. iş Bankası 
Uciik c . h 

lttŞtnE arı esaplar 1940 ikramiye planı 
l İkbtc:ı ~R : l Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 

e§rin tarihlerinde yapdacaktır 

,,...,,...1940 İkram i yele ri:rv.zzaY.77//J"lıı 
~ :::: 2000 Liraıııı 2000 Lira 
6 4det ıooo Liralılı 3000 Lira 
ı2 4det 500 Liralıh 3000 Lira 
40 4det 2SO Liraıııı 3000 Lira 
75 4deı ıoo LiratıJı 4000 Lira 

210 Adet 50 Liraıııı 3150 Lira 
··-·· 2S Liralılı 52SO Lira 

)47 ••••••• 
'' 24000 Yelıiin 'l'" ez Urltiy0 L 

~cL. ~ ~ankasına para 
laluniıJ d d r•tınnalda ya)ruz para biriktirmi~ olmaz. ayni 

e encnıış olursunuz... 

·~~=-----= 
lll{~ 0 Yçe Orye:t 

.. il ER HANK 
1ZN1 R 

bank 
Ş CJ HE S 1 

.\ ...... Ya Merkezi : BEKLiN 

ela 175 Şubesi mevcuttur .. 
Setnıayc \'e ihtiyat ak~i 

. ı~ı,soo,ooo Rayhsmarıı 
l'iirt;yed 

~lllrda e şubeleri: ISTANDUL \t IZMlR 

~-

ile, Uirt:U.:'~ : K.AHIRF. VE ISKENDtRIYE 
q ••• 

0 muamelatını ira "e kahul eder. 

"% Bronc..•tı -------a-ı ~...,! ... ~re UTRAI HAlll EKREM 
n~ff' lnJıb 

rn~ ara~ç nıcvkı· CIPIGJt Baıınüd.. 1 ·· Aı.. d 
ttlllıd:r:uk.sıh. \'c ·~~~ kftin inhisnrl--r Şa ':';, ~~ıın en : 
Clh~ıe 1 24 tılhı ıs mis!.et ihUı··.. .. rap a r asında teslim şartiyle te-

lı:e!.'h.\ l't \0 940 tarihind ıı~t~un beher kllosıı sekiz kur~ fiatlc önil
a lıkadar411 , iltın c~ ıtıbarcn ınühayaasın& başlanmış olduğu 

0 unuı·. 24 - 26 ::424 (1734) 

' . . . .:.~ \ . . . ... _.. .. . . . 

Z?i"IPWY.J'..u:r:r.7~.JdO'~>'!hii Ma ~ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilci otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik müt~hus111 bay Ömer 

Lütfü Beııgü'dir. 
Briıtol oteli elli odalı l1er odada soğuk ve ıı~ak akar suları, banyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve hnrici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
annıörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalad(;ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
~ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehuaı_. 

y Ömer lütfü Beugünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 

ulunan 9tellerde bulUJurlar. 
Q ............. .,. ............ lllİll~ ... 111: ...... Iİl ....... tv!&z:&Z• 

YUKSEK ZİRAA1' EHsrırvsu :VETERİNER 
FAKtJLTESİ ASKERi KISMIHIH KAYl1' VE 

KABUL ŞARTI.ARI : 
' 1 - Ankar-.t Yüksek Zira'lt cru;tıtüsü Veteriner fakültesi Askeri kısmına 

bu yıl ~ivil tnm devreli LiS<'!erden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve ol
gunluk imtihanlarını ~nni' olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin aşağıdaki şartları lıfilz olmac;ı lazımdır : 

A) - 1'ürkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak .. 
B) - Yaşı 18 - 22 olm&k .. (2:? dal.ildir.) 
C) - Beden teşekküll~u ve sıhlınti orduda ve her iklimde faAl hizmete 

mUsait olmak (Dil rekA~~ti olaıilar alınmaz .• ) 
D) - Tavır ve hareketi. oblakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ailesinin hiç bir fr·na hnl \'e şöhreti olmamak.. (Bunun için de zabı .. 

ta vesikası lbı·az etmeJc..) 
2 - İ!llleklilerin nıürac:ı~ıı ıstidalarına !;U \"csikaları bağlamaları lazımdır : 
A) - Nülus cUzdam veva ınusaddak sureti .. 
Hı - Sıhhati' ha.kkmd:l t..ı.~ teşekküllü Aı;keri hastan\! raporu ve aşı kağıdı. 
C) - Li~ mezuniyet ve ol,runluk şahadetnaınesi veya iasdikli sureti. 
D> - Okula alındığı tak1.1it-dl': askeri kanun, nizam ve lalimaUan kabul et

tiği hakkınd.l velisinin ve lamdi.stnin Noterlikten tasdikli taahhüt senedi._ 
Talebe okulmın istifa etmek Merse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir 'l' bu ela ~ahlı üt senedine kaydedilir. 

E) - Sar alı, uyurken ~ezen sidıkli, bayılma ve çırpuunaya müptela ol
nıadıitı hakkuıdn \'elilerinin Noterlikten taSdikli taahhütnamesi .. (Bu gibi 
lıastnlıklardmı lıiri ile cı!wl<.ı ~irmezdcn evvel malUI oldukları sonradan anla
şılanlar okuldun çıkarılır \ c ckul mrısrafları velilerine ödetilir .. ) 

3 - İ~eklilcr bulundtık!nrı mahallerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve suU.:-lerince 2 inci mnddcde bildirüen evrakı ikmal 
ettikten sonr.a, Ankaroda Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi As
keri tnlebe .unirliğine gönderilecektir .. Müracaat müddeti eylCılün 25 ine ka
dnrdır. Bu tarihten sonra .nilt·oıcaat kabul edilmez.. 

4 -Okula kayıt ve knhul. ~ahad~tnaıne derecelerine ve müracaat Sll'asına 
göredir. İstekli adedi tama:n olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri Askerlik şubeleri He tebligat yapılır .. 

16 - 19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 1 10 - 14 - 17 - 2U (1613) 

~ -·· 
1 T. C~~!!::~.~ ıs~ankası 

Sermayesi : ıoo.009.000 Türk liraSa.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Ziriıf ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

C Adet 1.000 Llralık 4.000 Ura 
4 • 500 2.000 • 
C • 250 • LOOO • 

46 • 100 • C.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
UhtKAT: Hesaplanııdaki paralar bit' sene içinde :SO liradan aşağı dDşm.I · 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yUı.de 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede f defa, 1 EylQJ. 1 Birinci kinun, 1 Mart \•e 1 Haziran tanÖ· 

terinde çekilecektir. 

., ......................... R!!!I .................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
a Devlet Demir Yollarından E . . ...................................................................................... 

9 uncu İşletme ihliya~ı için bir ~ene zarbnda döktürülecek olan ve alel
ınüfredat mikdarlariyle muhammen bedeli asağıda yaz.ılı bulunan ızgara so
ba ve makine vagon parçalanndan ibaret dö'klim işi 24292.40 lira muhammen 
bedelle ve kapalı zarf usuliylj? münakasaya konulmuştur. 
MUruıbsa 9/9/ 940 pazart~"i günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu i~lctme bina

sında A. E. komisyonu tarııfwd:uı yapılacaktır . 
İsteklilerin 1821.93 lit:ı muvakk::ıt teminat ve kanwıi \'esikalariylc teklif 

mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni giln saat ona kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parosı:r. olarak komisyondan veril
mektedir. 
Mikdar kilogrrını 

31935 
103600 

6800 

Nevi 
M:ıkine ve vagon parçaları 
Soh.ı 
Iskauı 

~4 - 2G - 28 - 30 

Aluhamınen bcdeU lira 
766f.40 

15540.-
1088.-

3375 (1726) 

Telefon mtidörHtlündea: 
Telefon santral ve atleyelerinde yetiıtirilip P. T. T. Umumi müdürlüğii 

emrinde il:.~da.m olunmak. Üzere 3 1 makinist, 3 elektrikçi ve l O montör 
müsabaka ile hizmete alınacaltır. 

Taliplerin sanat okulları clekttik ~ubeai mezunu olmaları ve kanuni evsafı 
haiz bulunmaları meşruttur. 

Müaabaka imtihanı 5 Eylw 1940 tarihine raıtlıyan Perşembe günü saat 
onda lzmir telefon müdürlüiünde yapılacağından iıtek.lilerin bu tarihten 
evvel nailcalaıiy&. birlikte miiracaatlan ilin olunur .. 23,26,29 3407 ( 1718 
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SAHIFE4 

1§ Bankası Umumi Merkc.: Binası 

ÇOK MES'UT BİR HADİSE 
~~~~~~-x•x·~~~~~-

T ü r kiye iş Bankasının 
"16,, ncı Yıldönümü 

Bankacılığımız 

YENi ASIR 26 Aau~tos Pazartesi 

lktısat Vekili de yak nda 
lzmiri ziyaret edecektir 

-*- ~ 
Et• B k •• d •• •• İtalyan • Yunan ihıP-'~ 1 an umum mu uru ı:ında adı geçen 

narı görmek üzere geliyor 
-*-Ankara 2,; (Tele~onla) ••• · tısat vekili B. Hüsnü Çakır Eylülün ilk hai· 

tası içinde Ankaradan hareketle izmire gidecek, İzmir enternasyonal 
Fuarını ziyaret edecektir. İktısat vekilimize bu seyahatinde Etibank 
umum müdüriyle iktısat vekaleti erkanı re~akat edecektir. iktısat veki· 
li B. Hüsnü Çakır İzmir Fuarına iştirak eden alakalı müesseselerin 
teşhirlerini gözden geçirecektiı•. Etibank umummüdürü de Fuardaki Eti 
bank pavyonunu görecektir. 

ıstanbu125 (Hususi)··· İzmir Fuarına büyük bir akın devam ediyor. 
Vapurlarda yer olmadıktan baıka trenlerde de yer bulmak pek müş· 
küldür. İzmir hattına daha bir vapur ihdasına te$ebbüs edilmiştir • 
Yurdun en uzak köşelerinden bile F~arı ziyaret için büyük bir alaka 
gösterilmektedir. Bazı se~irler de lzmir Fuarını ziyaret edeceklerdir. 

Harbin ikinci 10 Ilkteşrinde Fransanın 

saf~ası Rumenler cÔnubi Debri- ~ar~ntisi 
ALMANLAR iNGİLTEREYE cagı tablige edecekler NAZİ HÜKÜMETİNİNVAİT-

0 .. LU .. M SAÇMAK -,ç·ıı Bükre§ 25 (A.A) - D.N.B. • • 
• ..Emin ~ir menbadan öğrenildiğine LERINOEN iBARETMiŞ 

GELDiLER 
gore Cra1ovada Rumenlerle __ Bulgar-

--·--
lar arumda cereyan eden muzakere
ler esnasında cenubi Dobricanm 

--·--

Davut Hoca 
--*--

KiMDİR, MAZiDE NE
LER YAP~USTIR? 

~ 

Son gün]erde h:an • YunaP ~ 
sesi münasebetiyle bütün dünya ~ 
atının birinci sahifelerinde adı • "-. 
(Davut Hoca) hakkında kendisİll' ~ 
kından tanıyanlardan alınan ın• 
şöylece hülasa edebiliriz: .ıt'_ 

Mumaileyh 1895 tarihinde Y~__. 
nın Aydonat kazasının Dragoıni k~ 
de doğmuşhır. Balkan harbinde~ 
ve Yanya hava1isinde yer yer "
qkiyalara kartı dağa çılcan DaYlll 0 Ji' 
manın mqhur ıer11:erderlerinde01.J 
Yanakaki çetesiyle bir hayli rn~ 
lerdc bulunmuş ve idama mahk'--:• 
mesi üzerine Arnavutluk arazisi~ .. 
de kalan ( Kondispol) kasabasınb 
tiyari ikamet etmittir. 

Halen dördü oğlan ve ikisi kıs 
üzere altı çocuğu vardır. Davut 
r,..ında sarık taıımamakla 
ınuntazaman namaz kılması ve 
Çakıcı gibi hiç tespihi bırakmama" 
ıebiy)e muhitinde «Hoca» laka.,_ 
nuıtır. 

Kendisinin Beko yani Bekir ve 
Sümer adlarında i!'i kardeşi da~ 
da bunlardan Bekır 1913 sene 
nı havalide bir müsademede öl 
rn~tür. • 

Küçük kardqi Asım Sümer _. 

F k t k d 
.
1 

. b L tahliyesi tarihi üzerinde mutabakat a a en 1 erı u aıl- hasıl olmu§ ve bu tarih 10 teırini 

iş Bankasının attıiı muvaffak bete ugradılar digorlar evveı olarak~=~..ı.'.:'iııir. 
t ·· - d -k -•-' Urogvay suikas-

Fransa, inailterege gıda 
maddesi için mora. 

caat etmedi 

bir adam olup namuskarane bir 
zevce ve üç çocuğunun hayat ve 
baJlcrini temine çal~maktadır. 

Davut Hoca ile kardqi Beko 
ve Saliha adlannda bir ana ve 

adımdan sonra eessus e ere Harbın ücüncü saıhası • 

Bu d 
• b l t için neıer söynyorıar? tı ve Amerika 

Londra 25 (A.A) - Royter: 
Salnhiyettar malıafil Frnnsa hariciye 

nazırı Bay Baudoininin Vichy hüküıneti 
tarafından 2 Ağustos tarihinde İngiliz 
hükümetinin yiyec~k maddeler hakkın
da müspet tekliflerde bulunduğuna mü
tedair iddiasının üımamen asılsız oldu
ğunu beyan etmektedir. 

ereceyı ll muş Ur Londra 25 (A.A) _ikinci saflıa baş- Nevyork, 25 (A.A} - Royter: 
lığı altında neşrettiği bir makalede Ti- Ncvyork Times gazetesinin Montevi-

Fuardaki lş Bankası pavyonunu gezerken 
tespit ettiğimiz şayanı dikkat notlar 

~~~~~~-x*x~~~~---

Bugün, kuruluıunun on altıncı 
yıldönümünü hararetle kutlamt!.kta 
olan Türkiye İ§ bankası, büyük bir 
iktısadi merhalenin hamlecisi ve 
müjdecisi olduğu i-'İn, inkılabımız
da genİf bir yer İ§gal eder. Ebedi Şe
fin temel ta§ını koyduğu ve Milli 
Şefin yapısını yükselttiğ: bu rruaz
zam müessese bizde ayna zamanda 
modem bankacılığı lrurnak ve iıle
mesi için elzem cihazları yaratmak 
gibi daha büyük bir hamle de başar-
mı§tır. 

16 yıl içinde bir nevi bankacılık 
mektebi hizmetini görerek bin ka
dar bankacı yetİ§tİren bu milli mües
sese, bir çok iddialan yıkmış ve Türk 
bankacılığı aleminde bir çok iddialar 
yaratmı§tır. Bu iddialar, Türk İ§ ele
manlarının beynelmilel bankacılık 
aleminde hususi bir kıymet taşıdı
ğını bizi yakından tanıyanlara ispat 
eylemek noktasında toplanmııtır. 

STAJ GöREN BANKACILAR 
1929 yılında muayyen Avrupa mer

kezlerine gönderilmcğc başlanan güzi
de bankacılar oralarda en ileri teknikle 
işliyen bankaların usullerini yakından 
tctkık imkanını bulmuşlar ve meı.kfır 
bankaların başlıca servislerinde lüzumu 
kadar müddet staj görmüşler, yurda ta
ze bilgi \ e olgun bir tecrübt> ile mah
mu I olarak dônmüş]erdir. 

Bankalarda hesap makinelerini kul
lanma usulü ilk defa olarak Türkiye iş 
bankasının delalet ve teşebbüsü ile 
memlekete girmiş ve yerleşmiştir. Türk 
gençliğin"n bıkmak usanmak bilmiyen 
azimli çalı mnsı ve kabiliyetinin yüksek 
derecesi hı:>snp makinell'Tinin kullanıl
ma ında, dünyadnki be117.er vaı.iyetlere 
nisb tir bir r kor teskıl edecek netice
ler verm tir Az memurla iyi ve snğ
Jam <; temin olunmuş, randımnn tahmi
nin r \ k nde hır ~ ukselic; arz.etmiştir. 

T irk n ıl" nın Tiirk kadınına ce
m'vlt ıc nd ı:vık oldugu mevkii her 
• ur ti t mm <'im' olmasından istifade 
cd n 'Lirk v bankası, bu davanın 
:, ur ın n-1 ndi ın dile; n \'nzifeyi 
ha arm kt-ı l? rı kalmamış ve Türk ka
dının t knık bankacılık ~ r.•e'lerinde 
gen· ı ln" d \ r vrrmi.ştir. 

YlJRf) fCJNI>E YA YILMA 
2!i Ai!uc;tos 1924 de munmcleye bas

]ıyan T irki~e ı b nkası dört ay \'e bec; 
günli.ık h"rın i f nl'yet yılındn, memlr
kett ~ lı ma pro ramının icap ettirdi
ği ~ avıhıa~ ı t min icin lfızımg"len ha
:r.ırl kl rln m ul olmu.ş ve bir taraftan 
iç p'' "l rd r,ir' tiii ticaret muamele
lerin' tedr"ı:.-i ırettc genişletirken diier 
taraf tan da dış piyasalnrln münasebet 
tesis'ni c a~lı vazif bilmistir. 

Mü ssesenin ikinci çalışma . ·ılı (1925) 
rc::as nizamnamesine- uygun olarak yeni 
t~•bbüslere girişmesi noktasından can
lı ve verimli olmU$lur. Halkın bu milH 

m t ve ehemmiyet, ona az bir zamanda 
y ni şubt>lerlr mühim ticaret merkezle
rind ver almak imkanını kazandırmıı:
tır. 
ŞUBELER AÇILIRKEN 
25 Birinci Kanun 1924 t açılan tstan

bul şubesini tnkibt>ıı, 3 !kinci Kanun 
1!)25 le Burs.ı, ve 11 Temmuz 1925 te 
İzmir şubeleri acılmıştır. Yurdun m 
büyük ticaret merkezi lstanbulda, hem 
ticaret hem de :r.iraat muhiti olan İzmir 
v Bursada böyle bir müessesenin ka
pılarını yurttaslara nçması, uzun süren 
ı tırap yıllarından sonra, esasen kredi
;yc susamış bulunan bu piyasalarda se
vinç ve insirah uyandırmı.ştır. 

Banka, piyasalar orasında bağlılığı ve 
münasebetleri kolaylastırmak ve bütün 
milli piyasaları teşkilatından müstefit 
etmek, nynı 7.nmanda plasmanını daha 
büyük bir c>laslikivet ile idare- ve tev
zi eylemek maksadiyle memleketin her 
ynnmda şubeler açmıva büyük bir 
ehemmiyet vermiştir. 1927 d•· Adana vc 
Samsun ınıbelerini de açan Türkiye i~ 
bankası 1928 yılında yurdun belli b:ışlı 
iş ve ticaret muhitlerine yardım elini 
uzatmış ve te kilatına sekiz şube- daha 
ilave eylemiştir. 1929 ve 1931 yıUarında 
bu faaliyetine genis mikyasta devam ede
rek yurdun bir çok mcrkl'.'Zlt>rinde yeni 
şubeler açmıştır. 

Türkive İş b nkası şubc>lerini arttır
dıkça plasmanını ve muaın!?lrıtmı ihtiya
ca cevap nrecek nisbette tevsii ihmal 
etmemiştir. HC"r acılan şube bankaya 
bakir bir iş ':nkfuıları haıır1amış ve bil
hassa tasarruf hareketlerine geniş ölçü
de vardım etmiştir. 

it bankasını yalnız ticari zihniyet
le çalııan bir müesaese olr.ral: ele al
mak doğru olamaz. I~ bankası yur
dun iktısadi, ticari ve sosyal bünye
sini inkitaf ettirmek için ekseriya 
kir hanesinden f edakirlık yapmıt
hr. Esasen bizim, bu müesseseye 
kartı gösterdiğimiz İnan ve bağlılık 
ta bu noktada ehemmiyet alır. 

1ZMtR FUARINDA 
JŞ BANKASI 
Her sene lzmır fuarın., geniş ölçüde 

i tırak eden Türklyl" Is bankası, Bu sene 
de Fuarımıza çok caz.ip bir pavyon inşa 
eylemiştir. 

Büyiik bir sanat eseri olnn bu güzel 
pavyonun ilk tarafında biri giriş, diğeri 
çıkışa mnh us iki nC'ık nntre mevcuttur. 
Ortasındaki dört si.iti.in paviyonun iç 
çchresin"n kolaylıkla göriilm,.sinc, tnnın
masın:ı yardım etm ktroir. 

Pa"'.)'onda Eb-.di Ş fi Milli S fin bi
rer büstleri nazarı dikkati cdbndiyor. 
Bu, İş bnnk ının ş fl rimize silkran ni
anesinin veciz bir ifadesidır. 
Şimdi pavyondaki rakamlrıra göz 

gezdirl"lim: 
Bankanın kumbara tasarruf he

saplan, 924 yılında 12554 lira iken 
ıimdi 20 milyon Türk lirasına baliğ 
olmQftur. 

mes diyor ki: deo muhabirinden almış olduğu bir 
İngiltere harbının ilk saflıasını bir haf- telgraf ta şunlar bildirilmektedir. 

ta kadar süren şiddetli bir hava harbı Urogvayda mevkii iktidara geçmek 
teşkil etmi§tir. Bilhassa avcı tayyarele- için hazırlanmı olan bir suikastin mey· 
rlmiz tarafından kazanılan muzafferiyc- dana çıkanlması üzerine Birleşik Arne· 
tirnizin hakiki değerini henüz takdir et- rika Haziranda Urugvay hükümetinden 
memiş olabiliriz. Müdafaa esnasında deniz ve hava üsleri kurmak için mü
e:hemmiyetsiz olmıyan insan zayiatı ver- saade talep etmiş :ise de bu talep redde
dik. Meskenler, a;-nı zamanda bazı as- diJmişti. Urugvay hükümeti Birleşik 
keri hedefler hasat"a uğradı, fakat bun- Amerika hükümetine bu gibi üslere mü
lann hiç biri ehemmiyetli del,rildir. Avcı saade edebileceğini ancak bu müsaade
tayyarelerimiz V arşova ve Roterdamın nin her hangi bir Amerikan milletine 
Mubctinc uğramamaları için şehirlerimi- şamil bulunması l:lzım geldiğini bildir· 
zi himaye etmckt<!<lirler. Alman 1.ayiatı miştir. Urugvny hükümeti Birleşik Ame
ümitleriıniz fevkiııde olmuştur. Muha- :rikadan eslihıı almak üzere 5 milyon 
rebe tayyareleri He takviye edilmiş bom- dolarlık bir istikraz yapmıya muvaffak 
bnrdımnn tayyare dalgaları ölüm \'C ha- olamadığı cihetle şimdi lapanya hükü
rabiyet saçmak için gelmişler fakat bu meti ile top '\'e malzeme itası hakkında 
akıbete kendileri ui,rramışlardır. müzakeratta bulunduğu da ililve cdil

Ve ezcümle Croydona karşı yapılan mektedir. 
birinci hücumdan wnrn hiç bir Alman --·--
pilotu Almnnyaya dönememiştir. Şimdi 
başlıyan ikinci saflıa münferit veya kü
<'iik ~ruplar tarafıı.dan yapılan yıldının 
hava hücumlarından ibarettir. Bu tayya
ı eler gUnün ve geı.;t•nin her hangi bir sa
atinde memleket .istündc gözükmekte 
bir iki bomba atmukta sokakları, bahçe
leri mitralyöz ateşine tutmakta Fraru.a
daki ii.ssüne dönmektedirler. 

Bu nevi hiicumlar az hasar verdire
bilirlcr. Askeri hedeflere geJinee bunla
rın yapacakları hasarlar hiç mesabesin
dedir. İkinci saflıaııın diğer bir tezahürü 
de Cnlais ve Bouloyne mıntnknsına ko
nulan uzun menzilli topların faaliyetidir. 
İkinci saflın da birıncisi gibi bizi şimdi
ye kadar snrsmanııştır. Yeni taarruzun 
yerine veya onunla aynı zamanda Akdc
nizdeki donanmamıza ortn şarktaki kuv
\ etlerimize, Süvey'j kanalına karşı bir 
hücum ynpıJmasım, intizar edebiliriz. 
Ne olursa olsun her şeyi aynı zihniyetle 
karşılıyacağız. Üçiıncü safha esnasında 
ıstıraplı hattfı naı.ik bir devir geçirebi
liriz. Fakat bu müşkülleri yenince tehli
kenin en büyüğüı:üo geçmiş olacağım 
ümit edebiliriz. Dördüncii saflıanın ge
çirilmesi daha kola)' olacaktır. 
Beşinciye gelince kim bilir belki de 

o da mukabil taarruzu kaydedecektir. --·--TROÇKİNİN CESEDİ 
Vaşington 25 (A.A} - D.N.B. 
Hariciye nezareti Troçkinin cesedinin 

Amcrikaya nakline müsaade etmemiştir. 

Amerikadaki 
Norveçliler ırala 

sadıktırlar 
Londra, 25 (A.A} - Kanada ve 

Birleşik Ameriknya yapmış olduğu bir 
seyahatten avdet eden Norveç deniz ti
caret nazın Bay T aygvi Londraya vasıl 
olmuştur. Bay Taygvi bu seyahat esna
sında Norveç deniz ticaret meseleleri ile 
meşgul olmuş ve Nevyorkta binden 
fazla Norveçli gemiciye bir konferans 
vermiştir. Ayrıca bir çok gemi süvari ve 
tayfaları ile görüşmeler yapmıştır. 

Norveç T clgraf Ajansına yapmış ol
duğu beyanatta Birleşik Amerikada bu
lunan Norveçliler arasında mükem nel 
bir hava esmekte olduğunu söylemi tir. 
Norveçliler Norveç hükümetinin politi
kasını tam bir ittifakla tasvip etmekte 
olduklannı ve kral ailesine karşı sada
katlerinin her :zamankinden daha kavi 
bulunduğunu bildirmi~lerdir. --·--F iat mürakabe tes-

~ 

ki/atının kadrosu 
tasdik olundu 

Ankara - Milli korunma kanunu 
hükümleri dairesinde fiat mürakabesiy
le tavzif edilecek olan kontrolörlerle 

Hakikatte Fransu. sefaretinin memur
ları Londrayı terkcttıkkn beri Vichyde 
İngiliz hükümetine bu mcc;clc hakkında 
hiç bir resmi miiracant '\.uku bulmamış
tır. 

Bay Baudoinin bc·yanatınm daha umu- ı 
mi mahiyette olan kısmındaki deniz a ı
n Fransız müc;tenılekelerinde bulunan 
faila gıda maddeleri stoklarının Fransa
ya gelmesine İngili2' hükümetinin mani 
olduğuna miitcdair işareti Londrada hiç 
te hayret uyandırmamıştır. Zira karşı 
tarafın fazla gıda mııddclcri ı.iokları hak
kında politikası Bay Çörçilin 20 Agus
tosta söylemiş olduğu nutukta izah olun
muş bulunmaktadır. Londrada işaret 
edildiğine güre me2'kur gıda stoklarına 
vaziyet edilmesi ihtimallerine karşı bay 
Baudoinin gösterebileceği yegane ga
ranti Nazi hükiimctinin \'adinden ibaret 
bulunmaktadır. Hir: bir hür Fransız böy
le vaitleri ciddi tcl:lkki edemez. Bay Ba
udoinin bu vaitler~ karşı gösterdiği pek 
saf bir inan Vichy hükümetinin ne dere
ceye kadar Berlinin sözlerine nakil \'ası
tası olmuş bulunduğunu bir kerre daha 
göstermiş bulunın<.ktadır. --·--Trablus 

hududunda 
On ıtalgan maktul 

Jüştü 
Loııdra 25 (A.A} - Kahirede neşre

dilen resmi tebliğ. 
Trablusgarpte keşif kollan arasında 

vuku bulan bir müsademeyi zikretmek
tedir. Ford Capuzzaya yak1aşmakta o1an 
bir İngiliz keşif kclu istihkam kazmak
la meşgul bir İtalynn mtifrezesi görmüş
tür. İngilizler dü.şınana bir süngü hü
cwnu yapmışlar ve 10 İtalyan öldür
müşlerdir. Diğer 10 İtalyanın da ölmüş 
olması muhtemeldır. İngilizlerin zayiatı 
yoktur. İngilizler 7 esir alarak dönmüş
lerdir. -·-Amerika da 

liradır . 
924 yılında bir milyon lıra olan serma

yesi ve ihtiyat akçcii ~imdi dokuz milyon 
lirnya yaklaşmıstır. 

Pavyonun iki kösesinde bankanın 
şubelerini ve muhnbirlcrini gösteren ha
ritalar, bu büyük müessesenin müsbet 
ve teşkilfıltı çnlı malarını ve memleke
tin büyük bir ihtiyaca ne kadar azimle 
C'evap verdiğini tC'barüz ettiriyor. 

fiat mümkabt' bürolannda çalıştınlacak Vaşington 25 (A.A) - Vaşingtonda 
memurlara ait kadrolar icra vekilleri bay Ruzvelt ile görüştükten sonra har
heyetince tasdik olunmuş ve müıakabe biye nezareti mücıteşarı bay Stomson 
komisyonlarının büro masraflarını kar- bahriye müste nrı bay Knox ve Amcri
şılamak i.izere ticnret vekillcti emrine 12 ka Kanada müdnlaa komisyonu Ame
bin lira \ erilmiştir. . rikan azaları Nevyork belediye reisi bay 

Tasdik olunan kadronun senelik mas- Lagunrdiyi rC'İs olarak intihap etmi lcr
rnf yekunü 73.560 liradır. Bu kadroda dir. Ililtıhara bav Lugunrdia yarın Ame-
2 1 O liro manşlı üç şef, 140 lira maaşlı rikalı azalann Kanadaya hareket ede-
24 fiat kontrolörü, 100 lira maaşlı 15 ceklcrini ve Kunadalı azalarla koınisyo
memur, 75 ve 60 lira ücretli sekiz dak- nun ilk içtiınaını vkdedcceltlerini beyan İs banka ı Mılli sanayiin teessüsüne 

mühim mikyasta iştirak eylemek ve 
bazı sanayii korumak ve i~letmek sureti
lc bu sahadada mühim bir rol deruhte 
eylemiş bulunmaktadır. 

İş bankası pavyonunu ziyo.rct. edenler, 
en büyük ve ilk milJi bımkamızın uzat
tığı rakamlara inanarak ve ı:urur duya
rak buradan ayrılmaktadırlar. İş ban
kası pavyonunu üç günde yüz bin kişi 
ziyaret etmiştir. 

Mm. 

tilo vardır. c·tmistir. 
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ANKARA'da ANKARA PALAS 

IST ANBULDA PARK OTEL 
VE 

STUDYO MAZARIK 

dan dünyaya gelmişlerdir. Yaln•S 
kardeşlerinin anaları ayrı ve bunoO , 
Sabihadır. Malctul Davut Hocan~ 
rihteki harekatı ve yaptığı işler 1~ da edindiğimiz malumatı neşre 
görmüyoruz. S. y 
~--~~~~~~-----~- .~ 

Fransada tab•1 

hayat avdet 
ediyor 
--*-- ' 

Sanatkarlar uPariS~., 
dönmeğe başlıyorl~ 

Meshur artist M81"" 
u'eı ağır yarab -x- . Frnnsada normal hnyat ya\•aŞ ~ c-' 

avdet etmektedir. Paris hayatı c51u 
lılığını almak arifesinde bulunuy~r .. ~ 

Fransanın en kıymetli viyolonı9~ 
Cabriyd Büyon Pnris konservatua 
ki derslerine yeniden başlamak üıere 
iden Parise hareket etmistir. . fi'_ 

Paris konservatuvan şan mu~Jli?'~ 
fesör Polc ile viyolonsel ~uatl~_rn• ii.I" 
ler de ayni zamanda Pnsc donrn 
dir. 

CAZBAN'I1.'A 1NKlLAP ~ 
Gabriyen Buyon'un kardeşi Jo ~ 

Fransanın e11 tanınmış cazbant ş 
Askerliği sırasında alayında mükİJ 
bir orkstra teşkil etmiş ola~ Jo ~ 
verdiği konserlerde topladıgı pa 
yaralılara pek faydalı olmuştu:: Ü~ 

Jo Buyoo şimdi cazbantta ku«. 
inkılfıp yapmak düşiincesindedır· 
muharrire şunları söylemiştir: ~ 

- Fransanın dört bir tarafına 1 mış olan arkadaşlarımı toplar tOP ,, 
derhal faaliyete geçccC'ğim. Esas~ fi. 
nim orkestram, biJ' cazbant dC'ğilclır ;Jt!.. 
Vensan Skotto ile birlikte yeni ş<1r 
hazırlıyacak ve bunların yayılın35~ 
turneler tertip edeceğim. Bu ~r 
bütUn Fransız gençliği sevccektır· 

- Demek cazdan \'azgectini:ı? 
- Tabii, yeni zamanlar~ yeni 111 

la7.lm .. 
Şimdi arkadaşlaı mu arıyoruın:k~ 

tanesinin mahpus bulunduf,'Unu, 1 t 
yaralı olduklarını ı1iliyoruın. :F:~:S, 
ğerleri nerededirlt'?r? Bunların JT~ 
Jie'de beni bulm.ıhırını ılfin ettırı1• 

KOMEDİ FRANSEZDE ~ 
Franc;anın tanın.nıs sanatkftrla~ 

biri olnn Juvel cenubi Fransa s 
rindl' bir müddet i~tirahat ettiktell 
ra Vi iye clönımiştur. J uve yakınd8 
rar Pariste yerleşmek \'e konse~ 
\'nrdaki dPrsll'rine devam etınek 
hazır!, nmaktadır. ~ 

Parisin bir cok hi.iyi.ik tiyatr~ .
0 

!eri de Pm ise döncı ek eski işlcrıI11 
J{O sına geçeceklerdir. Odeona \'C r 111_ 

Fran eze mc'lSup bir çok kimse~ 
rise avdet ctmi l~rdir. Komc-cli 
zin tanınmış artisti Maı ibel bir kaı' oJCl! 
1icesinde ağır surette ) aralamnıŞ , 
ı.,'U için Ni.iyide teda\•i rıltında bu)ufl 
tadır. 

BEY NElM iLSfl 


