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' Balkan devletleri 
Bulgaristan aleyhine aske~ 
ri hicbir muahede akdet· 

• 
miş değildir 

Mısır· Hey' eti Yarın Geliyor 

MİLLİ ŞEF 
· Halkın tezahüratı arasında Edirneyi şereflendirdiler 

Bütün memleket~ EdiJ-nenin 
refah ve terakkisile yakın

dan alakadardır 
Milli Şef, Karaağaçta Halkevini şereflendirdiler ve 

Edirnemiz hakkında mühim beyanatta bulunmuşlardır 

Manevralar hararetle devam ediyor 
~ 
t 

Sa~da, Milli Şef harita Üzerinde Orgeneral Fahreddin A!taydan izahat a!ırken, solda, Generallere 
iltifat buyururken .. 

Hitler 
Kont Saki ile uzun 

müddet konuştu 
Buda peşte, 1 7 (Radyo) - Harici 

ye nazırı Kont Saki, dün Salzburg
ta Almanya hariciye nazırı Von Ri
bentrop ile uzun müddet konuşmuş
tur. Yon Ribentrop; )1acar hariciye 
nazırını öğleden sonra misafir bulun 
duğu otelden alarak, Bitlerin mali
kane.sine götnrmüştür. Bitler. Kont 
Saki~ i kabul etmiş ve kendis:yle u
zun müddet konuştuktan sonra ona 
bir ~ar ziyafeti vermiştir. 

** Seyyahlar 
Dubrovnik'te 
Belgrad, 17 (A.A.) - İtalyanla

rın Saturina adındaki büyük tra nsi
a tlantiki dün Dubrovnike 9450 A
merikan seyyahı getirmiştir. 

O-

Ticaret Vekili 
Pazar günü şeh

mirizde 

Edirne, 16 (A.A. ) - Bu sabah diği yüksek kudret ve kabii lyeti bil-
y eni bir Münih manevra sahasına giden mareşal hassa kayde şayandır. Bu hareka ta Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

Fevzi Çakmak ve yübek kuman - iştirak eden hava kuvvetlerimizin u - lstanbul , 1 7 (Telefonla ) - T ica-

oyunu da heyeti huzurunda başlıyan hare- çuş keşif vesaire faaliyetlerde her ret Vekili Cezmi Erçin , refakatinde 
katta kırmızı ve mavi taraflar muka- türlü takdirin fevkindedir. ·Jış ticaret umum müdürü Cemal 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR bil harekete geçmişlerdir. Kırklareli Muharebelerin devamı esnasında Ziya ile iç ticaret umum müdürü 
!azyik, iehdid, asker tahtidi ve- mıntakasında kıtaat arasında başlı~ Milli Şef İnönü de manevra sahasını Cahi toldukları halde bugün Ankara 

;::re gibi hanri çarey.e . ~aıvurdu • yan şiddetli mu~a~ebel.:r.~~~ama ka~ teşrif buyurmuşlardır. radan gel~iştir. ~umartesi günü E
k&raa Polonyayı Danzı~ •t.ı.n~~ ~eda- dar devam etmılj tır. Gorunuşe naza- Edirne J 6 (A.A.) _ Milli Şef ge vapuru ıle İzmıre hareket edecek-

lıkta bulunmıya bır turlu ıcbar ran bu muharebeler daha uzun müd- ögy le yeme y · d 1 · d tir. 
edernemit olan totaliterler bu defa d d d k . o·v . f . gın en sonra, yan arın ~ 
d· et evam e ece tır . ıger tara tan başvekıl ve vekiller oldugyu hald< 
~ ıeçen aene hemen hemen bu mev- E · . · k .. 

•i11ıd Ç k 1 k . . ff k' dırnenın şımal şar ı mıntakasında- yüksek huzurlariyle manevra saha-e e oı ova ya ıçın muva a ı- . . . . . 
)etle tatbik ettikleri Münih oyununu kı muhare.bele,r de ınkışaf_ eylemek- sını teşrıf etmışlerdir. 
tec:rübe etmeie kalkıııyorlar. Fil. tedir. .. .. .. Mi1li Şefin bugün Edirneyi şeref· 

00 

Mussolini 
Araya mı girecek? 
Bükreş, 17 (Radyo) - Romadan 

Fransız Tayyareleri 
Evvelki gece ansızın lngilterenin 

muhtelif sehirleri üzerinde uctular ' . 

İngiliz tayyareleri 

Londra 17 ( Radyo) - !ki yilz şehirleri üzerinde denemel~r yapa· 
Fransız tayyaresi, dün gece ansızın rak bombalar atmışlardır. İngiliz tay
İngiltere afakında görünmüşler ve 8 yar.-leri, derhal uçmuşlar ve F raıısız 
&ant devam eden bir uçuş esnasında rayyarelerini karşılıyarak, Londra Ü· 
Londra, Liverpol, Kardif ve Bristol - Devamı 5 inci sahifede -

00 

Belediye re:isi iza
halı___,_,r.___i -----..:.o~r:_ 

lzmirlilere beyanname 
Gerek ekspozanlar, gerekse ziyaret· 
çi er fuardan memnun kalacaklar1dır 

~-kika bazı radyo haberelrine göre Bugun harekatta kıtaların goster- ı - Devamı 10 nuncu ıahifede -
t.lya ·ve Almanyanm, Vatikandaki ** 

.._\irnesailleri Papalık makamına bir A b h haber ver iliyor : G . · 'd b" • · 'b 
B k ·1 ,, ı · · · 'h 1 ' eçen senekı fuarın açıl masma aı ır mtı a .• 
aşve ı musso ınının, cı an su - ' · . 

'lota vermitler ve Danzig itini mü- vrupa U r anı 
~-kere için kendileriyle Fransa ve 
la.ailtereden mürekkeb bir dörtler 
~feranaının toplanmasına tavaa
"at talebinde bulunmuılardır. 

hünü kurtarmak için yakında Alman- Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. ziyaret eden bir muharirrirnize, bele.: 
va ile Polonya arasında bir tavassut Behçet Uzun Bandırma ekspresiy- diye ve fuar komitesi reisi, şu . beya-
rolu.. " ·r d ~ . .. 1 . le Ankaradan şehrimize döndüğünü natta bulunmuştur: 

E.ıer bu haber doğru iae o da tim
d' ~•:re kadar batvurdukları bir çok ted 
I it-ler gibi teıirsiz kalacak, totaliter
"'• hüsrandan baıka birtey getire
"1i:recektir. 

'totaliterler geçen sene Münib o
~~da büyük bir muvaffakiyet el

. •twnitlerdi. Fakat &'eçen seneki 
~letler arası tartlarla bu senekiler 
-..-.lllda çok büyük faklar vardır. 

- Dnamı 3 üncü sahifede -,.. 
'\ 

Türk orduları 
ayakta! 

---•«••••,---
'\'azan: Mahmud 

Esat Bozkurt 
--~~ım • 

l"Qrınki nüshamızda 

Birinci teşrinde en nazik bir 
devreye girecekt,:r 

nu ı a e ecegı soy enıvor. 
• yazmıştık. Dün belediyede kendisini -Devaını·2 nci Sahifede -

o 

Ziraat Vekili Bo-
ludan ayrıldı 

Bolu, 17 (A.A.) - Düzce ve 
Akçakocada tetkikatta bulunduktan 
sonra buraya dönen Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen dün Sehan dağını 
gezmi§tir . 

7 ."raat vt kili bugün Karadeniz or
m;:ın'arını tetkik için Boludan ayrıl· 
ını§tır. 

o 

Me b 'usları mızın 
tetkikleri 

İzmir mebusları, bir gr up halinde 
intihap dairelerinde tetkike ve halkla 
temasa çıkacaklardır. Bugün öğleden 
evvel Burnavaya, öğleden sonra da 

. . Da~zigden . bir görünüı . Kemalpaşaya, müteakıp gilnlerde ne 
Vaşington, 17 .. (A.A.) - Polon- beyanatta bulunan _Polonya büyük diğer kazalara gideceklerdir . 

·-İslim Tarihi --· 
VE 

Hz. Muhammed 
00 

M.AYHAN Yazan: 
Oç dört ıüne kadar Anadolu sütunlarında okuyacaimız bu büyük 

ve çok kıymetli eaer , lalam dininin nasıl kurulduiunu, cahiliyet dev
rindeki Arabiatam, Peygamber Hz. Muhammedin teceresinden batlıya 
rak bütün hayatını, mücadelelerini, çektiii ıstırapları, hususi hayatmı, 
müteakip lılam halifelerinin rollerini, lalam dininin adalet, fazilet, 
inıanlık davalarını, çok esaslı bir tekilde ve tam bir sıhhatle teabit et• 
mektedir. Arkadqımız M. Ayhanın &'Üze) üslubu ve nefiı tahiyeaiy1e 
canlanan 'bu eaer, bütün halkı, bütün münevverleri alakadar edecek· 
tir. 

ya büyük. elçisi Potocki, .hariciye elçisi Avrupa vaziyetinin nikbinliği- G~lecek hafta içinde, ayrıca İzmir. 
müsteşarı Wel~esi ziyaret etmiştir. ne müsait olmadığını söylemiş ve de halk partililer ve münevverlerle 

...... ._ __________ _.! Bu mülakattan sonra gazetecilere - Devama 10 nuncu sahifede - halkevinde bir toplantı yapılacaktır. Busıünlerde bekleyiniz 
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'
• •ı Doktorumuzun Beledi ve • • izahat re ısı 

• ~~ ~:Ş~e----h~ü_r......m.:-D-a_h~ö D ___ o_h_a ____ b_e~ır-""'D e_ır_n ____ • ı ______ K_öş_e_si_ 
verıyor F . b. t I . /ı 11 DAHIU HASTALIKLAR MOTE. 

- Baıtarafı 1 inci sahifede - yaç görmekteyim. eCI Ir ramvay ncır QVQ YO Qrl HASSISl DOKTORM .. ŞEVKl UCUlf 

- Ankarada ~ayın b;ışvekiJ ve ve- Evlerine. ücret mukab:linde mfoafir k Jsletm?/eri üz~rinde DiYOR Ki: 
km . azası p· h . ~ erımizi ziyaretle izmit· enternasyo- kaı.ıuı edecek hemşehrilerimin lütfen T 

1 
b . ıyasa angı ta· tetkikat yapılacak oı·· ld 

nal fuarını ziyaretlerini rica ettim. en yakın mıntaka merkezlerine haber na un' yı ırımı 
Bu meyanda belediyemizin vekaletler vermelerini rica ederim.» aıe e ffiUVeZZl - 'ht / k Deıvlet Hava yolları idaresinin 
nezdindeki bazı işlerini de takip ey- *** I· 1 '_] rı e açı aca işlemekte ve işletilmesi mukarrer Bugünkü insanın didinme ve çalış. 

Si yara anuı 1 ması oldukça yıpratıcı ve üzücü oldu-ledim. Radyoda fuar hazırlıkları fua- Fuar ekspozan ve ziyaretçilerinden zmir borsa idare heyeti bugün bulunan hava hatları emniyeti için v . .. . . 
. .. v 1 d l b l d s· E . gu yorulan vücudu dmlendırmek za-ra iştirak eden ve ziyarette bulunanla- mühim bir kısmı, cumartesi günü Evvelki akşam Bahrıbaba mev- og e en evve orsa sa onun a top· ıvas, rzıncan, Erzurum, Elazık, t· d i 

1 
v 

rın edinecekleri istifadeler hakkında Cumhuriyet vapuri .. ·le, pazar gu"nu" E- k" d H lk · .. .. d b' t 1 k · · ·yasasının açılma Adana İ · İ t b ld ·· d rure ı var ır. nsan arın pek çogu ça-
,, un e a evı onun el ır raki~vay an_ah~a. veb~ncır pkı . T h . dil . ' - ~mılr. ve ~ an hu kakıvudcu e lışma, çabalamadan sonra şücutlerini 

bilumum yurddaslarıroızın alakalarını ge vapuriyle şehrimize gelecekler.dir. kazası olmustu Al' og- u on i ya tarı mı tes ıt eece tır a mm e - getırecegı te sız tesısatı a n a tet 
"" ~ r. ı - d·-. .. . . . · . . k'kl d b l k .. 'd . rahat ettirmek şöyle dursun; görünür-mucip olacak bir konuşmada bulun- Fuarı hükumet adına ticaret vekili B. şında Mecit adında bir gazete mü- ıgıne gore, ıncır pıyasası ayın yırmı ı er e u unma uzere ı arenın , k t . . d 

1 d C · E · b · d 1 k 1· · k . 1 ··a.. .. B Ş f L . . ae uvve verıcı ve uyan ırıcı, e em, um. ezmı rçın açacaktır. Fuarın açılma vezzii, gazete satmak için vatman eşın e açı aca tır. ncır mmta asın- ış etme mu uru . ere ançının k d 'd .· . 
1 

b' k t 
O d ı d 1 h b l k l ·· · ı·- · d 1 . .. h .. e er gı eııcı sanı an ır ço uyuş u-ra an stanbula geçerek Cumhur- töreni saat 18 de fuarın 9 eylül kapısı Nurullahın idaresinde Karantinaya an ge en a er er, urutu muş mu- reıs ıgın e te sız mute assıs ve mu- rucu madd 1 ü . t + kt 
. . . '""'il. Ş f 1 İ .. .. d 1 k h' 'k d . . d ld - h d. 1 . ·ı b ah d d' e ere m racaa e"me en reısımız, .uı ı e imiz smet nönüne onun e para şekilde yapılacaktır. gitmekte olan altı numaralı tram - ım mı tar a ıncır mevcu o ugu en ıs erı ı e u sey ata avet e ı- de vazge,.em kt d' 

1 
B il 

1 . ı·ı . . 1 A 1 kli d d' . 1 "k .. l Ma k . S el T 1 f k :.- eme e ır er. u zava ı-zmır ı erın tazım erini arzla izmir fu- çıma törenine askeri muzikanın ça- vay arabasına atlamış, fakat muva- şe n e ır. pıyasanın açı ışı gecı tırı en r om, tan ar, e e on en, lar bir tarafta h t 'd 
1
• . , • 

a f l · · · t · l - · t'klAl l 1 ı· · b' d b. f 1 l F·ı· L f' l d · · n aya cı a ını J. apa rına şer-e verme erını rıca e tım. acagı ıs ı a marşiy e baş anacak ve zenesini kaybederek yere düşmüş, ırse pıyasaya ır en ıre az a ma ı ıps ve orenz ırma arın an ıştı- rak '1-.ir ,.
0
k gayretler f 1 f 

1 
k ,_ 

B A k · t b l d · - b 1 d · f k l · b ·· d f · ti d ·· k · k b ] d nl · ·· d ~ · 1J Y ' az a az a u \ u sene n ara, ıs an u ve ıger sonra e e ıye uar omitesi reisi, mü- sol bacağı tramvayın tekerliği altına ge mesı ve uyuz en ıya arın uş- ra ı a u e e erın gon earecegı vetler sarfederek vii dl . . , . _ 
vilayetlerimizden gelecek ziyaretçile- teakıben ticaret vekili nutuklar frad düşerek ezilmiştir. Kaza anlaşılınca, mesi ~uhtemelidir. .. . . mütehassıslardan mürekkep bir he- yorlar, diğer taraftan c~a ::~:ı v~ 0:e~k 
rin fazla olacağı anlaşılmaktadır. Bu edeceklerdir. Bu merasimden sonra ti- vatmana tehlike işareti verilmiş, .. Alak.adarl~rın must~hsıl ale?'hıne yetin ağustosun yirminci pazar günü alacağım diyerek bir takım zehirli mad 
;ok mühim vaziyet karşısında İzmirli caret vekili. kapıdaki kurdelayı kese- vatman tramvayı tevkif etmiştir. boy]e hır netı~e :erebılecek hır. ka- saat 9,25 trenile Sivasa mütevecci- deleri kullanmaktan çekinmiyorla

1
-. 

hemşehrilerimin vazifelerini tama- B 1 ... · · dah h l ktan çt d ekl ı ta h A k d h k d kl · m:rıe müdrik olduklarını yakinen bil- cek ve vekiller, sefirler, diğer davetli. u surete çocugun vazıyetı ate rar ama ı ınap e ec er - en n ara an are et e ece erı Halbuki bu suretle uzviyetler:ni tak 
ler fuara gireceklerdir. Evvela ecnebi likeli bir vaziyetten kurtarılmıştır. biidir. ve tetkikler yapacağı devlet hava viye etmek şöyle dursun, vücud ma-

mekle seviniyorum ve çok ümid ediyo- Hastaneye kaldırılan yaralı, te~avi al -=+=- yolları umum müdürlüg""ünden şeh- kinesini ve onu teşkil eden organ-
rum ki gerek içte. ıerek dışta her sene devletler pavyonları, müteakıben di- 1 D k la - k E ı · • d 

tına a ınmıştır. o tor r ayagın e- ge ısesın e . . d k' I"k d la b'ld' .1 . t• ları günden güne çürüttüklerinin far-büyük bir sevgi '\'e alaka uyandıran ğer pavyonlar ziyaret edilecektir. O ·ı . .. l d 1 rımız e ı a a a ar ra ı ırı mıs ır. 
sı mesı muta easında ır ar. T·· k .f . . . E 1. B h . ., kikl • .. kına da varamıyorlar. 

Izmir enternasyonal fuarı ekspozan sırada fuarın beş kapısı birden açıla- Hadise tahkikatına ayni tramvay- . ~: ma~rı 1 .~emı~etının ~~. ı- u eyetın yapacagı tet er mu Bu maddelerin tesiriyle bir kısım 
ve ziyaretçileri bu sene izmiri ziyaret- cak '\'e bütün halk. fuarı ziyaret için da bulunan müddeiumumi muavini sesı . ınasın a uzum u ve mu ~ nasebetiyle gideceği yerlerde ikişer, organlarımızın vakitsiz olarak ve az 

B K 1 B k d f d 1 bazı ınsaat yaptırılmaktadır. Bu ın- ·· ·· k l ... k d'l · k · A lerinde;n ve yapac$ları alışverişten serbest bırakılacaktır. . ema er ar a tara ın an e l E. 1. . b' k .. l uçer gun a acagı ve en ı erme o- hır zamanda adeta korkulu bir mezar 
d h ok S d Ad · da b 1 d' k 1 l kt tal b · şaat a ge ısesı ınası, ço guze ve l l k .. ·ı · · d'l · h l' ld'"" · d .. h t l'd' a aç memnun kalacaklardır. aat 20 e a gazınosun e e ı- onmuş, yo cu ar, me ep e esı d b' k b' h }' . ayı gosterı mesı tavsıye e ı mış- a ıne ge ıgın en şup e ememe ı ır-

~ f k ·t · · l' v · k'll olan ve tatı'l mu·· nasebetı.yle gazete mi 0 kern ır me tep ınası a mı a- t·ır Ter. ~ ye. uar omı esı reıs ıgı ve ı er ve 
"' "' k k aca tır. · İzmir belediye ve fuar komitesi re- sefirlule konsoloslar şeref ine bir zi- sa tara beş on para azanan çocu- . . . . Uzviyet dahilinde vukua gelen bı 

isliği, .izmir halkına hitaben aşağıdaki yafet verecektir. Gerek fuarın açılma ğun gazete satmak için tramvaya at- Cemıyetın talebe yurdu ıçın de ZABITADA korkunç karanlık hadise, zaman geç 
beyannameyi neşir ve tamim etmiştir: merasiminde gerek ziyafette resmi el- ladlğını gördüklerini söylemişlerdir. birinci kordonda münasip bir bina tikçe vücud makinesinin bir çok uzuv. 

cMuhteNm İzmirliler! bise mecburiyeti yoktur. Hastanede ifadesi alınan yaralı Me- aranmaktadır. Bu sene erkek talebe larını da birer birer çeker ve nihayet 
Büyük iktısadi ve içtimai hareket İktısad vekili B. Hüsnü Çakırın da cit ise: yurdunun, lise ve orta okullara ya- Güzelyalı Banyosunda bütün uzviyet bu mezara gömülür, gi 

uyandıran İzmir enternasyonal fuarı ticaret vekilimizle geleceği ve fuarın - Gazete satmıştım. Paranın üs- kın bir yere nakli ve orada açılması Cüzelyalı deniz banyosunda bir der. 
mutad olduğu veçhile bu yıl da 20 a- açılma mera.siminde bulunacağı haber tünü vermek için hesap yapıyordum. k I l K l b d vaka olmuştur. Hüseyin Yılmaz, İnsanın, kültürü ve anlayışı ne olur. 

arar aştırı mıştır. ız ta e e yur u Ah d S . M f y l k v -ğustosta açılarak 20 eylUlde kapanmak alınmıştır. Tramvay arkamdan geldi, bana .. . . me evgı, usta a ı maz, ar- sa olsun, hayat kavgasında ugradıgı 
üzere bir ay devam edecektir. Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. çarptı ve yaralandım. gene Coztepedekı bınada açılacak- deşi Ali, Ahmed ve kardeşi Meh - yeis, keder ve kasvetleri biran olsun 

Her bakımdan daha güzel ve neşeli Behçet Uz bu akşam saat 17-30 da hal- Demiştir. Tahkikatta, vatmanın tır. med, eski bir kavga yüzünden ban- unuması için bir takım vasıtalaı 
olmasına çalıştığımız 939 izmir en- kevi salonunda izmirdeki bilumum es- hadisede suçu olmadığı neticesine va yo büfecisi Hasana bıçak çekerek aradığı muhakkaktır. Bir çoğumuz 
ternasyonal fuarı münasebetiyle bu naf (otelci, gazinocu, aşcı, bakkal, ma- rılmıştır. Manis ~ (:züm bay• tehdidler savurmuş ve kaçmışlardır. bu acılar ıgi<lermek. eğlenmek. hcrseyi 
yıl da memleket içinden ve dışından nav, şoför ve ·aircj He bir görüşme ya- --=*=-- Suçluların bir kısmı zabıtaca yaka- parlak görmek için büyük bir işHı:ı 
şehrimize pek çok ziyaretçi geleceği pacaktır. Bu görlışemede fuar ziyaret. G l nl ı·denler ramı lanmuştır. Diğerleri aranıyor. ve hırs ile uyuşturucu maddelere. İS· 

h k f 1 · ·ı · · · kl e e er, g :• K · t ı · k"l , k • Iclır ·ız mu akka tır. :Misa ir erimızi yersiz çı erme ve ızmıri görmeğe gelece ere . · . .. 2 J Ağustos pazartesi günü Mani- ama taııyormu§ pır o u ıç ı er: \e. ~a ıy a sa . ıı · 
bırakmamak için her sene olduğu gi- gösterilmesi lazımgelen misafirperver- lzmır mebusu B. Rahmı Koken .. .. b el M . l l Çorakkapıda Hacı Ali efendi cad- Bazıları daha ılerı gıderek rnorfm. es· 

M h d Aıd . A d . sanın uzum ayramı ır. anısa ı ar . . . B 
bi bütün tedbirlere başvururken siz lik ve nazik muamele hakkında esnafa ve e me emır, Y ın emnı - .. .. . , .. . . desinde İbrahim oğlu Ali Uğurlunun rar, eter gıbı maddeler kullanırla.. u 
hemşehrilerimin de yardımınıza ihtt bazı tavsiyelerde bulunulacaktır. yet müdürü B. Ekrem Sokullu, Ro- uzum bayramı ıçın muhı~ bır ço.,k üzerinde bir tabanca, ikiçeşmelikte maddelerin hepsi de tehlikeli l1 "·er 

------** manya sefareti iktısad müşaviri Dr hazırlıklar yapmışlardır. Bır çok eg- Ala .. edd' Özd l .. • d b' k zehirdirler Bunların intihabı • '·a. · ın a arın uzerın e lr a- · 
Nikola Manesko lstanbuldan şehri- lenceler de tertip edilmiştir. Köyler- ma bulunmuş, zabıtaca musadere e- modaya ve zamana göredir. Yere YU-

Giresunda 1 

Fındık tarım koopera· 
tif inin umumi hey' eti 

toplantısı oldı.ı 
Giresun, 17 (A.A.) - Fındık tarım 

satış kooperatifleri birliğinin genelku
rul toplantısı yüz elliden fazla müme.s
silin iştirakiyle dün yapılmıştır. 

Toplantıda ticaret vekaletini vali 
Feyyaı Bosut temsil ettiği gibi ayrıca 
vekaletin bir müfettişi de hazır bulu
nuyordu. 

Birlik idare meclisi reisi cel;;eyi aç
tıktan sonra Ebedi Şef Atatürkün a
ziz hat11ası ayağa kalkılarak ve bir 
dakika şükut edilmek suretiyle ta
zim ve tesid edilmiş müteakıben konı
re reis ve katipleri seçilerek ruzname
ye geçilmiştir. 

Evveli idare meclisi ve kontrol he-
yeti raporları ile plançolar okunarak 

kabul ve Unye, Fatsa, Tirebolu, Göre

le, ive ve Beşikdüzende yeniden teşkil 

edilen satış koopeı·atifleı:inin birliğe 

iltihakları tasvip edilm~tir. Birliğin 

Filistinde 
Kaçak muhacerete 
karşı tedbirler alı-

mize g~lmişlerdir. ... . den gelecek bir çok gruplar da üzüm dilmiştir. varlanarak alçaldığını silri.indüğilnü 
zmır mebusu B. Kamıl Dursun sergisine i tirak edeceklerdir. Niıi: atmıs unu.tan esrarke[tler. öl~~ s_a~~ni-~~~-

lst ubula, Bahkeslr met>u u rı. nır• a..* 1ıtıçeşme1ıKfeDamtacık caddesın- ........ ........ ....~ ...... ~w: ........... h ' . . =- .. ~ 
· · B ık · S " d y ~ı 1 ·1 y f 1 kumlar fıkrını ve zı nını <:U.yonun mı Şeremetlı a ı esıre ve ovyet .. 1 e unus og u smaı apan, az a . ' h 

1 1 
b 

1 
t 

Rusya lstanbul vis konsolosu Bay Ucok külubünde sarhoş olarak nara attığından yaka- ma~: du:udanmddlanl usu e bgedebnhtu bu.r-
t · 1 ı · · ' lar uzerın e a ga anan e a . ı 
potaf tayyare ıle stanbu a gıtmış- i.'rçok spor kulübü bu aksam için lanmıştır. k k .1 .. • 1 be'·az hu-

1 d . v • ~ Al ak k aşı macun ı e ruy asınc :ı .• 
er ır. k l h' d b' . ac avgaıı k f d .. k" 1 · 

nıyor «««OC">>ıt u üp ınasın a ır gece tertıp et- K t 11. dd . d Ü k'' 1 .. M h riler gören zev ve sa a us un erı, . . l . . . . . ·~. es e ı ca esın e r up u e . .1 11 . b 1 - 1 za-
mıstır. kıçeşmelık musıkı bırlıgı, bu d ö- .. ti.. l k l . d morfın ı e tese ı u maga ça ışan 

Kudüs, 17 (A.A) - Filistin ma- Zeytincilik ~ .. b . l . b' k , me gu .. u, .a a_~a .. mese eskın en valhlar hep bu dediğimiz insanlardır 
kamatı kaçak muhacerete mani ol- gece munase etıy e zengın ır on- Ahmed Sozelı dovmuş ve va anın f . k'ld .. .. 1 .. t"ketirler 

Ç h t k ndaki zeytinlik- h 1 F t} d b' . . H" . K l b ki ecı şe ı e omur erını u · mak için şiddetli tedbirler almıştır. l . orul .. h mm .ah ası d . ser .. azır amı~ltır. k ~s. arasın a ır şahıtlerınden useyın ~m~a m o~ Bunlar insanlıkta ve sosyal h aytta 
Bu sene 6.500 kaçak muhacir geldi- erın ısa ve 1 yası ve ora a yem de soylev verı ece tır. ğazına sarılarak berelemıştır. Suçlu . .. . . . elir ye 
n-1· Ye bunlardan 1.200 zünün yakala zeytinlikler ihdası için çalışmalara o tutulmuştur artık ış goremıyecek bn hale g 
e . il'k . • · . müptela oldukları uyuşturucu madde-
narak hudud harici edildiği anlaşıl- başlanmıştır. Bornova zeytınc ı ıs- B Zıy,.., Sebebsız dayak . k b 1 1 b "dclelerin . .. • .... . ~ lerın ur anı o ur ar u mn 
m~tır. Bunların ekserisi merkezi Av tasyonunda kalarak sta1 gormek ve c·· .. 1-' • ..d .. 1 .. - .. Bahrıbaba parkında Hasan oglu h verdic"i muvakkat inşirahtan. 

umuşnane emnıyet mu ur ugu H" · M h d vl M h d ru a e 
rupadan geliyordu. çalışmak üzere Çoruh mm takasın - A k . r-. . d'l . useyın ve e me og u e me b'. y dakikalık sahte neşe ve ze\·k-

Şimd:ye kadar kaçak yolcu geti- dan dört kişiden mürekkep bir heyet a~lı ıs~~ ~eıs ıgın_e ~ayın .. d~. ;.~ı.~ sebebsiz Şakir oğlu Ziyayı dövdük- t;~ ç~k\nmek gerektir Bu yapma cen-
ren vapurların mürettebatı cezalan- şehrimize gelmiştir. 0b_a? ~ekrımız eı_n_n8ıyez· mdu .. urMugu !erinden tutulmuşlardır. netin kapısını açmağ~ koyulmakhın 

1- ırıncı ısım amırı . ıya un er- D" ·· .. 1 
dırılıyordu. Bundan böyle bizzat yo Dört ay staj görecek bu heyet aza sin vapuriyle İstanbula hareket et- ovw1muş ~..1'1 b k ... d kendimizi korumalıyız. 
cular da hapis cezasına mahkum o- sının ikisi Artivinden, ikisi de Yu - miştir. Oradan Gümüşhaneye geçe- K ~a·rkyak~da .~~ a eydsoK~gı.n a Maddi, manevi enerjileri, hatta şe-
lacaklardır. suf ilindendir. Sonra Çoruh rnınta- kt' a rı ızı yırmı ır yaşın a amran ref hayisyct ve vekarı bile perişan 

--ece**»> kasına giderek zeytinliklerin ıslahın- ce ır . oo su ~esel~sinden M~~taf~ kızı ~ela~ ed:n bu şeametli ve karanlık uçurum-

/ -gz·.tere'de da çalısacaklardır. hatı tahkır ederek dovmuş, Melahat da yuvarlanan zavallılar merhamete ... - Yeni Çeşme kavma· ta Kamranı dövdüğünden her ikisi ht t 1 o J . k mu aç ır ar. 
Nüf US y z ımı Ş h • • kamı de tutulmuş, adlıyeye sev olun - Zeka, irade, hafıza velhasıl bütün 

Londra, 17 (A.A) - Milli bir def e Ir tıyatrOSU k k k B t il H k muştur. uzviyetimizi zehirliven bu maddeler-

i. Devre ayma amı . sma a iki kızı kaçırmışlar . . k d. . ·e dinÇ 
ter tanzimi suretiyle İngiltere halkı }zmı·re ge yor k S ç k k lı"" den kaçın:ıbilırse aıma genç\: 1 ı ay eşme ayma am gına ta- Kahramanlar mahallesinde Meh-
nın nüfus tahriri yapılacağı dün öğ- . d'l · t · · "k k . . kalırız. . d d la yın e ı mış ve ayın emrı yu se med Ozacar, Abdullah kızı 16 yasın- -
leden Sonra ı·ıa~n edı'lmı·ştir Bu sene Hatay turnesın en o - d'k 'kt' l · t• . ~ ---------------· · . 1 . . ihmal k tas ı e ı ıran ey emış ır · da Vasfiyeyı, Bozyakada Mustafa 

Bu plana göre, her kadın, erkek ve yı ılkhaharda zmırı etme za- --*- y d H k 13 d 
içleri, müstahsile bol kredi verilmesi, . d k l l ş h · T' t - --- Emre ur , asan ızı yasın a 

çocuk bu deftere kaydolunacak ve ruretı~ el ~ ~ış o and e ır ıya roh- Bere '?et kı" kurtu[J.u Nazifeyi kaçırmıslardır .. Suçlul~r ya-
kadro masraflar hakkında mümessil- harb çıktığı zaman ismini ve mez - su artıst erının yarın an sonra şe - Cll k l dli ~ .

1 
. . Mani 

11 "dil . . 1 kl . . f k'· dı T b 1 da H k kı k a anmış, a yeye ven mıştır. V ,... !erin sordukları sua ere umum mu r- kur defterdeki kayıt numarasını ha- rıınıze ge ece erını ve uarın uşa or a ı asan ızı r yaşın- · " t U 
tarafından izahat Yeril dikten sonra i- vi bir vesika alacaktır. Bu sistemin ile birlikte Kültürparkta açık hava da Bn. Elif' kova ile kuyudan su çe- . Kaza . . ı ... ay e 

il 'k" d k ı'kı· hedefı· vardır: t · trosunda temsillerine baqlıyacak- k k · · ka b d k Mıınar Kemaleddın caddesınde k dare meclisine dört as ve ı ı ye e ıya ır er en muvazenesını y e ere B L .. f . . . d'"". b. ap n ( 
aza ile iki murakibin seçilmeleri yapıl- Bir taraftan, mükellefiyet, iaşe ve larını memnuniyetle haber alıyoruz. su kuyusuna düşmüş. etraftan yeti- eczacıb. ·. kut

1 
1~~n ı~şda ettılır ıgı S ı-

. · ·h t kadınların maaş almaları gibı· harb Ş h' tı·yatrosu bu defa da İzmire l k d' · · k I d nada ır ıs e e uzerın e ça şan a- uanı·sa, 17 (Hususi muhabirimiz~ rnıştır. Kongre mesaısıne nı aye ve- e ır • şen er en ısını urtarmış ar ır. l'h -1 M f . k l .. . d u.ı. 
rirken mümessillerinin minnet ve şük vaziyetinden doğan ihtiyaçlar temin tam kadtosiyle gelmekte olup fuar -00000 1 og.~ .. usta a, ıs .e e uzerın en den) _ Manisa vilayet şfirası. ~~ • 
raıı hislerinin büyüklerimize bildiri!- edilmiş olacak ve di~er taraftan da tiya~rosunda tam on beş temsil vere- E d yere duşmuş baş ve elınden yaralan· gün de vali B. Faik_ :'ö~·el~n r~islı~;. 
meai karar altına alınmıştır. bir harb olmasa dahı, 1941 de ya • cektır. n uzun a am mıştır. s . . de toplanmış, mesaısını nıba~ ete .. '• 

ıl k A t h . üf' d O k 1 . h . 1 . arbo,luk cilveaı . . B .. k.. 1 l tıda ko) *** p aca uınumı a rır n usa yar ım ynanaca eser erın epsı zmır- Fı arda teşhir edilecek S h'l k . d h dirmıştır. ugun u op an ·niJl 

El' k edecektir. de şimdiye kadar temsil edilmemiş- U . . .. . . a ı par gazınosun a ~~r. oş o- cülük ve belediye encümenle~ ıer 
QZI f Q Merkez defterin tanzimi için mem tir. Bunların arasında Yanhşlıklar Fuarda teşhır edılecek?urkıyenı~ lan '::?~n~~d~ kızlardan hırını fazla raporları okunmuş ve bazı tenkıd 

b l leket 65.000 mıntak~·a ayrılmıştır. komedyası Bir muhasip aranıyor ve en uzun boylu adamı, dun akşamkı sevdıgını soylıye~ mara.n~oz Hasan yapılmıştır. Vali: . de 
Lise inasının teme • Halbuki en son tahriri nüfusta mem- K k d 1• c/bi çok. müntahab ve Bandırma treniyle Bilecikten şehri- elinde bulunan bır çakı ıle oynarken _Artık şura kararları dahilıll 

an ar e.ş er .ı . . . . .. . kalb. ·· . d 1 tı y bate-l eri atıf d( leket ancak 49.000 mınta.kaya ay - çok nefis eserler de vardır. - mize gelmışttr. Bılecik koylerı~_de o- ı uzerın en yara anmış r. a- hazırlanacak proğrama göre 

m. - rılm1ı:ı.tır. Şehir tiyatrosu idaresine mensup turan uzun boylu. a.dam, henuz 1.7 ralı hastaneye kaldırılmışttt. ket ve faaliyete geçeceğiz. t" 
Elazığ, 17 (A.A) - Burada ..,, d b k t 40 t Y alam \'8. "' ---=** bazı zevat bir kaç gündenberi şeh- yaşınd~ ır. oyu ı ı me re san ı- . ar . lf w Demiş, şuraya iştirak eden ze 1,!l' şasına karar Yerilen lise binasının rimizde bulunmakta ve icap eden metredır. İkıçeşme~kte Hasta sok~gında teı:ı.ekkürlerini bildirmiş, şurayı ~ 

temel atma merasimi bugün binlerce Alman- Yunan .k li k Meh~ed oghı Yunus, sebebsız Sa- -s 
halkın iştirakiyle ve coşkun sevinç- hazulıklarm ı ma ne nezaret etme k wl T h' . b ki l ha ğ pamıştır. ---
leri arasında yaptlmıştır. Ticaret müzakereleri tedirler. Elbise ça1mı, . . ~ı og u 1 a ırı ıç\ ~ so t tuhn ın- ·--=--H-ı-rs_ız_hk _____ _ 

Bu münasebetle SO .. z alan dxrdu"n Ciddt bir temsil heyetinden mah- Vasıf Çınar caddesınde Kız enstı- an yara amış ve za ı ca u uş- Öd . B' • ah' . de Cı.ırfl' "' b f d . . .. .. d · b k · · B İb t emışte ırgl n ıyesın 1 h' 
C

,.l tımumt mu"fettı'ş Alpdog· an, temel- aş a ı rum olan lzmire Şehır tıyatrosunun tusu arsasın a ınşaat e çısı . - ur. h . h 11 . d ber l\ı e 
u ... b' .. h" ç · t ı · k Tahkir urıyet ma a esın e reme; 1'e 

leri atılan bu irfan müessesesinin bil Berlin 17 (A.A) - Alman - Yu - her defa gelişi hakıkı ır sanat ha- ra ım ınarın ınşaa ma zemesı u- h'l k . d l\1 h d d At . . . ve bir telle 
nan tica~et müzakereleri başlamış - disesi te~kil eder. Kıymetli artistle- lübesinde bulunan bir kat elbisesi ve Sk? ı ~lar BgAazbdınosunh a n. ek. :ne met' eşim el\v,,ınhe gıedrenAlkın otrJftlo· 

yük değerini anlamış ve Milli Şef İs- d - . . . ·t .. b d 'h 1 b şyas1 mechul bir hırsız tarahn- Şa ır og u . urra man ıç ı pa- zey ın ça an .ı.e m ' 1" 
met !nönilne ve büyüklerimize karşı tır Bu müzakereler her sene ol ugu rımızın zroırı usene e ı ma etme azı e I . d H" .. ..1 b'll Öde lş kaçarken zabıtaca 
halkın i"ten du'-·dux.u minnet ve gibi, mer'i anlaşmaalrın müddeti bit- miş olmalarını memnuniyetle karşı- dan çalınmıştır. Hırsız, ~abıtaca a- 1 rası 5mes~ 7smhke:' u~n~ og u $Jel?'- kıl e ;nı e 

"' " • 1 ı kt dır la ranmaktadır · ,,,. amıyı ta ır etmııtır. a anını~ ır. 
iilkranları teyid eylemlıtir. meden evn yapı ma a • ru:. · 
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Yeni bir Münih 
oyunu S o '.' N :' H :: A B E ·· R LE R 

1 Düşün~ 
Totalite~ 

vetin c 
ani 

. . 
- Baıtarafı 1 inci aahilede -· 

"·~~~:: ::~:n:::~ı;~·!~:y~o~,~~i: · uı·tler Polon1vayı ve ona garantı· ve 
nin hüanü niyetle ve hatta totaliterle- n ~ , ..,, -
l'İn verdikleri sözlere itimad ederek 

d l l e k e k e Orhan halledilebileceğini zannediyorlardı. · t •• •• t t 
Münihkonferanaıonuniçinvukubul ren ev .e erı ur u· emıyece ır ha~:ı=~ !::::~ 
rnuıtu. Fakat bu kolay zaferle biraz duk: 
fazla aarhot olan mihver devletleri İtalya ve Alm 

-Meydanı bot bulduklarına inana· s • • h b • d k ·ı • V • f b Q k d ., l l t mütareke teklif e 
rak- öyle bir yumruk aiyaaeti taki· ınır ar ı, emo rası erın mane ıya ını OZ CQ yer e sag am aş iT• zarfında dört de, 

bine batladılar ki en mukaddes hak- Q [ k " k b • d ? 
lara bile riayeti külfet aayan bu hod. mlŞflr. fUZ gün Ü mutare e lr maneVTQ mı lT • Fransa, Almanya 

ciye nazırları top 
tamane aiyaaet karııaında aafdil Paris, 17 (A.A.) - Danzig ve Figaro şöyle yazıyor: Polonya kendi menfaatlerinin yega- mck ve sulh cephesini bozmak yo- aeleaini konuıaca 
diplomatlar bile hakikati acı acı tea- buna bağlı meseleler hakkında Jour « Eğer Almanyanın Danzig sta- ne hakimidir. icabında bu menfaat- lunda yapılmış büyük bir manevra- lıyacak ve lüzum 1 
liın etmek zaruretinde kaldılar. gazetesi diyor ki: tüsü hakkında Polonyadan istekleri leri müdafaa için bizim tam ve mut- dır. > nın da fikrini alac 

Geçen aene Alman ıanaölyeai mer. «Sinir harbi bütün şiddetiyle de- varsa, Polonyaya müracaat etsin. . lak yardımımıza güvenebileceğini Nihayet Ceuvre gazetesi de şöyle lafı bu auretle 
kezi Avrupada her defa yeni bir vam ediyor. Her gün ekserisi Alman Polonya hükümeti açıkça ve tam bir biliyor. Nasıl o bizim doğruluğumu- yazıyor: muallak meaeleJ41 

emrivaki ihdaa ettikçe Almanyanın kaynaklarından olmak üzere yeni itidalle anlattı ki, iki büyük devlet za emin ise biz de onun kiyasetine 4 Yalnız Danzig meselesini değil, 1riritilecek .• Bu tel 
hundan böyle Avrupada artık hiç bir heyecanlı haber ortaya atılıyor. arasında mevcud olması lazım gelen kaniiz. > ondan çok daha mühim meseleleri yapılıyor. 
bir iatiyeceii kalmadığını aöyler ve Bundan maksad sulh cephesinde normal münasebetler dairesinde ol· Epoque diyor ki: de muslihane halletmek üzere bir .. Tekl~in birçoll 
hu teminatına •arb diplomatları ara· s· . h b' . b ı h . k 

d d 
. . • . bozgunluk çıkarmak ve Polonya ile mak şartiyle müzakerelere hazırdır. • mır ar ı manevıyatımızı 0 - sulh konf kd d"l · f'k · · unç ve azına ~ 

•ın a aıma ınanacak kunaeler bu. . . f .
1 

d b eransı a c ı mesı 1 rım ·b· · b. · 
hı d müttefıklerı Fransa ve n ... tere ara- Fakat polonyanın gıyabın a u mem zacak yerde sağlamlaştırmıştır. Fa- Almanlar dün ortaya attılar. Bu çok I'' ~, yenı ır aıy 

r u. l k b . . h b' h .. b' . d w ·ı h l h" 1reaı de dolatmakl 
F k M 

.. 'h k f • sında şüpheler uyandırmaktır. Hitler leketin her hangi bir suretle parça an at u sınır ar ı enuz ıtmış cgı - esap ı ve ma ırane bir manevradır. E 1... . ... ı 
a at unı on eranaının netı· b h k 'k I .. k F 1 'it . d" D . I .. h il k. . B l b' . . . l . . vve a, hakıkı <:•l • • b. .1... 'b' . . b ütün a ı at ere goz yumara masına ransanın ve ngı erenın ır. anzıg mese esını a etme ıçın u surete ızım sınır erımızi yıprat- olaun l"'k d 

.. erını acı ır ı aç 1rı ı ıçmıı ve un- . . . l l l k b'lh l k b k k k . 1 F k , a a a ar da b"" 1 t t l't 1 • t • t Polonya ıle onu garantı etmış o an- a et o acağını zannetme , ı assa otuz gün ti ir siyasi mütare c te · ma istıyor ar. a at muvaffak ola- I' d b 1 d 
n oy e o a ı er erın emına ına 1 "h .. k kl . . b M" 'h b' . 1 ] t k l'f 1 ~ d . d"' 1 h 1 H' b' F '} ın e u unma ı in k .11 t• d if 1 arın nı ayet ur ece erını ve o - unı ten sonra ızım e a ay e me - ı o unacagına aır un yayı an e- maz ar. ıç ır zaman ransız mı. reke tabiri v t 1 lıualnma dı e mkr e~l 1 aya~ bom.~' yun eğeceklerini umuyor. Aldandığı· te Almanya ne kadar haklı olursa ol- yecanlı haberler demokrasi efkarı u- !eti bugünkü kadar soğuk kanlı bu- deö-iJdir. Gere. e 
unan emo au er, o 1run ugun . . . . b h kk l k 1 1 d l • çı 

her noktai nazardan kili miktarda nı kendisine söylıyebılırız.> sun, u a ı suiistima etme· o ur. mumiyesinde iki ik vücu e getir - unmamıştır. içinde bir demart 

hazırlanmıt bulunuyorlar. Sulh cep· 1 . it Bı· ra ı· stı• hlaA kı· arttı Ista n bul IUınudu. Fakat 
lıeai artık en aai-lam eaaalar üzerinde . ngı ere kuvveden fiile ç 

leeuüı etmiı ve taarruzu boğacak hele diyesi yaimur yafacaiı 
her türlü tedbrileri ittihaz etmit bu· Taahhütlerinde da- Zl kanıık rök , .. 

hınuyor. • d kt lstanbulda buhran başladı, fakat stok Et nakliyatını üze· tu~: t~:~aftre .• , ı'kı· 
Bundan aonra milletler araaı bir 

k lffia Sa l 1 r f d d d k rine a/Jı Birinci•! cemol 
onferana akdedilecekae bu kon • azla ol ugv un an en ı·şe yo tur 

feranada yalnız dört devlet değil, Londra, 17 {Radyo) - Bugün • İstanbul, 17 (Telefonla) - İstan- kuvveti karımnd• 
alakadarlarla birlikte Sovyet Ruaya yeni bir tayayre gemisi denize indiril İstanbul, 17 (Telefonla) - Bira ~tokıımuz çok olduğundan, buhranı ön- bul belediyesi, eylıllden itibaren et tılann, bütün blöf 
ela bulunacaktır. Garb demokraaileri miştir. Merasim esnasında gemi vak- buhranı başladı. İnhisarlar umum mü- Hyeceğiz. nakliyatını üzerine aldı. nü a.nlıyarak ikin 
leçen aene Münihte düttükleri hata· tinden evvel kaydığından, bir kadın dürü: Demiştir. oco layıp dahilde ve 
Ya bir daha dü4miyecekler, Avrupa- ölmüş ve bazı kimselerde yaralan - - İstihlak dört misli arttı, fakat LJaydarpaşa kurtarmak. 
d fl ~ lkinciai, harp ç 
il Sovyet Ruayanm da iıtirak et- mıştır. ccc***:>>>-----

trlediği hiç bir konferanaı kabul et • Deniz nazırı Kinzley V od, bu mü- L 1 auEyeti demokr 

trıiyeceklerdir. E1rer totaliterler bu nasebetle irad ettiği bir nutukta ez- u·· rku·· tme sı·yasetı• isesine veni ta.e• Bu teklifte, za d" .. 1ribi bir makaad 
OttJer konferanaı teklifini ÇOk mÜ• CÜmle demiştir ki: be alınacak 

••id bir aafhada inkitaf etmekte o • - Biz sulh isteriz. Bunun içindir maz. Çünkü her 
l ler.!n belini biraz ı 
•n Moakova müzakerelerini torpil· ki, daima hazır ve müteyakkız bulu- 1 ta b 1 J 7 (T J f } ) H 1 8 n u • e e on a - ay- aine olarak diie• 
•rnek için ortaya attılarsa bu te. nuyoruz. İngiltere taahhüdlerine sa- Al r.ıı·sattan ı·sıı· ra Je ederek darpaşa lisesine bu sene yeniden kuvvetlendirmek~ 
t~bbüaün tam bir akamete mahkum dıktır. Sözümüz şerefimizdir. manya, 1-i T ~ U 1 750 talebe alınacak, yatılı talebe bin Her iki memle 
0 

duiunu petin petin bilmelidirler. u: S/ k d [ yü:z.e çıkarılacakbr. miyet ve İptidai m 
.. Da.nzi1r itini mualihane halletmek ltaJv_a veliahclt OVa yaya a yayı lyOr uaaaauaa diğine artmaktad 
ruaan ifo}rtya-P~Iönya-il~~iiz~JC~. · ı rab.ustan t~yyare ile · ' ···-·-~es ... -'" ~g .... -s.:ı"'"' .. :,...... lstanbul ---' 1..-~J-.. ~, • 

l'e etrnek, bu hükumete kendi haya· zetesinin Bratislavdan gayet emin Vah vadisi boyunca bütün şehir- Hitler ve Muaaol 
ta ha.kların1 koruyan teklifler yapa· Napoli'ye dö.1dü bir membadan öğrendiğine göre, ler ve keza Tsencin ve Zilina asker- Hav l denemeleri faf• onlara boyun eie 
"ak evvelemirde onunla uyufmak yo- Roma, 17 (A.A.) - İtalya Yeliahdı pek yakında Slovakyanın hükümet le dolup taşmaktadır. Ve Slovakya- kalmamıttır. Yan 
ludur. prem: Humberto, yanında :\L Bal- merkezine bir Alman askeri kuman- nın başlıca demiryolu merkezi olan bikatı olmadı «eaki çamlar bar 

Garb demokraaileri bundan böyle bo olduğu halde Libyada yapmış oldu- dan ~~yin olunacaktı.:... Zilinaya giden bütün yollar hususi İstanbul, 17 (Telefonla) - Hava Çemberlaynin 
totaliterler heaabına meyanecilik ro- ğu teftişi, dün, :\Iisrata tayyare karar- Dıger taraftan butun kışlaların seyrüsefere kapatılmıştır. denemeleri tatbikatı bugün olmamı~- fimdi, aulhperve• 
I~ Yapınıyacaklardır. Polonya Dan- guhlarını gezerek bitirmiştir. Alman .kıtaa~ına ta~sis edilmek Üze- Vah vadisi boyundaki istihkam - tır. Halk, vaziyeti anlayıncaya kad;r dır. 
lırde b ·· k"" · · ·d · Napoli, 17 (Radvo) - Veliahd, re tahlıyelerı Bratıslavanın resmen lar tam techizat ve mevcudlarını al- bir müddet evlerinden çıkmamı"tır·. Mütareke teklı' 
ı_ ugun u vazıyetın ı ameaıne .J Al k ~ 
rıayatı ve istiklali ile bağlı bulunu_ Mareşal Balbonun idare ettiği bir man ıtaatı tarafından işgal edi- mıştır. oo*oo--- lar taııraa taııaın 

zaaf ve aciz hare) 
dünyayı kendi 

l'?r· Danzig itjnde Almanya ile han· tayyare ile Trablu~an buraya gel • uc***»>-----

!1 ... rtlarla uyutmak mümkün oldu- mlştir. Nazı·lerı·n tecavu··zu·· Dahiliye Vekili 
tunu takdir etmek hakkı münhaaı • 
;•n Polonyaya aiddir. Binaenaleyh M L h 
Otaliter devletler Danzig ihtilafının acar ve e 
iu.2a.kere yoıu ile ham mümkün 01- ~ef ir leri Romaya 
1 lıruna nihayet inanmıya baılamıt-
•raa. yapacakları fey Polonyaya, mü- döndüler 
.... <: 

•at etmek ve bu meselede ye1rane Roma, 17 (A.A.) - Polonvanın 
~enfa.addar olan bu hükumetle u - Roma büyük elçisi Varşovada~ dün 

fll'laktır. avdet etmiştir. Budapeştede bulun-
~ Dünyanın üzerine çökmüt bulun&.n makta olan Macar elçisinin de he
tıı.~iÜnkü kabua havaaını temizlemek, men gelmek üzere olduğu haber a
ır'lletıere kaybettikleri emnjyet ve lınmıstır. 

Polonya zabıtasınca defedildi. Alman 
polisi de seyirci kaldı 

Yarşova, 17 (A.A) - Katovice- arruzuna uğramışlardır. Polonyalı
den bildirildiğine göre, Beuten hu- Iar hadiseyi önlemeğe muvaffak ol
dud istasyonundaki Polonyalı polis- muşlardır. İstasyonun karşı tarafın
ler i~tasyonun Polonya kı~mına geç- da bulunan Alman polisleri hadise 
mek istiyen Alman nazilerinin ta - ye seyirci kalmışlardır. 

-----«««***>>>-----

lstanbul mezbahasını 
gezdi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Dahili
ye \'ekili Faik Öztrak, bugün mezbaha
yı gezmiştir. 

aoocıa 

ispanya kabinesi 
Bazı tayinleri tasdik 

etti 
Burgos, 17 (A.A) - İspanya kabi-

bu yarı Allah ide 
ler, ıimdi realit 
aındadırlar. 

Ne ln1riltere v~ 
ier bütün devleti 

bir cdörtler içtin 

aine rıza 1"Öater11 

cephenin kokuau 
leri bütün planla 

kara.k insanlığı b' 
rekelere değil, o 

~~l'tle.dı iade etmek için akdedilecek İt~lyan mehafilinde bu iki hadi-

~.,. konferan. fikri ancak bundan steed,·ra.rasında münasebet görülmek_ Balkan 
~ l\l"a , yani totaliterler kendileriyle 
"Otıuırna.k ve uyuımak kabil olduğu d l l 

e nesi dün general Frankonun Fas ko-

e V et e rl miserliğine geııeral Barron'un hava 
müsteşarlığına albay Gurzanın hava 
kuvvetleri kurmay reisliğine ve ami

uzun ve emniyeti 

kavuıturmak fır 

dir. Şunu unutm 
Roma - Berlin mil 

t ~ l>oıonyaya karıı filen İ•bat ettik- Bir A 1 m an b a 11ka51 .. ~" •onra mevzuubahis olabilir ... Ye,., 1>· 
~k~I" Münih oyunu yapmıya artık 

lln kalmamıttır. 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

~rflı bank-
notlar 

Kanuna aykırı hare
kette bulundu 

Varşova, 17 (A.A) - Chemlo ma 
kamatı, Alman ekalliyetine nit ban
kada yaptığı arnı;tırmalarda kırk bin 
zlotiden fazla toplanmış gümüş pa
ra bulmuş ve bankanın müdürü ile 

t Ankara, 17 (A.A.) _ Türkiye veznedarını tevkif etmiştir. Banka 
lıtnhurıyet merkez bankasından : da mühürlenmiştiı·. 

19 B<lnkamızıp on beş ikinci teşrin Bu araştırma de\'letin kre<li:'ini 
~ 37 tarihinden itibaren tedavüle çı- masun bulundurmak için tevessül o
h ~t"tıağa başladığı veni harfli bank- lunan polis tedbirleri cümle:ıinden -
QJ}~tclan 15/ 8 / 939 tarihine kadar: dir. B~~kada, gümüş paranın toplan 
~1 buçuk liralıklardan7,50l,190 m~~ı ıçın Almanyada n gelen bir e-
h ll liralıklardan 28,915.480 mır ve talimat ele geçirilmiştir. 
oes 1· 
l!.ıı· .'ralıklardan 41,858,665 
y .. 1 lıralıklardan 31,328, 1 00 

~~~~ liralıklardan 31 ,454,300 
ll· u~ liralıklardan 6.705,000 
o~ liralıklardan 1 ', 130,000 

69ı b?1ak Üzere ceman 158 milyon 
~~ ttı 1k 7~5 lira tedavüle çıkarılmış 
"'r u abılinde eski harfli banknot-

Naşid Uluğ 
Ulus mü~ssesesi müdürlü

ğüne tayin edildi 
. '.Ankara, 16 (A.A) - Ulus rnües

·esesi müdürlüğüne muharrir ve ga-

bir mu-
ral Baştarın da donanma kumandan
lığına tayinlerini tasdik etmiştir. 

o Bulgaristan aleyhine askeri 
ahede akdetmediler 

tık en küçük bir 
ma.hanın yeri k 
onlar, batk~ d 
Onlar, ınada.mki ı 
inaanlığı kendi eı 

Polonya ıe vaz:yetine •ok• 

J ba malikanesi g 
Atina 16 (A.A.) - Atina Ajan· hakkında, selahiyettar mahfiller, Bal ş Partisi reisi öldü yorlardı. Şimdi k4 

sı bildiriyor : kan antantı azası arasında tedafüi 1 
Varşova, 17 (A.A.) - ş fırkası ne kuvvetle muka 

Yunanistan Romanya ve Türki- bir askeri ittifak esasen mevcud ol- k 
d B 1 d reisi ve mareııal Pilsudskinin en ya- unç ve ııtıraplı • 

ye arasın a u garistana karşı as- uğunu ve bu sebepten yeni bir as- >" 
keri bir ittifak kd d'l w · d · k ... l h kın mesai arkadaşlarından Nozcieck vermek &'erektir. 

a e ı ecegıne aır en an aşmaya i tiyaç bulunmadığı- K f b' h 1 w .. E J" D • 
bir yabancı gazetesinde çıkan haber nı kaydeylcmektedir. k~r ~?tY· .. ul~~knb. ır.h ~stadıgı mute- 1 ;v~ • anzıg, 

• a ıp uç gun u ır ı tızar an sonra se e er··· **- dün akşam vefat ctmi 'tir. Fakat be,eriye 

f ngilfere istiyor ki Bir va~; karaya ;;~:::Jr.~~::~~· 
oturdu e!~n~:~7.t:~za li 

ı·oplanacak her hangi bir konf e- I.ondra, 17 (Radyo) - Hollanda ile 
İngiltere arasında sefer etmekte o -

ransa, Polonya ve Rusya mut· lan Prague vapuru, saat 6 da kesif 
bir sis yüzilnden harvvich limanındn 

fak iştirak etmelidir karaya oturmuştur. İkiyilz yolcuyu 

kendi emniyet ve 
müttefiklerine n 
onlar da bu hadi 
mecburdurlar. 

-Devamı 9 

hamil olan Pragye vapuru, kendi ve 
Londra, 17 (Radyo) - Siyasi me-1 lif vuku bulsa dahi, Polonya ile Rus. saiti ile kendisini kurtarabileceğini Ad/iy 

~fil~~~~d~~g&~~bl~rluj_Y_an_ı_n_iş_t_ir_a_k_i_kn_b_u_l_~_i_Im_e_dı_·k~ç_e_ı_ın_-~ü_m_i_d_e_~_e_k_tc_b_u_l_u_n_d_ug~w -un~u~v~e~t=e=h-- ~~ı~sbn~l.l7 ( 
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Uzak Şark 
Rusyasında sıcak 1 ~oır~©ı.,.Pöya~©ı 1 ~I ____ İ 

Zahire borsası PARA BORSASI Bugünkü program 

18 Ağustos 1939 CUMA 

Riga, 17 (A.A.) -1\loskovaclnn bil- İZl\IİR A N K AR A 1639 M. 183 Koa./120KVw.• 
Fethi Yılmazer dirildiğine göre Sovyet Rusyanın u - 157 ç. arpa 3 525 

G lmiyen saadet dalgası 

Arkadaşım küllenmi_ sıgarasını - Anne Nermin anne gelsene zak şarktaki ak ama ında şiddetli bir 43 ç. fasulya 1 50 Sterlin 5.93 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./ıO 
.ablada iÖndürdükten sonra devam buraya sıcak dalgası hüküm sürmektedir. 15 ton K. darı 6 Dolar J 26.675 Kw. 

etti. Dışarıda genç bir kadının belirdi- Oralarda termometre, gölgede 50 648 kilo yapak 56 F. Frangı 3.355 
- Onunla nasıl !anı§tığımızı ğini gördüm. Sırtı hana taraf idi. dereceyi gô termektedir. 111 kilo T. B. lç. 80 Liret 6.6612 

uzun uzadıya anlatmıya lüzum ypk, Karşısında göbekli bir adam vardı. ece***>» İsviçre F. 28.615 
yalnız bir sene kadar süren çılgın ve Şöyle yanımdaki aynaya baktım. T e • d h Florin 68.-
çocukca bir ~iktan sonra, ayrıl?°1ağa Evet, buradan da~~ ·y.~ görünüyor- ıyatro ve sıne ma U U • Rayşmark 50.835 
mecbur oldug4muz ~aman ellen elle· du, onlara arkamı dondum; ...,,,,, Beiga 21.5175 
rimde, bir yapralc gibi titriyen göğ- Erkek elini Nerminin omuzuna 1 • ı • • b ı d • ı Drahmi i .0825 
süne dayalı başım, hafi~çe ~ınlda: koymuş ikidebir yanaklarını okşıyor- ıye erını e e ıye er Leva 1 .56 
nan dudaklarımızın ateşlı nagmelerı du. Çekoslovak Kr. 4.335 
içinde geçen o son saatleri hiç unu- Hayret ediyorsun değil mi karde. • d k Peçeta 14.035 
tamıyacağım. şim, evet bu Nermindi. tayın e ece Zloti 23.845 

lsmi Nermin idi. Ne ho isim de· Bu kadar uzun ve istiraph bir Pengü 24.4525 
ğil mi? Zaten en ziyade hoşuma gi- bekleyişe cevap olan talih böyle Ley 0.905 
den ismi ile dudakları ve saçları idi. mi imiş. M I. v k" ı t• bu hususta tanzı· m et- DYeinnar 2.8925 

T. A. !>. 31.70 M. 6465 Koı./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TORKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
1 .2.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
13.) 5-14 Müzik (karışık program -

Pl.) 

Evet: gür ve adeta kabarık bir buket İlk. andaki sersemliğim geçtikçe a 1 Ye e a e 1, 34.62 
~ibi şaçlan vardı. vaziyeti kavrıyordum. Ve adamın t• "• • h • } "k d } •• d d• İsveç Kr. 305475 Akpm llC§rİyah: 

Derinlikleri içerisine dalmak ar- cüzdanından bir avuç parayı Ner- ıgı ıza nameyı a a a ar ara gon er l Ruble 23.90 19.00 Program. 
zusunu uyandıran kestane rengi göz.., mine uzatması beni büsbütün şa- Ankara, ı (Hususi) - Tiyatro ve ya matbu damgayı havi bilet veril - ESHAM ve 'f AHVILA T 19.05 Müzik (dana muziği - Pl.) 
!erinde, en acı istirapların yorgun şattı. sinemalarla konserlerden devlet ve be- memesi halinde 6 ıncı maddede yazı 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
soluklarını dinlendirmek, en çılgın Ne yapmak Hizım geldiğini düşü- Iediyelerce alınmakta olan damga, tay- lı cezalar tatbik olunacaktır. A N K A R A 20.15 Konuşma (Haftalık spor 
isteklerin kanatlanın~ fırtınalarını nemiyorclum, yalnız onları seyre ;j. yare ve belediye resimleriyle Darüla. Tiyatro, sinema ve konsel'leden 1933 Türk borcu il 19.30 peşin servisi.) 
tatlı bir istiğrak ile mahmurlaıtırmak yordum. ceze hisselerinin miktarına ve alınma mevki itibariyle alınacak duhuliye .« « « IIl l 9.325 « 20.30 Memleket saat ayarı. ajans 
mümkündü. Erkek gevrek bir kahkaha attık- şekline dair olan yeni kanun, yürürlil- ücreti belediyeler daimi encümenince ~ı~as - Erzurum hattı ve meteoroloji haberleri. 

Hilal tarzında, çılgın bir iıtiha tan aonra çirkin suratını Nermine ğe girmiştir. Bu yeni kanunla, halkın tayin olunacaktır Köylerde sine _ ıstıkrazı . ili 20.04 20.50 Türk müziği. 
veren dudakları vardı. Ve bu dudak- uzattı. Ne adi bir manzara değil mi, bedit ihtiyaçlarının tanziminde, mü- ma ücretleri bütü~ resimlerden mu - A?,adoJ~ ~emıryolu 1 - Latif ağa - Hicaz şarkı-
lar ona dünyanın en masum bir kızı yıllarca beklemek evet b,ı,ı bekleyiş him bir yeri olan bu müesseesle:rin mu aftır. ~!aliye ve Dahiliye Vekaletle- mumessılı . . 34.80 peşin Niçin şepta seher ben zarı 
tipini veriyordu. Bilirsin ya masum en terniz hülyalarla en ifrat sevgilere kellefiyetleri azaltmaktadır. M~Jiye rince yaptırılacak tetkikat neticesin Arslan Eskı Hısar zarım. 
bir ed~ taşıyan çehreleri ne kadar ~uc.ak açan bir ~uh saadetini, ve bu vekaleti bu hususta bir nizamname ha. de, bu ücr~tlerin yüksek tayin edildi çimento 881.- Kr. 2 - Bedriye Hoşgör - Hi-
ıeversın. ınkısar en ani bu ölüm darbesini ta- zırlıyarak alakalılara tebliğ etmiştir. ği anlaşılırsa ücretlerin münasip had -=*=-- c~z şarkı - Münteziç aşkınla 

Arkadaşım durdu, dağların arka- şıyordu. Nermin kapıya döndü, göz- Yeni hükümlere göre tiyatro ve si- de indirilme:::i Dahilive Vekaletince Amerika 3 - Latif ağa - Hicazkar 
sında kıpkızıl tüllere bürünmüı he- leri aynadaki solgun yüzüme ilişti; nemalarla kQI\~erlerin bilet bedelleri beled:yelere tebliğ oİunacaktır. Tet şarkı - Yoktur zaman gel. 
nüz batmak üzere bu.lunan güneşe Kar~eşim onun yüzünü nasıl bir üzerinden damga, tayyare ve bele- ki~in istinat ettiği hesap unsurlarına Japonya' ya dorıg/as 4 - Nefise - Hicazkar şar· 
baktı. Gurubu seyredıyordu; sonra hal aldıgını sana anlatamıyacağım. diye resimleriyle darülficeze hissesi beled yel erin itirazı bulunduğu tak . • kı - Severim her güzeli. 
b~rde~bir uy~udan uyanıyormuş gi- Sonra ba~ırdı, olarak bir kuruştan a~tığı olmamak ü- dirde ikinci bir tetkik icrası için mü- tay_yarP.Sl satmam:ş mr 5 - Osman Nihat - H icav 
bı yerınden donerek anlattı. - Bahrı evet yanılmıyorum zere yüzde on resim alınacaktır. Res- racaatta bulnabilecektir. Bu ikinci Vaşington, 17 (A.A.) - Amerikan kar şarkı - Şu zaif göğsüJll 

- Evet, dedi nerede kalmıştık, Bahri.... min lw!sabında yirmi paradan aşağı tetkik neticesine göre bulunacak mik gazetelerinin, Amerika hariciye ne- içinde. 
cnnını sıkmıyorum ya Yıkılırcasına kanapeye çöktii, kegirlcr yirmi paraya iblfığ olunacak- tarlara belediyelerce ittibıl mecburi znretinin japonyaya Douglas tayyare- 6 - Osman Nihat - Kürdi· 

işte böyle bır kız idi kardeşim. ona döndüm gözleri ıslaktı; Lir. Bilet bedelinden maksat, bu vergi olacaktır. leri satılmasını teshil etmi§ olduğu Iihicazkar şarkı - Kaç yıl 
Onunla bir sene süren bu aşk bütün O anda yalnız hasret ve hid<let- haricinde duhuliye ücreti olarak bu Belediyelerce tayin olunan bedel suretindeki ithamları hakkında beyn_ yüreğim. 
hayatımı sarmış bulunuyordu. Bir ten inan kardeşirn, şimdiJci gibi acı- mahalleri işletenelr tarafıııdan alınan <len fazla duhuliye ücreLi alanlardan nattn bulunan B. Velles, hal'iciye ne_ 7 - Selahattin Pınar - Kür• 
gün nasıl olsa ona kavuşacağımı; mada~ ~eğil, bana elini uzattı, şid- paramn tamaıı:ıdır. bir:nci defası için 100 lira ceza alına zaretinin sivil ahalrye bombardıman dilihicazkar şarkı - Ne geleıı 
orıu nasıl olsa bularak büyük saade- detle ıttım sonra kapıyı kapadım, Ordu evlerınde yalnızca subaylar caktır. Tekerül'Unde bu ceza beş mis- eden memleketlere tayyaı~ satılması- var. 
time eı:eceğimi tahmin ediyordum. karşısına oturdum, ve askeri memurlarla aileleri fertle - Jinc çıkarılacaktır. na müteallik olan siyaseUnin değişme- 8 - Mustafo Süreyya - Küı 
Ah .... Kardeşim hiç de böyle olmadı. - Nern~in sensin ha, kekeliyor· rine gösterilen sine~alarclan resim a- Bu resim tahsliatından: Yüzde mfş olduğunu beyan etmiştir. Mumai- dilihicazkar şarkı - Gürı 

Sigarasını tazeledi, şezlonga iyi- dum. Ne~~ın, .yıJlarca kaç yıl geçti lınrn~racakbr: ~u ~ına~alaı·~· dışarı- yfrmh.i damga resmi, yüzde otuzu leyh Douglas tayyarelerinin jap.onya- doğmıyacak. 
ce yerleiti. on beş degıl mı on beş yıl s~ni, yal dan ucretle sıvıllerın gırmesı memnu- tayyare resmi, yüzde yirmisi belediye ya satılmasına mUteallik olan kontura- 9 - ...... ., Muhayyer ştırkı· 

_ Ondan ayrıldıktan sonra ne nız. eeni _bekl~dim .. Ne uzun bir bek- ~~r. ı_-ıayır ccmi:retleriyle, spor. ku - hissesi, yi.izde otuzu darülaceze his- tonun bu kabil satışlara nihayet ver - Niçin mahzun bakarsın ö)'• 
haber ne de mektup almı~ idim. Ba· leyış degil mı. Yüzüme bakıyordu ıupllerı, mek pler ve hnlkevlerı tn- esi olaral< tefrik ve damga ve tay- meleri için B. Hull tarafından tayya- le. 

' :ı: S L • j • • O ra ınd~n tcımnn•ou .,., ...... .,. ı~. -J· .J•-J ., " •~ ·ıı • 1 1 n D 

l a 
• • • • ı aKtn eşmt tJm nun Ö [ • Q ./: .. ı t; ~ .,.,, .... ._. ....... ., ... -o- . ., • .- - .. ,.. .. ,._,, ,, .. .,.,. .. .,.,., ..,...,. .,1.,- •~ı.1:;;.,ı~.. ",J.,:,._ Ll. •• "" 

na ya na ev a resmı vermıştı. stan- · g ~ erın e ka verilen konser ve temsiller ve gös- k ·d 1 kt D .. 1a b 1 _ evvel :ı.kted(lmiş olduğunu söylemiş - hayyer 'f!arkı _ Bahara ~)I. 
bula gider gitme~ o evi bu.lqum, lcom uyudştuDrucu, yumuşatıcı bır hassa terilen filmler regme tabi ulmıyncak- a~ o u~acda ~r. ülaru ce~.e ~ ~ tir. 21.30 
şu evin balkanunda oturan bir kız- var ı. evam ettim. !ardır. Bu resim biletler üzerine l\Ia- nan yer er e a~ t~~~e h~ ses~ d u o~ Konuşma. 
dan onu sordum. Evlerinjn burası - Nerroin st;n ha, demek bittin !iye yekaletince ba:::tuılacak hususi mile eseye ve e e ı~e ıssesı e H d d 21.4; Neşeli plaklar - R. 
olduğunu, fakat buradan çıktıklarını artık inan sözüme Nermin hep şenı pulların yapıştırılması suretiyle alı - belediyelere, tahsil edildiği ayı takip İ Il İs ta D t a 21.50 Müzik (Riyaseti Cumhtıt 
söyledi. Küçük kıza nereye ta~ındık- a.radım. Yal~ı~ senin için, seni hah- nacaktır. Pullar damga re<1mi kanunu eden ayın on beşinci günü akşamı .. K l k hl"k . b d" bandosu - Şef: Ihsan Kii11· 
larmı ve neden gittiklerini sordum, tıyar etmek tçın çalıştım. hükmü dairesinde iptal edilecektir. na kadar tediye edilecektir. Dal'ül- ıt 1 te J esı aş göster 1 

çer) 
o d., sanki anlatacak birisini arıyor- Arıtk kardeşim ona neler söyle-- İnzibat ve kontrol için nlilkadar aceze bulunmn•an Yerlerde belde hal Bombay, l 7 (A.A.) - Kuraklık 1 - Meyerbeer _ Marş 
muş: dim, ağlıyordu. Hem de nasıl, nasıl makamlarca memur edilenler hariç ol- kından fnkir ~e y;rdıma muhtaç o- yüzünden Hindistanın vasi merkez 2 - A. Thomas - HaJllfet 

- Demek tanımazsın ha, onun olmasın kardeşim; sen düşmek ne· mak üzeı·e yukarıdaki yerlere parasız lanlnra yapılacak yardımlara sar:fe- mıntakaları kıtlık tehlikesincJe bulur. operasından orpheli~ nr 
fena oldu babası kadını dövdü ve so- dir bilmezsin belki, · olarak veya tenzilatlı ücretle giren - dilmek üzere Darülaceze hissesi dahi maktadır Kativar hükümetlerin şirr yası. 
kağa attı. Şimdi de kızını ~}arak gitti. - Bcıhri dedi. Sonra durdu, evet lere, oturdukları mevkiin bilet bede - belediyelere verilecektir. Bu resmin diye kadar kırk bin hayvan ölmüş • Clarnette Si. B. için. 
Kı~ daha neler anlattı, kulaklarımda utanıyorum derneğe ismini, korku- !ine göre ıılınmıısı lazım gelen vergi tahsil ve kontrolünden dolavı bele - ti.ir. 3 - Bellini - Norma operş· 
hepsi uğuldayıp dururlar.... Sonra yorum kirletmekten Bahri, hayatımı miktarından pul veyn matbu damgayı diye darülaceze ve köylerde~ hiç bir Hükümet zahire, ot ihracatını ya- sının üvertürü. 
kardeşim Nermini aradımsa da bu- bu veçheye sürükliyen nedir. bilmez,.. havi bilet verilmesi mecburi olacak - ma•raf ahnmıyacaktır. ~ak etmiş ve köylüye yardımlarda 4 - Oskar. Strauss - Vnb 
lamadım. sin bilmiyeceksin. Fakat beni affet~ tır. Yeni kanun mucibince nlınaeak ce bulunmağa başlamıştır. rüyası (fantazi) 

Aradan şöyle böyle on beş sene tiğini söyle, affet beni. zalann takip ve tahs:linde damga ucoonıt 5 - Gounod _ Faust operZl' 

k d b
. . CEZA HüKt~iLERt re mi kanununun 1 ı ve 12 inci fn - Yu-o la 'da sının baleti. 

a ar uzun ır zaman geçtı. Ah böyle kar12ıla mak A~I , }! S Vya , Ü · · b' bek · l h ır ... g ı) or.. Yukarıda yazılı yerlere: "lıHarında yazılı hükUmler tatbik o- ...., 22.40 Müzik (Opera aryaları 
yaHer~~~;~ç~:ak d:;~!!~n,ktal~ ı a· du ... Susuyort!uk. ı - Bilet kullanılmaması veya bi- lunacaktır. Tedavüle çıkan gümüş Pi.) 

e 0 arım- Tren sü ti 'd' d fet kullanıldıg~ı halde iizerine pulla - 'M l k t' · l d · h l 23 00 S · hah l · · aııt• da kudret kalmıyacağını düşünerek ra e gı ıyor u, ayağa • em e e ımıze c ışar an ıt n e - para' a.,. . on a1ans er erı, zır 
mustarip oluyordum. kalktı, dışarı çıktı, yüzünü filan yıka rın yapıştırılmaması veya matbu dam- d:lecek olan filmlerin gümrük res - ' esham, tahvilat, kambiyo " 

O be 
.. d l b"l' yacak sanıyo d D . b' d'" .. ga vurdurulmama ı halinde bu ma· minde, icabında tadilat yapmıya ic- Belgra. d, 1 ~ (A.A) -. Milli ban- nukut borsası (fiyat) 

n § sene ıçın e ev ene ı ır- r um. erın ır uşun- . . k üb 1 1 k t h t d c d ·d· hallerı ışletenlerdcn her oıun veya ra vekilleri heyeti selahiyetli bulun - a ve ş e erı, mem e e ın er ara- 23.20 Müzik (Cazband _ Pl.) 
ım. . . e ~~ ;f· k k" . .... . . konser devresi için bu mahallerin ala- maktadır. Yapılan tadilat bil' ay i - fında 50 ve 20 dinarlık yeni bir gü- 23.55-24 Yarınkn program. 

Fakat <'n ufak hır saraılış benı tr en es ın hır çıglık ıle yerım- bileceği müşteri Rayısı kadar verine çinde Büyük Millet :Meclisinin tas_ mliş parayı tedavül mevkiine çıkar- -" 
Nermini beklemekten baıka bir ça- d~n fırladım. Evet kardeşim affet her biri iki Ura hesabiyle re~im v~ dikine arzolunacaktır mışlardır. D O k t O r 
reye sevketmiyordu, Nihayet karde· dıyordu. B~ ses kardeşim, çığlıklaş- bunun 6 misli ceza alınacaktır. aauuua; Bundan başka iki dinarlık made· B. BL»hcet Uz 
§İm, kısa keseyim, bugün gibi hatı- mıştı. Trenın süratinden bu ses ve 2 - Huhuli'"·e ücreti alındıg"ı hal - ıı; , t 1 d " T k ' l • ni bir para da tedavüle çıkarılmıştır. rımdadır. ren ray arı arasın a birkaç parça de bilet verilmemesi veya satııan bi- 1. o at mes e esı Ç O C U K 

Bir pazar idi. Trende idim, Biraz olan be.dba?t ka?ının ebedi ruhuna !etlerin müşteriden alınarak yeniden .. -- ~o Hastalıkları mUtehassıaı f 

sonra karşıma ufak bir çocuk oturdu. cennetlık bır rahıye aşılıyordu. satışa çıkarılması hallerinde verilmi- Japonya henuz cevap Italya' da Hastalarını 11,SO dan bire kad•sı 
Yüzüne dikkntle baktım ve taıırdım, ANA Do L u yen veya mükerrer satılan her bilet vermedi Beyler sokağında Ahenk matb

19 

tıpkı o için tahakkuk ettirilecek resim ve a.. Yahudiler aleyhin· ynnında kabul eder. ~ 
N l ı d 

... . . . Vaşington, 17 (A.A) - B. Welles ~ 
ası o uyor u, çocuga ısmını lınan ücretten eksik bedelle bilet ve- deki kanun 

sordum Bahri idi. Evet benim ismim. Gtlmtı'K ~İYASt t;}.~ rilmesi halinde alınan ücrete göre B. Caldksellden bir rapor almıştır. 
Annesinin babaıınm kim olcluiu- noksan alınan resim, bilet başına beş B. Caldweıı, bu raporunda bir japon Roma, 17 (A.A.) - Yahudileri 

nu sordum: Sahip Ye Baımuharriri liradan aşaiı olmamak üzere beş kat nöbetçisinin bir Amerikalı kadını to yüz kişiden fazla adam kullanan mü. 
Çocuk laübali bir tavırla RAYDAR ROŞTV' ÖKTEM cezasiyle birlikte tahsil edilecektir. katlaması hadisesi hakkında Şankhay esseseleri idare etmekt911 meneyliyen 
-Amcacığım benim babam yok UwaımaC ~t ·,. t'&n fflm 3 _ Biletler ehuduliye ücreine gö- daki japon general konsolosu nez - kanun, bu gibi müesseselerin altı ay 

annem ölmüş diyor. Mtd!',.. re yapıştırılması lazım gelen puldan elinde teşebbüslerde bulunmuş oldu içinde arilere satılabileceği şeklinde 
Peki annen kim dedim. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR noksan pul yapıetırılmış olduğu tak- ğunu bildirmektedir. tadil olunmuştur. 
- Annem Nermin anne·, tıimdi dircle noksana aid resim 25 kuruı:ıtan B. Welles, hariciye nezaretinin bu oo*oo~--

>' ID~ltl!lH~NESf v 1 · gelir. Şimdi gelir. Hala kalbim §icl~ aşağı olmamak üzere beş misli cezası mese eyı tetkike devam edeceğini ' M h ·ı" 
detle çarpıyordu. Demek Nermin ev- ls•W- üinet B~ln ıoW ile birlikte tahsil olunacaktır. ancak japon hükumetinden bir ceVtıb ISlr fa Vl ati 

C. Hcıl~ Parti.n 6iftUt ••-.a- ı· d lenmişti ve lıtocaıı da ölmiiJI zavallı 'i'111
GtJ 4 - Biletlere ~·apıştırılan pulla - a ma an heı·hangi bir mütalea ser- B k •d d •k • 

~ Telgraf: hmır - ANADOLU d d . -· ... 1 . t• u eşı e e ı ı nu-

Sloven meb'usları 
Bir içtima ahdetti/et 

Belgrad, 17 (A.A.) - Sl.0''~ 
mebuslar, dün Regacka SltıtıJldi' 
senelik içtimalannı akdetrtıişlet, t 

"' si>'ıı bu toplantı esnasında umurtı 1 

vaziyeti görüşülmfüıtür. 
~ ,/ 

Sinir haatalıldan müteh_,.,,a kadın onu gene alabilirdim. Bu dü· rın iptal muamelesi kanuna muhalif e emıyecegını soy emış ır. -
TELEFON:''""· Po•t4 kutun:,os 

ünce içinde idim lti ayağıma hafifçe olduğu takdirde bir kat resim mik -
birisi vurdu. Baktım. Küçük idi. A B O N E IJ K 1' A l T 1 tarında ceza olınacaktır. 

mara kazandı Doktor J 
Kahire 17 (A.A.) -Yüzde üç , 1 m ·ız· TregıJ 

00 

Manisa 
Gözlerime bakarak tol'du: l'Mlı4' l~. Alh •rh4a 100 Duhuliyeyi belediyeler tayin edecek 

- Sen Nermin annemi tanımaz KW'ICfW. ... Yeni kanun mucibince alınacak re 
~--,.. 

mısın? sim, bilet bedeline dahil edilmiye -
- Nereden tanıyacağım küçü- Yabaneı memleketler f'fıl tenellt cek ve biletler üzerinde gösterilmi -

ğüm. a\)one Ucreti 27 lfradıp. yecektir. Buna. riayet edilmemesi ve 
- Demek tanımazsı nha, onun Glinü geçmft nOshala:r 25 kuruştur. yn yukarıdaki eğlence yerlerine pa-

senin gibi o kadar arkadaşı var ki. ANA.DOLU JIATBAASJNDA. rasız veya tenzilatlı ücretle giren -
Bak sana çağırayım onu. BASILMTSTIR lere oturdukları mevkie i"Öre pul ve-

faizli ve ikramiyli Mısır kredi fonsi- S aı 1 ya ,-1• 
Belediye reisi An· ye tahvillerinin 16 ağustos t 939 ta- Memleket haatahaneıi ı-_,,,,. 

karaya [!İtti rihindeki çekilişipde: akliye ve eaki asabiye rnüteJıJ.,,1· 
1903 senesi taHvillerinden 506.229 Dr İsmail Ziya Tregul 1Jıi0' ~dl' 

Manisa, 17 (Hususi} - Belediye numara 50.000 k. v d 25 N ı hµ•",ı.....-,_. 
reisi B. Avni Gemicioğlu, belediye J 91 J senesi tahvillerinden 39 182 ao aghın a . ..1 uhmatraı 

1 
.. 1 tJ'd

1 

. . . . ,. · yene anesınµ~ aa a arı.·/ 
tşlerı ıçın alakadar makamlarla te· numara 50.000 frank ikramiye ka- • d • ı 

k 
·· k . . 1 ne ve,~ avı ey er. ~ 

maa etme uzere An ·araya gıtmi~tır zanmı§lardır. ı 



--!_8 Ağustos 1939 cur.'IA la -- -- -- (ANADOLU) (SAHiFE S) 

Baldvinin • 
mesaJı KUMANDAN, HAİNSİN!1 Z:;:t~arında 

• ı-, 7 • Macarların kurşunile Bir harp o!:.!lS~~ ~ngiiiz milleti hükii-
1'ertip eden: ANT SVOKU Çniren: Kimi ORAL b. R r . "ld .. 

ır Umen neTeTl O U metinin eı~rine amade b1:1Unacak 
A6 · ı · .. l · d h k h Ju•• Biikreş, 17 (Radyo) - Rumen Ma-
•rı :ı zn un genera ın soz erın en er es evecana ş· car hududıarınaa bir hadise olmuş ve Totaliterler, 

müş ve ce~se on dak ;ka için t:ıtil edilmiştir ~~::~1~1~~~~~u~i1;1~;~:!:r~:~nu~t~~~~~ 
~aznunun sözleri, gerek hakimler sız askeri ün!formasını taşıran bir Sayın hakimler! Son derece müte- fızı öldiirülmüştiir. 

"e gerekse müdafaa vekili üzerinde takım küçilk edamlan biz tanırız. F:.ı- ess:fim ki, mnznun generalin bana sır 00000-----
~tin akisler yaptı. Miidnfaa vekili, kat Fransız nı·ııctinin de, b:rnlnrın olarak tl'vdi ettiği hakayiki h.uzu~·u - LJ K 
eyecan içinde bulundu!:runu söyliye- kim olduğunu bılınegj lazımdır. nuzda ifşa etmemek rnecburıretıncle nong - ong 

tek, ntüdafaasına devam edebilmek i- Sayın hakimler! Yatana yüks"k lıiz- bulunuyorum. Yo~sa; _mnzmn: gene- Ma · ı ı t f f 
11 

hattı 
Çil Celsenin bir kaç dakika tatilini is- metlerde bulunmuş olan kimseler: bu ral, bana söyledıklerındcn bır kn~ nl . e e 0 0 .. 
ledi. zamanda maznun me\·kiinde gör - kelime ifşa etmekliğime milsaadc• et- Chungkıng, 17 (A.A) - Chekıaı 
~lahkeme reisi, müdafaa vekilinin mek kadar ncı bir şey tasavvur oluna- seydi, bilmem ki Fransanın "l:ynkat- ajan~ından: 

~lehi hakkında müddeiumuminin ne bilir mi? Yoksa, vatanperver ve k:ih- siz çocukları ne olacaktı? Yapılan bütün tecrübeler, iri ne-
dıseceğini sordu. raman Fransnda his kalmadı mı? - Devam edecek - ticeler vermiş olduğundan Chun -

?tltiddeiumumi, bu hususta itirazı ** king Ilong - Kong arasındaki tele -
~lınadığını beyan etli. fon servisinin küşad resmi dün icra 

insan hukuk ve hürriyetini 
ciğniyorlar , 

Londra, 1 (Radyo) - Sabık başve- ğını, demokrasilerin şimdiye kadar 
kil Lord Baldvin, bugün ı·adyoda. A- olduğu gibi bundan sonra da insan 
merikan milletine hitaben bir mesaj hukuk ve hürriyetini müc afaa et -
vermiş ve ingilterenin bugünkü kud- mekle mükeHef olduklar• .ı, totaliter
ret ve satvetini anlattıktan sonra, bir Jerin i e bu hakları çiğnediklerini 
harp vukuunda İngiliz milletinin hü söylemiştir. 
kumetinin emrinde amade bulunaca-

----ccc***>n----

Kömür istihsalô:tımız 
Reis - Celseyi on dakika tatil Tu·"rkı·yp - Bu lgnrı·staıı. edilmiştir. . 

ed~oruz.> - w Kunking Y.e .Ra~.goon ara.sında~ı Hergün biraz daha artmak-
'l'atil esnasında, maznun generalin telefon servısının kuşad resmı de eJ-

:a~verliği ve gösterdiği nefsi fe- •• 1 • d G .. , V ıuı ortasında yapılacaktır. ta devam edivor 
'ıt&ti etrafında hayranlıkla dolu mü- Bulgaı· munevver ~rın' ~~] r l!<O :- a Hong - Kong ile :\Ianille arasında 
baıa...ıar cereyan etti. .. - - • ki telefon irtibatına müteallik ha - Ankara, 18 (A.A) - Maden tetkik mür istihJakinin iki se eniçinde yüzde 

lllkiınler, on dakika sonra yerleri- silef şayia uyduranları takbih edıyor zırlıklar ikmal edilmek üzere olup ve arama_ idaresini~ ~939 ~yılının ilk 29,1 nisbetinde b~r ~rtış ile _1,249,246 
ile 4itw1üler. . . pek yakında faaliyete geçecektir. arlrına aıt maden ıstıhsalatımız et - tona vardığını bıldırmektedır. 
lltıdafaa vekili_ Sayın hikimler! Şayialar endüstrisi son günlerde1ctmektedir. Maruf T~rk gaz~t,_ec~lerı -=+=-=-- rafında verdiği rakamlara göre: Bu 1939 ~-:ıhnın ilk beş ayına ait mem-
~~i ithamname, baştan başa Türkıyc - Bulgaristan münasebet - ve bu meyanda Türkıye harıcı s_ıya- LJ d h b l senenin ilk 5 ayı içinde Zonguldak hav leket dahili kömür istihlikinin 1938 
bıı- ~tudır Hakiki mesuller ken- leri üzerinde derin bir faaliyetle ça- setini yakından tanıyan muharrırler v urm 1 a er er d (tü ) k.. .. . t•h }Atı yılının ayni aylarındaki istihlake na-
dij"tai ku~ak iç;n bu ith~mna _ lıpnaktadır. En loyal bir surette ve bir çok defalar Bulgaristanın mühim Danzig 17 (AA) _ Sezev ci- zasın a .. vena~ . omlur ısı sa a . zaran yüzde 31,94 bir artışla 507,796 
tııııw. • • • b. k ı k k ı kl · · d . 1 ' · · h~wzada komar ıstıhsa rekor senesı 3 k ~ ta&ni etmişler ve Fransanın te- ıyı ır omıu u ve ar!ı ı 1 ıtıma dertlerine temas ctmış ve he c son varında yeni bir hudud hadisesi ol - . tondan 669,99 tona çı mıştır. 
:ıa ~ naçesini ağ'lr ithamlar altına esaslar: dahilin~e. halledilen. hadi~e zamanlarda bütün Balkan milletleri muştur. olan 1938 yılının aynı aylarında . Diinyn kr~m ~~tihsalatı?cl? ön meY-

d.1-rak huzurunuza sevkeylemişler- d.:>layısıyle her ıkı mcmleketın ,.ela- . . .. d.. ,. b l Balkan Almanların söylediklerine göre, 1,169,918 tona varmıştır. kıde gelen Turkıye krom ıstihsalatına 
it h. . r l ka . b ıçın vucu u zarurı u unan l\I d tetk•k 'l . b r d 9? 508 l . 
....... - ıyetta: rıca ınce. y1apı and .. t t~ . keya- solidaritesinden büyük bir hararetle Polonyalı hudud muhafızları Alman k .. a len ~ kve aramı ak ıc ~r~sı u t~eh ıncl e :931893d7 eO l -0·5 t ton ko an ıbs -

h· _.~ ntahkemenizin dinlediği şı nata ragmen, §ayıa ar en us rısı en- . . ~azetecilerine ateş etmişlerse de İsa- ra anı arı verır en rnem e et ıçıne ya ı sa 1 e 2 8,4 ona çı mış u 
h~~ bir zatın beyan ettiği veç- di uydurmalarını pazara sevk etme- bahse.tmışlerd.~r. .. . . . . '>et olmamıştır. Danzig ayanı keyfi- pılan kömür imrnratının da seneden lunuyordu. 1939 zun ilk beş ayı istih-
~ itlııemnamede ayni zamanda ira- ğe devam etmektedir. Bız bu buy~k fıkı~ ~e ~-lıtı~ /eti Polonya komiseri nezdinde pro- seneye daimi bir şekilde artmakta ol- salatı ise 1938 zin ayni aylanndaki 
~ ı_de dejiştirilmiş ve bir takım sah- Haddı zatında Türk_ Bulgar mü- adamlarına muteş~kkır~. Çunku, ~esto etmiştir. duğunu kaydeylemekte ve 1936 - da 80,11 ton ihracata mukabil yüzde 25,54 
ı ~ irtikip edilmiştir. Gerek . k.ka .ba bunların Balbn mılletlerı arasında p ı , h fT d h"d. t _ 967,781 ton o1an memleket dahili kö- bir artışla 100,572 tona varmıştır. 
~-- . . nasebetl,,.rı sadece şu ha ı tten ı - mevcud anla mazlıkların bertaraf . o on) a me a ı ı~ e ~ ıse e 
U...7 ID•hmı ve &'erek ben, bu irti - . T'· k. B l . . . 'k' ş 11t o1unmamakta ve boyle bır protes- oo 
... ~ mesulleri hakkında mahke- rettır. ur ıye ve u garıstan ıyı ı ı edilmesini bütün bir ciddiyet '\"e sa , ·ıd·-. d d . lA t be-
'lltM... d k la _ 1_ k d . . l . d'klc . . .. .. o verı ıgın en a emı ma uma M k H k l • 
. --aı harekete gelmesini istedi isek ost ve omşu o ?BJL yaşama ta ır mımıyet e ıste l rını goruyor ve v d'l kt d' os o va muza ere erı 
~'-aııun a-eneral, bermutad hail ol ve bu dostluğu inkişaf ettirecektir. böylelikle Balkan milletleri arasında anVe ı m.e el 7 ır(.R d, ) _ p l n-. 
"~ a., akı b• · 'kbal' k r b' llrŞO\:a, a }O O O 'nset makamı bu hususta ala- Bu iki memleket, kendi düşmanla- Y n ır ıstı~ . ın. ~n uvvet 1 ır va hudud muhafızlarının Alman ga-} 
llo olabilirdi. Umarım ki, bundan rının yabancı ve tehlikeli telakkileri- an~m~ ve bırlık ıçın ç.alışhklan~ı -zetecilerine ateş ettikleri hakkında 
~-- '-1 ~da tevakkuf e~eği ih- ne kapılmıyacaktır. Her iki devleti ~~~ıedn bıred~u~~bbet ve mınnetle mu- 1Janzigten çıkan haberler tamamen 
'1ılL ~ecek ve asıl hakikt me- . .. . al b k \14'' c yo z. ; yalan ve uydurmadır. 
-....,. &Payaeaktır. ıdare eden yuksek rıc , unun uv- Ankara ile Sofya arasındaki sa- --=*=-
~ h&kimler [ Elinizdeki itham- vetli bir garantisidir. mimi havayı bulandıracak ve dost-
~· erklıuharbiyei umumiyeyi ida- Bundan maada bu büyük devlet luğu sarsacak hiç bir kuvvetin mev- Tar s usta 

edenlerin aynasıdır. Şu anda Fran- adamlarının düşünceleri her iki mil- cud bulunmadığı kati olarak bilinme 
"---- ıetin emellerine tamamen uygundur. üdir. Bahç~li evler koope-

l(ta • f k,..) • Gerek Türkler ve gerek Bulgarlar Grigor Vasilef ratif i faaliyete 
Oıct rı ve ar;.etı y~- ~ı.,,is~~e;tik"i~~r- §~r1~ vrlı~t'1filtia'rıstcffifıl~Tut~ei5a~ taşlıyor 

en mesle1' ffief-.• melindedirler. Şayanı memnuniyet- yılı münevverlerinden biridir. Uzur. Mersin, 18 (A.A) _ Tnrsusda te-
f J • tir ki her iki memleket basını bu dü- müddet kabinede aza kalmıs ve Zi- şekkiil eden bahçeli evler yapı koope-
e p erı açıyor şüncelerin sarih bir örneğini teşkil raat Vekilliğinde bulunmuştur. ratifinin esas mukavelenamesi tasdik 

dr~ra, 17 (Hususi) - Haber al- ** edilmiş olduğundan kooperatif yakın-
ııı~hııı~ iöre Maarif Vekaleti yurdun M h ' e da işe başlıyacaktır. 
~it t.Q}if köşelerinde yeniden bazı mes ısır ey et·ı ---«««~•·•--
~!'. ~ek~pleri açn:ıağ-a karar vermi§- ~ 
~ ltı eltilet. Kayseri. Afyon ve Sıvas- I' T Q n S l Z 

Hev'etler, bay~am münasebetile 
bugün toplanmıyacaklardır. Dün 

4 saat konuştular 
Moskova, 17 (Radyo) - A!keri dan, toplanılmaması kararlaştırıl • 

heyetler bu sabah saat onda toplan- mıştır. 
..autbr. Müzakereler §iJedeq soıır .• İn.a.iliz ve fza.D&IZ heyetleri, ev -
saat on dorde kadar aevam Ctriiış- vetkFğunltu muza er er en sonra 
tir. hükiimetlerindcn istedikleri talimab 

Yarın tayyare bayramı olduğun- J-.emiz alcımamışlardır. 
----ece***»>·----

lngiliz kabinesi 
dt ı enstitüleri, İstanbul ve Erzurum T l • 
'~ttı~t usta okullar~, Kastamonu. ou·n h~ ,k t tt. v b h c 6 ayyar~ erı Haftaya toplanacak ve mühim meseleler 
~lt Samsun, Balıkesır, Kars ve An- ~ r - e e le ı QTln SQ 0 Q • - Ba~tarafı tinci aahifede 

~~ akşamö ~z .. sana~ mektepleri nakka 'eden g C C°' r., ' zerinde bir hava harbine tutuşn:ş - etrafında müzakerelerde bulunacaktır 
~tı it' r. nümuzdekı ders yılın - • _fi, lurdır. . .. . .. 
~ ~~aren bu mektep ve enstitüler- Kahire, 17 (A.A.) - Anadolu a- stanbul merkez kumandanı ve mih- fıansız tayyareleri, alessab<!h ü~l Londra, 17 (Radyo).-.~a~~ekıl lıyarak, muhım muzakerelerdc bu.., 
~ti ısata başlanacaktır . .Mektep ve jansının hususi muhabiri bildirivor· d lıkl . d'l k rine dönm" 1 .. v 1 .. . .. Çemberlayn, bu ayın yırmı ıkısınie Junacaklardır. 
~I tOJere ait kadroların hazırlığına Ordu te!lkilatımız ve askeri us~lle;i ~~ ~ ~;ı;;a ~ayın e 

1 :U urm~y narçadcın i~! e: "f 0 f ~- uzerı, ~ ve Hariciye Nazırı Lord Halifaks da Alakadar mehafil, bu toplantıya 
~§tır. miz etrafı~da tetkikatta bulunmak a: a .. bay ~~·ı· . oAgruel r ve f urdmay on addid fı'I 1 rhe l? dma t kuzereLmudte- yirmı Jİ:-i~de sayfiyelerinden buraya! fovkalade ehemmiyet vermektedir. 

\, yuz şı munır ra tara ın an me- o ar a ın e e rar on ra d" ki d h 1 k b. · t r ---=** ıere memleketimizi ıiyaret edecek o- rasimle karşılanacaktır. iizerine gelmişler, İngiliz tayyarele· onece er ve er a a ıneyı op- •• 
~han et mektepler lan K~hire topçu ~umandanı ~ümgene- Heyet fstanbulda kaldığı müd _ riyl .. çarpışmalarda bulunmuşlaı·dır. 00 

,J ral Htl~mü Ezzeydı paşanın rıyaset et- detçe kendilerine hususi dai ı _ Gerek Fransız ve gerekse !ngiliz Yı k s •t d \le k T t•V• M k ~ h . .. . re er ay u arı l ez va a Q Uyan Ürk Va. .ıgı ısır as en . e~etı bugun Kahı- rılmış olan Perapalas otelinde ika _ ~ 'iYY~rel~ı-~. ~enem.elerini muvaffa-
teden hareket etmıştır. t d k b'ı"har b' ı\:ıyc•lıe bıtırmıslerdır 

Casus oldukları anlaşılan 190 Al. 
t H , t . . I.. . E . me e ece ve ım. e ecne 1 ateşe- l . . :.: : . . and t ı b e) e reısı general 1 uımü zzeydı ·1· } . } b. . . ngılı;z tayyarelerının lle, ayni s1.1-

aşı a P e paşa hareketinden ö......,. Anadolu aı·an mı ıter erıy e ırlikte Trakyaya gı- tl p . .. . b. h'· 
~ """'"• re e ansızın arıs uzerıne ır u -

\'\ara, n (Hususi) - İlk ve orta sına yapbğı beyanatta, Türkiy~yi zi - ~re.~ m~evr~ı~ so~ gün~inü ve cum yapmaları muhtemeldir. 
4ıtııı it Yabancı mekteplerinin ilk kı- yaret etmekten duyduğu memnuniyeti buyuk geçıt resmını takıp eylıyecek- --uc**:u>---
lı. •l'ın . man tevkıf edjldi 'll)'tt. a devam eden ve yabancı ta- ifade ederek demiştir ki: tir. p f l 
~., 'b~lunan talebelerden TUrki- <Bütün l\Iısınn candan sevip hay- *** QS lrmaCl ar Varşova, 17 (Radyo) - Yukan dam, i'ayri mevkuf olarak muhake-
~~~Ul"iyeti vatandaşlığına geçen- ran olduğu kahraman Türk askerine, yarıda kaian maç Kayseride bir koope· SiJ.ezyada Almanlara casusluk yap- me edilecektir. 
'•"411 tınen TQrk mekteplerine de - 1A •• tü tıkları anlaşılan Lehli Almanlardan Almanyanın bura sefiri, tevkifatı 
1.;~ ~- • Mısır ordusunun se amını go rüvo - t ·ı t k •j f ·ı · · · · · · 

.,;ap ederken gene yabancı ılk T- k d •üksek k - tl' Tıahkı.kct henu" ~ z"k• ra l tf l e fl er 10 kişı tevkıf edılmıştır. Bunlar, der- protesto etmişse de, mevkflann ca-lıt itle d tt•kl . l 1 rum. ur or usunun J ıyme 1 " .., K . h 1 h d' ·ı ·aı d' ld kl b . . ık . evam e ı erı an aşı mış . . ~ • • ayserı, 18 (A.A.) _ Kayserinin a arp ıvanına verı mı!rer ır. sus o u arı eyan edılerek protes-
~~'tlt~tıf vekaleti b~ kabil t_alebeyi k~~~ndanları):e t~mas ve ~azandı~ maf ec/ılmedı müh~m ihraç maddesi olan pastırma Mevkuflar ar~sında ayan azasın - to reddedilmşitir. 
t ~ flk mekteplerın t&sdıkname buyuk :zafere sı.y~sı _d:bası ı~.e .~~tvıç Ankara, 18 (A.A.) _Demin_ imalatı ile meşgul pastırmacılar dün dan Rodolfun Vızter de vardır. Bu a-
)e" ?>lerinden ayrılmalan ve key- eden Cumhurreışı Millı Şef İnont.ı;) e ta Gal .. vali Şefik Silerin riyasetinde bir top.- **-------

-. '-:--arif idarelerine bildirmeleri- zimlerimi.ti sunmak fırsatını bulaca- p~r - at.asay maçında çıkan ha- lantı yapmışlardır. Bu toplantıda M l k , l l 
,, lll' 'Vermiştir. l\laarif idareleri ğmıdan dolayı bilhassa bahtiyarım. dıs~ dolayısıyle yarıda kalan oyunun mezbaha inşaatının henüz bitmemi ğ a""' m 
'ıı ~ 1'~b~~· ilk mekteplerde oku- Bu ve~ile ile. bü:ün. dü~yanın .h.ay- nebc.esi hakkında karar verecek olan olması dolayısiyle bu sene de gen! u es e e e T 
~ tibı talebe bulunup bulunma- ran oldugu yenı Turkıyenın banısı e~ komıte bundan evvelki toplantısın- hususi imalathanelerde çalışılması ve 
~ •raştıracaklardr. bedi Şef Atatürkün önünde eğilmeyı da hakem raporunu tetkik d le satışlarda beraberlik temini için pas- Be J • ı J J A. t J k f 
, ..........__ - 00 de bir vecibe bilir~m.> bunda muhtacı tavzih gördüğ~ ~:zı tırmacılar arasında bir kooperatif yne mı e par amen o ar on eran-
n.ı_ f. . . Heyet cumarlesı sabahı Çanakkale- k 1 .. . d . kurulması karar altına alınmıştır d A • k d J • • • • 
~0Va 5e lrlIDIZ ye muvasalatında denize Mısır - Türk no ta ar uzerm e ı~c~lemeler yapıl- ~** . SJD 3 merJ 3 C egeSIOIQ prOjeSI 
~ dı renkleriyle bezenmiş bir çelenk atacak masına karar vermıştı. - Osl 17 (Rad ) . 

,~~ovaya var .. . karadaki Abi?eye konmak üzere de bir Bu mesele ile alakadar diğer rna- Amerika 0
: yo - Beyne~ı-

~~ 1~. (~A.).~ T~rkıye diğer çelengı Çanakkalede bı:akmak liimat ta toplanılmı~ olduğundan ev- O . . 1el parlamentolar konferansı bugun 
,.., }.1;a büyuk elçıs~ ~ı Hay- suretiyle kahramanlarımı:ıı selamhya- vel~i akşam.tek:ar içtima eden komi larşıyı bırakmak de t~planm~şhr. Amerikan delegesi 
~'l\ih• •kovaya gelmıştır. caktır. tenın keyfıyetı F. l. A. dan sor - şartif e Almanyaya Hamılton Fış, dün bildirdiği projeyi 

lll} bir mülakat Ankara, 17 (A:_A.) - Kah.~re maya karar verdiği ve esasen bu gibi .,_ • vermiş ve muğlak meselelerin halli 
~ ~ topçu kumandanı tümgeneral Hus- hususat hakkında da evvelce fede - Rredı açar . . b .. "k b. 
~ ~ ~: 17 (~~dyo) - f ngili:z: e!- nü ~z~ydi Paşanın riyasetinde mem rasyon ta~afında~ F. f. F. A. y~ mü- Vaşington, 17 (Rad:ır:o) _ Reisi_ ~~n uyu de;Iet~er ~ıncla ır 

Çörçil 
Bugün Londraya 

·dönüyor ,~ ~n Harıcıye nazın Kont Cı- leketımıze gelmekte olan Mısır as- racaat edılegelmış olmasına bınaen cumhur Ruzvelt; Otarşıyi terketmek nferans akdı mumkün olmazsa 
l\ ~ll~Yaret etmiş ve uzun müd- keri heyeti cumartesi günü fstanbu- bu mesele hakkında F. 1. F. A. dan şart:ylc Amerikanın, Almanyaya kre lsveç ve Norveç ballarıyle İsviçre Paris, J 7 (Radyo) - Majino hat-
~ ~tnuıtur. Bu mülakata bü- la gelecek ve tümgeneral Hüsnü gelecek cevaba intizaren muamele! di açmağa razı olacağını söylemiş - federal meclisi reisinin hakem tayin tını teftiş eden Viston Çörçil, yarın 

9znırıiyet atfolunmakb\dtr. RiZll ile İıtanbul kumandan vekili yapılacağı öğrenilmif!tir, tir. edilmelerini teklif eylemiştir. Londraya dönecektir. 



(SAHiFE 6) 

--Po1rt1r~ 0 ~1r-

Mareşal V oroşilof 
Çobanlıktan mareşallığa yükselen 

ikinci Stalin'in hayatı 

Sibiry a mahkumlarından hasta bakıcı bir kız 
Voroşilofun kü:türünü tamamlamıştı 

(ANADOLl.J J 

Spor 

Dün )'°a spor ha· 
reketle-ri 

İsviçre bisiklet tu
ru sona erdi 

Motosiklette Alman· 
y a büyük mükafatı 
Bisiklet: 

Gelecek birkac haf ta icinde bu-, ' 

Ukranya steblerinin kavurucu sı- · Zürih, (A.A) · - İsviçre bisiklet 
caklığı içinde sığır sürüsü güden bir turu sekiz gün süren mücadeleden 

nun neticesi anlaşılacak 
ihtiyar, bulunduğu yerden ayağa sonra 218 kilometreden ibaret Ror -
kalktı. Ve ta uzaklarda elindeki ki- schach - Zürih etabıyla sona ermiş-

lngiltere, Fransa, R usya, Lehistan, Türkiye karşı· 
sında mihvere mağlubiyet m ukadderdir tabı karıştırmakla meşgul olan bir tir. 

çocuğa ~öyle bağırdı: Sekiz etapdan ibaret olan İsviçre 
- Klime 1 haylaz çapkın! inekler türün un ı;tartına 79 koşucu iştirak 

darmadağın oluyor! Çabuk bu tara- etmi~ bunun yalnız 39 u sona kalabil 
fa gel! ı ınistir. 

Küçük Klime, elinde !uttuğu ki- ~onuncu 218 kilometrelik etapın 
tabın sahifeleri listünden gözlerini ııetit:eleri şunlardır: 
güçlükle kaldırdı; ve babasının par- l 1\lersch cLüksemberg.> 6 sa-
mağiyle gösterdiği tarafa doğru iste- at 12 <lak. 28 saniye, 
miye istemiye koştu. 2 - '.Meler cİ:;\'içre.> birincinin he 

Maamafih, on bir yaşındaki Kli- men yanıbaşında, 
me tecrübeli bir çobandı. babasının a - Egli, 6 saat, 16 dak. 26 sa -
güttüğü sürüye daima yardım eder; n iye, 
bir elinde kitap, diğer elinde sopa ol- 4 - Litschi, 
duğu halde yayladan yaylaya koşar- 5 - Molle, 
dı. 6 - Diggelmanıı, 

Bütün ısrarlarına rağmen zaval- Umumi tasnif: 
lı Klime, köy mektebinde, okumıya 1 - Zimmermann, 48 ~aat 55 dak. 
muvaffak olamamıştı. Mar 1 V .

1 
f 6 san. .. .. . . aşa oroşı o 

Çunku babası çok fakırdı. t .• • b.. ..k 2 - Sollingcr, 48 saat, 55 dak. 35 
0-ı k d. . d . I ya ı uzerıne en uyu ve en kuvvet-g unun en ısıne yar ımıy e 1. t . . t saniye, 

. ı esırı yap ı. 

beş on kuruş elde eden ve bunu aıle- A t k y .1 f b .k d f b 3 - Dider, cLühemberg.> 48 saat . . _ r ı orosı ov, a rı a an a . - 5 sının bogazına harcıvan zavallı ha- .k k k • k k _1 I b. <> dak. 42 ~aniye, 
b Ki . . k .k k . k rı aya, so a so a ao asıyor ve ır 4 - Eglı·, 48 saat, 56 dak·ıka 2". a, ımeyı o utaca uvvetı en- · b 1 k k d. l } dk k · " 
disinde bulamamıstı. bış uk ma mda sa ıy e çama ı apı san:ye, 

E- Kl. ·k b .d k' ıra mıyor u. 
ger ıme me te e gı erse, ım s· .. b l 'k 'h ·ıAl ·1 d 5 - Diggelmanıı, 49 saat 11 dak. . . ır gun o, o sevı ı tı a cı er en 

onun masrafını temın edecektı ! b l · 1 • l · A • 

ıht . h 1. d .. .. - .. .. azı arıy e tanıştı. htılalcıler, Voro-
ıyar a ın e zor guttugu su- ·ı ·dd. · · · · 

·· k. d d k . ) şı ovun cı ıyetını, ce~aretını, atıl-
ruye ım yar ım e ece tı. l - k b - d'l 1903 d gan ıgını ço egen ı er ve e 

vukubuhm Lugansk fabrikasında 
Bir muallim 

K .. ·· k. b·ı T ll° . ( 1) mayıs hareketinde kendisine 

32 saniye, 

6 - Serente c!tnlyan:. 4!) :'aat 
12 dakika 37 saniye, 

Ekipelr arasında umumi tasnif: 

1 - İsviçre, 146 aaat, 47 dakika, 
b

. .~yun z~ ı. ve 1 gı ı mu~ ı~ı ehemmiyetli bi rol verdiler. 
ır gun bu ıhtıyar çobanı gordu; Ça J° • • k tt - b .h 'lAl 10 saniye. 

r po ısının uşa ıgı u ı tı a - 2 - İtalya, 147 saat 55 dak. 31 aa-
ona, Ov I Kl' k k.d. ciler meyanında gene Vorosilova te-

- g unuz ıme ço ze ı ır d··f d'l . 'dd • 1 k niye, 
d 

. . . sa u e ı mesı, onun şı et e am- 3 8 1 · 
o .. s.tum ;. dedı; ken .. dısıne._arasıra ver- c;ılanmasını v~ ağır sartlar altınde - e çıka, 149 taat 4 d a k . t 7 

d - k t l l 1 k •aniye, 
ıgı~ ı a~ nrı o oy e g~ze ~ uyor hapishaneye tıkılmasını icap ettirdi. 

~ - J J J k t f d 4 - ~J-• .. r-ı 1/Jt> oacu. ı;;s da~, .re oy e .guze an ıy.or ı arı. e. e.- Hapishanede ceza müddetini ik-
i B 1 h ık k b b 36 saniye. 

mem ınaena ey ı me te mı ı- mal eden bu atesli ihtilalci. sükunet 
MOTOSiKLET tirmek için hu çocuğu behemehal ço- bulacak yerde bilakis ihtilalciler ko-

banlık.tan a.yırınız.. .. 
1 

mitesine bilfiil azn seçildi~i Q'İhi giz- Almanya büyük mükafatı: 
Klımenın, yanı mustakbel \ oro- liden gizliye Leninle ve Gorkile de Hoheııstein. (A.A) - Almanya -

şilovu.n .b~bası k~şlarını ç~ttı. Kö~ muhabereye ba~ladı. nın on ikinci büyük mükafatı için ya 
muallımının ve oglunun rıca ve nı- 190 ı:. • d L d d .ht' pılan motosiklet yarışlarının netice-

.1 senesın e on ra a ı ı-
yazlarına dayanamıyarak ve her l" I .1 k . t I B k !eri şunlardır: . . .. a cı er ongresı op anmıstı. u on 
rnahrumıyetı goze alarak yavrusunu y .1 d d • d.ld' A 250 Cem. mahsu:.:ı 306 kilomet. ya-

k b d
. greye oroşı ov a avet e ı ı. n-

me te ever ı. k k d ç h"'k" · K'· .. k y ·ı k b. ca , ongre e ar u umetı namına 
uçu orkoşı ov pe 

1 
akz ır zaf- hafiyelik yapan Malonovski, lngil-

man sonra me tepte para muva - d M k ı· ı y .. . . . tere en os ovaya ge ır ge mez o 
fakıyetler gosterdı; ve hocasına ıyı ·ı h.'k" t ·hb tt" 
b . d ld roşı ovu u umc e ı ar e ı. 

ır yar ımcı o u. I 
~ şte bu defa tamamen yakayı za-

rı~: 

1 - Pagoni cİtalyan.> kompresör
lu guzzi marka motosiklet, 2 ~aat , 
IS dakika, 32,1 saniye. cvasati sa -
utte 132.1 kilometre> 

2 - Sandri, c!talyan> komrasö -. y ·ı · bıtanın eline veren Lugansk fabrikn-
orotı ovun seaı . h . . . h .. k A • rü guzzi marka motosiklet, 2 saat 

Genç çobanın içini, yalnız müta- 51 tesvıye ane. ı~çısı, u umetın em- 18 dakika, 32,4 saniye csaatta va -
lea ve tedkik ateşi değil; şarkı söyle- riyle derhal Sıbıryaya sürüldü. ati 132,4 kilometre.> 
mek ihtiyacı da yakıyordu. Voroşi- Voroşilovun muhbiri Malinovski. 3 - Kluge, cD. K. W. > 2 saat 21 

lovun çok güzel bir sesi vardı. Onu Lenin iktidr.ır mevkiine geçtiği za- dakika 36,2 saniye, cvasati 129,6 
kır balolarında şarkı söylerken ve man derhal kurşuna dizilmiştir. kilometre~ 
dans ederken görmek güzel birşeydi. 350 Cem. mahsus 349 kilometre 

Mektepte verilen müsamerelerde Sibiryada geçen günler .rm·ış: 
Voroşilov sahneye çıkar; arkadaş- Voroşilov, menfi hayatında ken- 1 - Ham melehe cDhv.> 2 saat 
lariyle birlikte şarkı söylerdi. Onun disini yetiştirmiye çalıştı. Davidof 27 dak. 0,1 saniye, cvasati 133,5 

köy kilisesindeki dini ilahilere de isimli bir hastabakıcının yardımiyle kilometre• 
iıtirak ettiği olurdu. .. d" k' k .. 2 - Thamas cİngliiz.> Velocette 

1 ,, • v • • mutema ı surette ·ıtap o uyan, mu- • 
ı...akın çocukluk çagı artık bıtı - k hk" . .d O marka, 2 saat 2!> <lak. 24,4 cvasatı 
d 

· na ·aşa "; apan ma um, gıtgı e a- . 
yor u. 'd f . b l d l saatte 131,4 kılometre> 
Hayatı kazanmak lazımdı. On dört vı 

1
° du. sevmıye aşa ı ve onuna 500 Cem. mahsus 349 -kilometre 

ev en ı. 

yaşına gelen küçük çoban, bir taraf- B 1 191 O . d p yarış: 
·- un ar, senesın e etres- 1 - Serafini cltalyan> Gilera mar 

tan babasının, dıger taraftan da ken- burga geldiler ve ihtilal noktai na- . · 
. . . _ . ka motosıklet 2 saat 28 dakıka 42 

dısının bogazını temm etmek kay- zarlarından çok uzak bir hayat yaşa- · t• 141 k"l tr 
sanıye, cvac;a ı ı ome e> 

gusiyle posta müvezzii oldu. mıya koyuldular. Voroşilov gene 2 _ Krührschnecke cB. M. W. > 
Ancak, bu memuriyet kendisine fabrikasında tornacılık yapıyor; ka- 2 saat, 29 da ki. 7 san. c:vasati 149.2 

pekaz şey kazandırıyordu. Bir gün rısı da hastahanelerde hemşirelikle kilometre> 
Voroşilov, amele olmayı düşündü hayatını geçiriyordu. 3 - Ledermeyer cB. ~1. W. > 2 sa 
ve Lugansk lokomotif fabrikasına Bu sırada umumi harp patladı. at 30 dak. 12,4 san. cvasati 139,5 
amele yazıldı. Ancak Voroşilov, harp yıllarını fab- kilometre> 

Şimdi Lugansk'ın ismi değişmiş- rikadaki vazifesi başında geçirdi. La- Fuar mu·· sabakaları 
tir; ve bu kasabaya Voroşilograd, kin, 1 91 7 senesinde başgösteren 
yani (Voroşilov şehri) denmektedir. Rus ihtilalinde Leninin ve diğer şef

lerin davetine süratle icabet eden talimatnamesi 
Çar polisi tornacı, Çar kuvvetleriyle olduğu Enternsyonal Fuar münasebtiyh. 

Bir gün atölyeden arkadaşlariyle kadar, beyaz Ruslarla da amansız :;apılacak müsahaJ. n!ar hakkında 
beraber çıkan Voroşilov, caddede bir savaşa girdi. temasta İz mire izam edilmiş olan Sa 
duran çar polisini selamlamayı unut- Lenin iktidar mevkiini alır almaz im Seymenerin, arada hasıl olan an
muştu. Bu polisin adı Grekoftur. Voroşilovu merkez komitesinin faal laşma esasları dahilinde verdiği ra .. 
Filhakika o devrin kanunları, amele- azası meyanına kaydetti. pora nazaran: 
nin zabıtayı behemehal selamlama- r I - Fuarda yalnız fııtbo~ ve güre' 
sını emrediyordu. Askerlik aan'at i müsabakaları yapılacaktır. 

Grekof, Voroşilovu yakaladı; ve Voroşilov, 1918 senesinde 1921 FUTBOL: 

Taırölhl T~k~ırırl\Jıır IE<d1~c~lktü1r 

Bugün Alman ordu su, Hitlerin önünden bir geçid resmi yapıyor .. 
Sulh mu, hnrp mı? Gelec~k birkaç 

gün içinde bu mesele anlaşılacak. 
\lau~"'e ut:l\ıı~ eı ııı; gorecegı;t: . 

Blöf devri geçmiştir. 
cSınıı· harlıı> kazanıldı. O harp, 

Hitıerin ümhl etliği şekilde değ'! de, 
tamamen nksi tarzla nihayet buldu. 

Y'AZAN 
A. G .. Gardiner 

lngiliz sivasi muharrirlerinden 
Hitler, cSulh cephesi> ni bozama- luğunu gösteı-mektcdir. anında boşanacağı muhakkak · oltl11 

itirazlarla, muhalefetlerle kaynayor• mıştır. Bilnkis o cepheyi, dünyanınn 1\Iussolini yalnış bir yol tutmuştur 
Alman rüesasından Himlerin sö)"• 

!ed iği gibi eğer harp çıkacak otur:i11• 

Almanya dahili cephede harbe h!l • 
zırlanmak mecburiyetindedir. 

bugiine kadar görmediği lıir şekilde 
;;ağlamlıyarnk insanların hüriryetini 
müclafaa.\'a .vara.\'acak muhkem bir 

\'e italyan halkı bunu anlamıştn·. Bu 

sebep'le kral, onlu ve halk onu tasvip 
etmiyor. 

kale haline girmesine vesile olmuş -
tur. Bütün bunlara rağmen italyanın, 

Hitlerin bu husustaki hezimetinin Hitleri Lehistana hakim kılmak için 
en baı·iz delili, İngiltere, Fransa ve harbe gireceği anlaşılmaktadır. 

Sonra Viyanada ve diğer yerlerde 
zaniren dışarıdan gelecek düşman l .. 
çin, fakat hakikatte dahildeki dilŞ' 
mana karşı yerleştirilmiş olan toplar .. 
dan daha fena bir işaret olamaz. 

Rusyayı temsilen .Mosko\'ada bulunan 
Bu hususta kendisine yardım ede

bilecek memleket ispanyadır. 
kara, deniz ve hava mümessilleri a- Fakat 0 metruk memleketin de bir Mihverin Avrupadaki manzarası 

böylece inhidama yüz tutmuşken. ıı· 
w kııl .. zak şark tarafı da bundan aşagı 

rasın<lan cereyan eden müzakereler - dünya harbine atılacak ne kudreti, 
dir. 

O müzakereler Rusya ile tam an
laşma vukuageldiğini ve eğer Hitler 
harn isterse, mukadderatının tayin 
edilmiş olduğunu gösterir. 

H itlerin Avrupaclaki yegane müt
tefiki. dahilen memnunyietsizlik e -
:'erleri görülen italyadır. İtalyadan 
gelen bütiln şayanı itimat haberler, 
Alman ittifakından halkın hoşnutsuz 

miyeceğini bildirmiştir. 
R) Karşılaşmalar bir devreli lik 

usuliyledir. Ve Alsancak stadadın
dnclır. 

C) - Fikistüre kur'a usuliyle ve 
komite azaları ve alakalı takımların 
birer mümessili ve izmir futbol ajanı 
muvacehesinde tenzim edilecektir. 

D) - l\Iaçlar 2, 3, 4 eylül tarhlc
rindedir. Ve günde bir karşılaşma 
yapılacaktır. 

E) - Maçlara saat 17 de başlana
caktır. 

F) - Maçlar spor komitesince se
çilecek İzmirli hakemler tarafından 
idare edilecektir. Yan hakemlerine, 

o gün sahada maç yapan takımlarla 

alakadar olmamak üzere orta hakem 
leri geçecektir. 

G) - Takımlar, birisi idareci on 
dördü oyuncu olmak üzere azami 15 
kişi olacaktır. Orta ve yan hakemle
re sıı·asirle beşer ve ikişer buçuk lira 
ücret verilecektir. Ve bu para saha 
hasılatından tesviye edilecektir. 

ne de arzusu var. 
* • • mıyor. 

Avrupa bakımından vaziyet böy - Amerika reisicumhuru Ruzvı:ı!ti~ 
ledir. Onun için Hitler, kendisini tec- japonya ile olan ticaret muahedesı' 
rit etmiş bulunuyor. Girişeceği teşeb- ni feshedişi, japonnyanın göze çar• 
büs için dayanabileceği kuvvet, yal- par bir şekilde Çin bataklıklarırı!l 
nız Almanyadır. daldığı bir zamana tesadüf etmiş btı• 

Ve .A:lmanya, kendisinin de. bizim lunuyor. Rusya onun Mançuride c~· 
de bildiğimiz gibi, sulh zamanında nahını tahrip ediyor. Çin çetele~: 
bastırılıp susturalabilecek, fakat harp memleket dahilinde yavaş yavaş hU 

mü ele alıyorlar. t1' 

tır. Puvan müsavatı halinde avaraj Ruzveltin hareketi, japon oyun 1' .. 
nun artık sona erdiğini ihtar etme., 

usulüne müracaat edilecektir. Ava- h sı 
tedir. Ayni zamanda csulh cep e Jl1 

rajda atılan ve yemilen gollerin biri
birine taksiminden çıkacak harici 
kısmetin üstünlüğü esas tutulacaktır. 
Her hangi bir sebeple hükmen mağ-
10 biyeti karar verildiği takdirde ka
zanan takım lehine üç kaybedene sı
fır puvan kayıt edilecektir. Birinci 
çıkan takıma Fuar idaresince büyük 
bir kupa hediye edilecektir. 

İ) - Oyunun devamı müddetince 
oyuncu değiştirilemez. 

I) - Bilet fiyatları, tribün 50, du

huliye 25, kuruştur. Üniformalı ordu 
men~uplariyle fotoğraflı ve tasdikli 
vesikayı haiz kulüp mensuplarından 
nısıf ücret alınacaktır. 

K) - Her takım müsabaka tari
hinden 24 saat evvel yani bir eyHll 
tarihinde İzmirde bulunacak ve maç
ların hitamından azami 24 saat son
ra da İzmirden hareket edecektir. 
GÜREŞ: 

nin ardında Amerikanın munzz~·-· 
kuvveti bulunduğunu da Hitıere go::o 

terir. i"I 
Bu hakikati 1914 de Almanı~: 1~ .. görmemiş ve istihfaf etmişlerdı' ·ltl 

kat sonunda harbin neticesini tıı~ 
etti. ·rter 

Ve bugün muhakkak olan bı tll' 
• 'ndC varsa, ayni ahval ve şerait ıçı 

rih tekerrür edecektir. . ,•e 
d·ı-ın 

Bitaraflık kanunu kabul e 1 ::ı •et· 
·1 · h.. · t esi"le ) ya edı mesın, urrıye gay .. ' ·ıı dC' 

miş büyük milei müctemia dı.ın) J<erı· 
mokrasilerinin harap olmagı ve 

51
pl' 

di hüriryetinin tehdide uğraJJl~ıcıılC 
meydan vermemek üzere ınuha 
surette müdahaleye mecburdur· ıtl(l• 

Fakıü Hitler harp isterse. b~ptıe· 
dııhaleye lU7.um kalacağı da ş 
Jidir. 111 ceP: 

Şu dakika c:i\lihven ile cSU 811es• 

liendiaine (Ameleyi ihtilale teşvik cıenesine kadar muhtelif cephelerde 
ediyor; şüphelidir!) damgasını vur- ihtilal namına kanlı döğü~melere gir~ A) Ankara, !stanbu.l, izmir mulıtc· H) - Keticeler puvan usulü ile ta-

liti karşılaşacaktır. ı yin edilecektir. Buna nazaran ~n faz-
A) - Ankara, İstanbul ve İzmir 

hesi, arasındaki kuvvet muv.ıı~dif· 
tamamen <sulh cephesi> leh1~cti ,·e 

Rusyanın da iştirakiyle ma e ııııt' 
·ı ,. 

(Davet edilen Yunan muh.diti gel la puvan alan takım birinci olacak-
du. miştir. Ukranyanın Beyazlar tara-

lşte bu hadise, genç amelenin h"- - Devamı 8 inci sa.h:Eed(l -

manevi kuvvet, maliye, denı _,,,. 
- Devamı 9 uncu sahifede 

güreşçileri arasında serbest güreş 
- Devamı 8 inci sahifede -
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. 18 Ağustos 1939 CUMA (ANADOLU) 

Politika 

Sırp - Bulgar 
Bu iki Balkan devleti de Alman 
kıskacından korkmaktadırlar 

Bulgaristan ve Yugoslavvaya demokratlar 
ne suretle yardım edebilirler? 

Yazan: Pol B;:astid 

" 
Franaa eaki ticaret nazırı 

Denizli' de 

Mechul hırsız bir • 
evi soyda 

Beşi birlikler, mücevherat 
ve iki yüz Jira aşıran hır· 
sız meydanda yoktur 
Denizli, {Hususi) - Delikliçı

nara gelmekte olan belediyenin dört 
numaralı otobüsü, iki araba arasın-

Franaanın eaki ticaret nazırı ledi. dan geçerken bırdenbire karşısına 
M. Pol Baatid, (Er Nuvel) gaze- Bununla beraebr, Bulgar meclis çıkan Faruk isminde bir gencin aya
teainde, Bulgariatan ve Yugoa- reisi Londrada olduğu gibi Pariste ğım çiğnemiştir. Faruk'un ayağının 
lavyanın bugünkü durumalrını de resmi şahsiyetlerle ve parla.men- baş parmağı kırılmış, tedavi için 
tetkik eden ve bu iki devletin toya men..,up nüfuzlu kimselerle bir derhal hastahaneye kaldırılmıştır. 
totaliterler blokundan korkula- çok tema.slarda bulundu . 
rının, o bloka temayül gösterir Diğer taraftan, Londra matbuatı- Bir yaralama 
!•kilde hareket etmelerinin ae- na verdiği bir beyanatta l\I. :\foşa- G enel evler mahallesindeki kah-
beplerini izah ediyor. Bu kıy - ııof z·yaretinde gayenin Bulgarista- vehanede bir yaralama vak' ası ol
metli yazıyı biz de alıyoruz: nın milletlerarası vaziyetini İngiltere- muştur. Sabıkalılardan Arap H asan 

Bozdağan ilkokul me
zunlarına diploma 

verildi 
Bir yılan, 17 yaşında bir kızı bayıl

tı.qcaya kadar ısırdı 

(SAHiFE 7) 

Diyarıbakır' da 

=======----Yeni bir şehir 
kuruluyor 

ilk mahalleyi 26 göçmen 
evi teşkil edecek 

Diyarbakır, (Hususi) - lsta .. 
yon ile şehir arasında ve sur haricin· 
de yeni kurulmakta olan şehirde, 
şehir tipi 25 göçmen evi yaptırılıaak 
tadır. İnşaat için icap eden bütün ha· 
zırlıklar bitmiştir. Yeni inşaata pek 
yakında başlanacaktır. 

Bu evler yapılırsa yeni şehrin ilk 
mahallesi ikmal edilmiş olacaktır. 

Burada iş Bankasiyle Z iraat Ban 
. kası da arsalarını almış bulunuyor· 

lar. 

Vakıflar idaresinin de burada 50 
ev yaptırması için vali doktor Mitat 
Altıok tarafından teşebbüsatta bulu
nulmuştur. 

Akrep mücadelesi 

1 2 yıl önce başlamış olan akrep 

mücadelesine devam edilmektedir. 
Yapılan mücadele neticesinde bu

gün Diyarbakırda akrepten eser kal· 

cBulgaristanın vaziyeti Yugoslav- r.e daha iyi tanıtmak olduğunu söy- kahvehaneve gidnek oturmuş, kah
yaya çok benziyor. O da total:ter ledikten sonra ingiltere ile Bulgaris- VP sahibi M .. hmed ile aralarında bir 
devletleri idare etmek mecburiyetin- tan arasında muntazam ticari müna- münakasa çıkmıştır. Hasan. bir ara
de ... Esasen bu iki devlet takip et- sebet tesisinin, bilhassa ingilterenin lık Mehmede f Pna hald<> kızmıs. bı
ınek mecburiyetinde kaldıkları siya- Bulgaristandan meyva ve sebze a- çağını çekerek iki yerinden yaral~mıı> 
sette biribirine dayanmak istiyorlar. larak, kabil olabileceğini iş~ret et - ve firar etmistir. Yaralı hastahaneve 1 

İki memleketin resmi münasebetle- miştir k ld 1 · F 'h k mamıştır. · a ırı mıştır. irari carı ta ip edil-
1 tindeki yakınlık ve halk arasındaki Nihayet, şu da dikkate çarpan bir 1"1ektedir. Akrep toplamakta olan çocuklar 

hararetle dostluk ta buna yardım noktadır ki, Londradan dönünşünde artık şehirde akrep bulamadıklarır 
etınektedir. Müşterek gayelerinin Parise uğradığı zaman M. Moşanof Hırsızlık Diploma tevzi merasimin de hakim nutuk irad ediyor dan surlarda buldukları akrepleri b t• 

Alman kıskacından kurtulmak oldu- nafia nazırı M . de Monzie tarafın _ Burada bir hırsızlık vak'ası geç- Bozdoğan, (Hususi) - Bugün Ali Bedellerin Alinin on altı-on yedi lediyeye yüz para mukabilinde veı-
iuna şilphe etmemellyiz.> dan kabul edilmiştir. miş, bir ev soyulmu'?tur. Meçhul bir Bozdoğan ilk okulu himaye heyetile yaşlarındaki kızı bayan Firdevs incir mektedirler. 

-Alman kıskacından kurtulmak... • hırsız, tüccardan Ispartalı Alinin öğretmenleri tarafından Belediye bahçesinde uyumakta iken cesim bir Sivrisinek ve yakarca mücadele. 
Bulgaristanln Yugoslavya kendileri- l\f. Moşonofun ~:;lumat edinme Memleket haqtahanesi yakınındaki parkında merasimle diploma tevzii yılan gelerek boynuna sarılmış ve si neticesinde de çiyandan eser kal· 
ne yardım edilecek olursa şüphesiz kabilinden olan bu görüşmelerinden •ffine girmiş ve ailesine <>İd be!5ibir- yapılmıştır. müteaddid yerlerinden ısırdıktan ve mam1ştır. 
buna daha fazla muvaffak olacaklar- ne g'bi bir intibala ayrıldığını hilmi- liklerle mücevheratı ve altın yemek Merasim, himaye heyeti baskanı baygın bir halde bıraktıktan sonra Vali Doktor Mitat Altıok cDiyar· 
dır. ,\·oruz. Biz kendi hegabımıza Fransız takımlarını. iki yüz lira kadar para- kaza sorgu hakimi Bay Abdurrah- imdadına yetişilmiş ve zavallı muhak bakır akrep ve çiyanı artık bir efaa-

İşte, bizim de elimizde onlara do- -İngiliz grubu il e Bulgarstan arasın- vı aşırmış. kaçmıştır. Hırsız zabıtaca man Utko tarafından kısa bir söylev kak bir ölümden kurtarılmıştır. Şim- ne olmuştur.> 
layuıiyle edebileceğimiz bir yardını ela ticari, iktısadi ve mali mtinaseba- '-"ranmaktadır. ile açıldı. Bu ilk yapılan merasimin di kendisi iyileşmiştir. . Diyor. 
vasıtası var ki o da iktısadi yoldur. tın inkişafını temenni ederiz. «t'«OO,.•> her sene temadisi temennivatında :"11111
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Bu iki memleketle olan ticari müna- s / h/ l bulunul.du: B.un.u Asliy~ mah-kesinin ~:~ R n ~ dl ~ n - ır:~ n n ~ dl a n:s=\\ :_ •• Bu temenni ile, geçen sene baharda • • • _ _ t::yU ~ U U ~ ~ - ~ U U ~ U U 
!lebatımızı mümkün olduğu kadar in- r ... ondrada lort Halifaks ile 1\1. BonE> a l l genç erz• kıymetlı hakımı Bay Kazım Yılmaz : ................................................................................................................ : 
kişnf ettirmek Ve büyük bir kred; ırasında esas itibariyle kararlaştırı- • • .. tarafından veciz bir söylev takip etti. 
Vermek nın gezısı Bu söylevde Bay Kazım Yılmaz 

• 
1an ve şimdiye kadar pek semeresiz 

Ayni zamanda bizim de menfaati- kalan fikrin tatbikini istemiş oluyo- ıençliğin ulviyetinden ve Ebedi Şe-
7 metre büyüklükte bir fotoğ

raf makinesi .. rnize olan bu siyaset muhakkak ki --uz : Avrupanın şarkındaki. küçük Geneler her hafta bir fimizin gençlik hakkındaki dahiyane 
Belgradda ve Sofyada çok iyi karşı- . . . , ~itabelerinden bahsederek mezun Kle\·eland madenlerinde dünyanın en büyük fotoğraf makinelerfrı-
1 ____ -"-+~- u---ı~ -o •• ı-a-:..1-...... .:1 .. :h m~mleketlere ıktıs~dı ~ahadn, el•- L.. •,.J I I 1 e.ı:a1c..k r 
Tacat tüccar'lnrı, hatta hu"kmet Al- "lfll:t.Utm. geıuıgı -ırnuar yar.~ı.rn {!lrTICl\, ~·,. u. ....,..,....._ .. -- rnY.l'IJ ar.ıp .t i v~ t./>Jyi71· .. t~ .. letrJ ~~n lıiri ~·pı•Jp t'irilmi tir~ B makinen,jn uzunluğu 'l metre 62 santimdir 

_ emennı~ını uzun ve deger ı cumıe- ve 15'2 152 buyUk°)üğu de resımallmmı:eı-."tt!arr:--ıroK:fuıı•eerıc;.-tiıil-
ınanvanın ı'ttı'kç bogw ucu bir bale Bu sıyaset, yardım ettıgı memle- 1eı le t k tt'kt Ik 1 · k k · 

,J g e e rar e ı en sonra a ış ar mesı üçü bir elektrik motörü ile olmaktadır. Bu fotoğraf makinesi. 
gelen ticari vaziyetinden kurtulmak ketlerin Almanya ile olan işler'ni <ıra~;ında söylevine nihayet verdi. nin kıymeti 25000 dolardır. 
ister gibi görünüyorlar. derhal azaltacak değildir. Fakat iki Diplomalar büvük bir itina ile K / 

BugUn Bulgariı<tanın harici ticar~- taraf için de çok büyük faydac:ı ola- '<ordelalarla süsle~miş olduğu halde Öpek erin terbiyesine Veri• 
tinin yüzde 800 ne vakın bir kır.;mı caktır. B'r taraf, bugün siyar.ıi sart- Sir mnsa üzerinde bulunuyordu. Yav • 

Almanya iledir. Bul~aristanın 1930 larını da kalıule mecburetmer.;i muh- ·uları~1 sevi.ncine p.ay.an yoktu.__ len ehemmzyef . 
da başlıyan dünya iktısadi buhranı- temel olan tek mü~teri Ye ~atıcılann- D } I 1 k B K-

~ ıp oma arı Hı ·ım ay azım U • 1 · . k" ki · ') b ı 
nın neticesi olarak zirai mah~uıat elan kurtulacak; diğr.r tnrnf dn iktı - v l ) ll . . · mumı rnrp lııttıklen sonra Fran!"ızlar (harp ·ope · erını ese-
f ı maz, yavru arın e erını sıkmak ~ b 1 . v · 1 .. · k" 
iatlerinin düşmesi üzerine mecbur ~adi silahı baş~ıca tak\'İ.Ye \'asıtası o- · b' . ' nıemege ıış amışlardı. Yani b r harp çıkacngı şayıa arı uzeqne . 0 -

1ırer ırer numara sırasıyle yavrula- kl . . . . d 1\1 .. h tt 
Olduğu sistemden istifade eden Al- lan Alman nüfuzunu azaltmış olmak- . v d' p k b 1 . pe er yemden c.:skı ehemmıyetlerın almaya başla ı. • aJıno .a ına 

a er ı. ar ta u unan davetlıler b'I k" k'I .. 1 .1 · · n·w ·ıı tl k" ki · h ı d .. tnanyn, pek de tasavvurdan hali ol- la gayretlerinin mükafatım görecek- .., ı 1 · d'l . 1. 
1 e ope er goııc erı nu~tır. .ger mı e er ope erın arp er e go-

.azoz ar a ızaz e ı.mı~ ı~e Ye orta v. 1 . . k . . · F ı · 
tnıyan sına! mamu1atını ekseriya fa- le rdir. k 1 1 b 1 • f · d - recegı uzmetı ço · eheınmıyetlı addetmektedır. · ransız ar bu mıllet~eri 
h. ') u u ta e e.erı tara ın an mnndo- .. k b" " k 1 1 k" kl d - w b ı l d K " kl i ış fiatlerle satmaya muvaffak ol- li 1 .1 b' k l . gorere · uyu · a ay ara ·ope · er agıtmaga aş amış ar ır. ope · er 
d n e ven en ır onser e meıasım so- t b' t k k ı 1.- • d • ' ld' 9 3 · d b' k • · u.. Bulgar harici ticaretini Fransız _ . . er ıy~ e me · o av uır ış egı ır. 1 1 senesın e ır as ·erı geçıt res-

İş!n daha vahim tarafı. Almanva İngiliz harici ticareti ile mukayese e- Salihli gençlerinden bir kafile na ermıştır. .. .. .. minele köpeklerde; müteşekkil bir bölük geçerken Pariste çok alkı~Jan-
B I · S l'hl' (H ·) S )'hl' H l Akrep oldurdu t D"t i h "dd · u garistandan sade kendisinin ihti- dersek bu sahadaki faaliyetin. biraz a 1 ı, usu ı - a ı ı a - B d w z· 1. k" .. mış ı. u t n umum arp mu etınce umum cephelerde köpekler çok 
~·acı olan maddelerı· almı.voı·, başka- k ıı ld v kd' d kevi Kitapsaray kolu orta tahsilde S b ozl 

0k~anınKA l):a
1 

ret 1 loyunden kıymetli hizmetler görmü~tiir. Ek.:;erivetle bu hizmet varalı askerleri hüsnüniyet u anı ıgı ta ı r e, çok b 1 1 . . . b .. u uca ı ·ızı amı enin a tı vasla- b 1 d • ,... . , • . 
sına kolayca satıp, kendisinde bu _ kolay olacağı anlaşılır. u unan genç erımızı perşem e gu· d k' k v . . b h · . · u up mey ana çıkarmaktır. !:'ıpcrlerde askerlere köpekler yıyecek ta-
l .. H Ik · b' d l k b. rın a ı ız çocugu ıncır a çe~ınde P 1 . . . 
Unrnıyan harici piya;;ada itibarlı Sulh cephesini kurmak, mütearrı- nu a evı ınasın a top ıyara ır . k 'k k ki 'k şımıştır. s'..n te ılıkelı yerlere kopek postaları gonderilmiqtir. İtalya, Bel. 

d.. . f t' . . B l d O}: nama ta ı en - uyru u- a rep 'k Al . .. .. oviz kazanmasına yarıyacak malla- za karşı kuvvetli bir !'let çekmek için çay zıya e ı vermıştır. u top antı a k k .. 1.. .. b b' . çı a, manya ve Japonya (kopek askerlere) çok kıymet vermektedir. "' ·ı d 1 · . d h . . d h so ara o umune se e ıyet vermış- ,.., hh •. k' f . 1 . d k" •ı da alıyor. hiç bir vasıta \'e hiç bir memleket ih- tat~ e~re erın.ı . a ~ ıyı ve a a ne- tir. ~ı ı, ın ış~ \'e post~ ış erın e opek kıymetli hizmetler gördüğü için 
Balkan memleketlerinin başlıca mal edilmemelidir. şelı geçırmrk ıçın.1 bır a~a1 ya toplan- Bir kızı yılan soktu Almanlar köpek terbıye etmek i.lzere bj rakademi açmışlardır. 

llıUşterı'sı· olaıı Alm,•ııı"a btıgu··ıı onla- c· S ı· ı.ı· ·kt t h ma ve topu gezı er, eg enceler ve B d v Ça · lngı'"/tere 'de ' "' • • 
.J .eçen sene o yaya il' ı. ısa e- ı·k 1 .. b k 1 1 .. oz oganın rşı mahallesınden an aneperestlıg ... ın 

rn sade kendisinin yaptığı sınai mad- yeti gitmişti. Fakat beklenilen neti- a a a 1 musa a a ar yapı ması uze- *** 
deleri değil, kendisinde çıkmıyan ip- ceyi vermedi. Bundan iki ay e\.'Vel, rinde hasbıhaller yapılmış ve ilk ge· T ',./ dog-' urdug-'u mecburivetler 
lidai maddeleri de satıyor. İngiltere hükumetinin iktısad müşavi- zinin de Salihlinin 12 kilometre gü- av ?S a 

Bulgar ihracatçıları bu vaziyeti ri Sir Frederick Leith Ro'l~ riyasetin- neyinde Bozdağ eteklerine yaslan- !ngilterede hala muhafaza edilen bazı adetler vnrdır ki, bunların 
~ok açı bir şekilde his"-ediyorlar ve deki heyetten bir aza da Sofyaya git- mış ceviz, kestane, ağaçları ve or· Belediye 20 bin ekserisi orta dcvirlerdeıı kalmadıı.YeniyıJ başlarında a~ılzadelerden bir 
ıngn· k d manlarla bezenmis Bahçecik köyüne çokları krala hediyeler vermek mecburiyetindedir. Lord Mürey her 
1 ı ız, Fransız pazarlarının en i- ti. 1 k 1 j · b J k ı b d 
erine kapn•mıı:ı gibı' bir halde bulun- vapı masını arar astırmıştır. ifa QfÇ a aca yı aşın a kral ailesine bir sepet yemiş hediye eder. Bu yemişin yanın.· 

n ıt Hula.:;a bu sahada müsbet netice- p .. · d b' · · 
tr\asından .-;ı'ka~)'etçı'dı'rler. azat gumi saat 5 de biitün genç a ır şışe de şarap bulunur. Atol Arşıdtikü krala beyaz bir gül gön.de-

::- tere varmak ister. İngilizler gibi biz d 
lJig1cr taraftan, Bul"'ari.stan sana- ler ellerin e yemek paketleri olduğu rir. Diğer bazı asılzadeler de böyle hediye vermek salahiyetini haiz-

i'> Fransızlar da Avrupanın şarkında h ld H Ik · d 'T b / d • • • d' l 3'iinin henüz pek az inkişaf ettigvi bir a e a evın e toplanmı~lar, saat 1. avas e e ıye reısı ır er. 
her yerde olduğu gibi, Sofyada da 5 30 d K' k · 1\ı · k' ıı.ı· 1 lll~rnleket oldugwu için umumi mües- , a ıtapsaray olu baskanı öğ- \ k ' u atıngam, ailesi kra1m es ·ı e ıse erini giyebilir. Buna mukabil 
her hangi şekilde o1ursa olsun mev- o" ö 1 . ~ n ara ya gitti k k d'l' h ııleselernin bütün ihtiv. açlarını hariç- retmen mer ca ın idaresinde yaya ral endisine bir lıurun men ı ı ediye eder. Bu mendili aldığı ıtün 
cut bulunmalıyız.. 1 k ı k K T (H l 300 den alıyor. Bu müeseselerin ihtiyacı o ara yo açı mış, urşunlu banyo- avas, ususi) - Belediye, Lord Londradaki fıkara ara lira dağıtır. 

ha bugün, Bulgaristı-.n Nöyyi mua- Eleksı·r Şahap !arına uğrıyarak orada sabah kahval. şehirde bazı yenilikler yapmağa, su Du··n yamızda ne kadar oto· 
edesinin askeri ahkamından kurla- tılarını yapmışlardır. Bundan sonra derdini de kat'i olarak halle karar 

~an Sellinik anlaşmasının imzasın- B [ • • - kafile dere yolunu takiben çınar ağaç vermiştir. Denizli Muğla şösesinin b •ı / 
t'an sonra bilyük bir mikyasta giriş- asur meme erını gı· larının arasından güneş doğduğu ve inşası üzerine kasabanın medhalin- mo l yapı ıyor 
1ki silahlanma prrogramı ile son de- derir, Kuvveti, Erkek· hayli yükseldiği halde hiç günes gör- den hükumete kadar açılmakta olan Bütün dünyada geçen sene yapılan otomobiller şimdiye kadar 

rece artmış 'bulunuyor. meden yollarına devam etmişler ve yolun hizasındaki binalar istimlak yapılan otomobil adedine göre bir rekor snyılmışh. 
h Geçen sene nihayetinde Sobranya fiii. İştihayı arttırır. Bahçeciğe varmışlardır.. edilecekytir. Bu binaların istimlak Geçen sene 6,350.000 otomobil, 1936 da 5,815,000 otomobil yapıl-
r·ar~ ınalzemesi ve milli techizat (na- Orada akşama kadar bedeni ve ve yıktırılması için de 7,500 liraya mıştı. Diinya pazarlarına göndernen otomobil en çoğu Amerika otomo-
'trı~ ışleri) malzemesi almak için 6 fikri oyunlarla vakitlerini geçirdik- ihtiyaç vardır. billeridir. Amerikalılardan sonra. İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya 
t' 11Yar le.valık bir bütçe kabul etmiş- Çal ' 'da leri gibi bu güzel köyün birbirine pek Mevcud su, kasabanın ihtiyacına geliyor. Bali hazırda bütün dünyada işleyen otomobillerin sayL-;ı 
ır. ====- uzak olan evlerini, yerlerini gezmeği kafi gelmemektedir. Diğer menba- ·12,447,000 dir. Bu sayı 1936 senesine nazaran altı misli fazladır. Ha-... 
s .... 

el. Obranyn reisi :M. Moşanofun Lon-
h~a~:a ve Parise gelişini acaba Sofya 
lQ kurneti muhafilini meşgul eden bu 
,.. eselelerle alfıkadar görebilir mi
.:1 ız?. 

tn l\ı. Moşanof Bulgaristanan dön
h ek Uzerc Pari ten ayrılırken seva -
b:~ine ~ir siya i mahiyet ver"ldiiini, 

bukı böyle bir şey olmadıiını söy-

MüddeİUMUmİ ihmal etmemişlerdir. Köyli.ilerie gö- lardan ilaveler yapılması, tesi~atın reket halinde olan otomobillerde birinciliği Amer:ka. ondan sonra tn
rüşmüşler ve akşam üzeri Srtlihliye tevsi ve ıslahı mukarrerdir. Kecıfi gi!tere geliyor. Fransnda hu on :,,ekzi kişiye bir otomobil isabet etmek 

degv İşti hareket etmişlerdir. Bundan sonra yaptırılmıştır. Bunun için de J 2,500 tedir. 
her hafta başka başka yerlere gezi- liraya ihtiyaç vardır. Belediye, Bele- y • d d •• [ 

Çal, (Hususi) - Çal Cumhuri- ler tertip olunacağı gibi Halkevinde diyeler bankasından (20) bin liralık ere lnme en unyayı do asacak 
• yet Müddeiumumisi Naili, salahi- haftanın bir günü toplantı günii ola- istikraz akdine ve bu işlerin bu para Tayyarelerle yere inmeden en fazla yol alma rekoru halen 1n~ili7-

yetli ha kim sıfatiyle Burdura veka- rak seçilmiştir. ile halledi lme"ine karar vermi tir. lerden almak üzere çalışmalara başl&"!lıştır. Bunlar arasıııcl:l Hu~ tn\•
le ten tayin edilmiştir. B. Naili, Çal Gençlerimizin bu hafta da Ça- Bel~diye rPi~i MehmP-d ihad. alaka- yarecileri de Yardır. Geçen sene kutuplara giden Rus tnyyare<'isi Gr~
halkının sevgisini kazanmış, çalı§kan mur banyolarına gitmelerı muhte- darlar nezdind,. t,.sebbüslerde bulun- mof tan are ! le hiç yere inmeden dola:.mak iizere hazırlıklarını ikmale 
bir Adliyecidir. l meldir. mak üzere Ankaraya gitmiştir. çah~ıyor. 
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Nakleden: ** 
Orduların zahire·den ve bilhassa 

suda!J. yana ihtiyaçları kalmamıştı 
-6-

' arasında karşı müdafaa! .. 



18 Ağustos 1939 CUMA (ANADOLU) (SAHiFE t)' ~ 

Bile bile ölüm 
Uyuşturucu maddeleri imal eden 
lere karşı şiddetli mücadele var 

Milletler Meclisi Ve Kacakcılar 
' t 

azı devletler bu rJü~adeleyekulak asmamakta, tedbir. 
!erinde zebri davranmamaktadırlar 

Sulh mu, Amerikada 
Harp mı? B ""' d 
- Baıtarafı 6 nci Sahifede - ogaz an 

ta kara kumandasında zafer esasla-
rının bütün istifadeleri csulh cephe
si:. elindedir. 

1914 deki vaziyetine nisbetle, Al
manya bugün çok daha zayıftır. Di-

avına 

sıcaklar 

kesip gönül 
çıkanlar 

ğer cephe ise, namütenahi derecede s· 
kuvvellidir. Jr 

Almanya o zamanla büyük bir de-
niz kuvveti idi. İngilizlerden sonra 
geliyordu. 

milyon insan, plajda ve denizde 
balık istifi gibi duruyor 

ı 914 de Almanya, bütün diinyayı 
kend'ne <lüşman etmemişti. Halbuki 
bugün. beşeriyetin toptan düşmanı 
~ayılıyor. 

1 ~ll4 de Almanya. malzeme \'e al
tından \'ana bir ha~·li ihtiyat biriktir
miş ve bu suretle uzun b"r haql ya
pılabilecek lıir vaziyet temin etmiş

ti. Şimdi iıizzat Hitlerin itiraf ettiği 
gibi, Almanya yalnız aylar üzerine kc

mışuyr>r; eğer bir harp tecriibesi
ıie girİ'St:!Cek olursa. bunu « Yıldı-

ı·ım harl.ıi > ııclı \'erdiği kısa bir za

man içinde hitirmeğ; dü~ünilyor. 

Dı>miştir ki: c Eğ:er vuracak olur-

~am, bir gece için yıldırım gibi vura-

yangın çıkmasına mani olacak bir ci

haz kullanılacaktır. Tayyare, yere dil~-
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(-:1AHIFE 10) (ANADOLU) 

illi Şef 
- Ba§tarafı Birinci aahifede -

lendinneyeceğı anlaşılmıştır. 

Cumhur reiaimizi karşılamak için 

saat on ikidenberi şehir medhaline 

devam eden halk akını bu haber üze

rine durmuştur. 

Şehrin büt'jn sokakları ve eğlence 

yerleri halk: ile doludur. Edirne gö

rülmedik bir bayram sevinç ve he

yecanı içinde çalkanmaktadır. 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Milli 

Şef, yanlarnda Başvekil ve Vekiller 

olclaklaı. halde l;ğle yemeğini Kara

ağaçta yemişlerdir. 

Cumhurrei~imiz, yemekten sonra 

ş?hirde bir gezinti yapmı}iar ve bal-

kın te.:ahilratı ara,ında Halkevini 

Mukabeleibilmisil 
Polonya da, Yukarı Silezya 

hudutlarını kapadı 
Varşova, 17 (Radyo) - Polonya S'lezyıı hududlarını kapamış ve hu

askeri makamatı, Almanyaya bir mu dudlardaki istihkamlarda çalışan a
kabelei bilmisil olma küzere yukarı meleden on bin kişiyi tatil eylemiştir. 

** 
Buğday satışları 
Satışlarda, Toprakofis nazımlık 

rolünü yapacak 
te~rü eylemı,lerdir. İnönü. Halkevin İstanbul, 17 (Telefonla) - tzm:r, 
de aşağıdaki beyanatta bulunmuş _ Konya, Afyon, Karahisar, Kayseri, 

Kütahya ve Denizl1 piyasalarına ge
larclır: 

h:nterlandın d ğer yerlerinde ise, iz
mirden tanzim satışı yapacak mahal
le kadar olan sevk masraflarının ila
vesi suretiyle elde edilecek fiatle. len buğdayların istihlaki g yri kab 1 

cEdlmcyi ziyaretimden çok mem- clduğıından. ihtiyaç hissolunacak 
nuuum. Güzel Edirnemizi en-elki ge yerlerde toprak mahsuller: ofisinin 
!işimden daha iYj ve ilerilemiş bul - aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlık 
clum. Biltlln memleket, Edirnenin re- yapı::ası kararlaştırılmıştır: 

Ofi8, nazımlık rolünü yapacaktır. 

A vru1)J buhranı 
• 

fah ve terakkisiyle yakından alaka - 1 - Orta Anad~lu mıntakasındaki - Ba,tarafı 1 inci sahifede -

d d D 1 Ed . . k !tın k şehir ve kasabalarda ekmek ihtiyaç- Polonya halkının Danzı"g meselesı"n· ar ır. e"I' et, ·, ırneyı yü •e e · 

kl~rl:ntın !temini liçind ofisf~übayaahtelşl: de noktai nazarına bağlı kaldığını iç'n hususi tertibat aldı. Askeri leş- 1 " 1 0 an yer er e 0 .~ n ma a 1 

kilit iyi senıer~ler "l'erdi. Gayri as - mübayaat fiatiyle, müba:caa teşkili- ilave eylemiştir. 
kerilik kaldırıldığından beri tarih! şe tı olmayan yerlerde teslim mahalline! Vaşington 17 (A.A.) - Polon
h"r, kendine yaraşan tabii manza _ kadar nakliye ma•~aflıınnın ilavesi ya sefiri Yorzey Potocki, Avrupanın 
rasını almağa başladı. suretiyle idare ed" ek f atle: vaziyeti hakkında B. Welles ile gö-

2 - 1zm:rdc halen mer'i ekmek 
Hl\'·atımızın kıymetli hatıraları 

Ed rnede ordu karargahından geçti, 

Edirnenin mamur ve kuvvetli olma 

sı, de\·letin siyasetinde ehemmiyetli 

narhına esas teşkll ed n pöyn•a fiati 
rüşmüştür. 

Bu görüşmeden sonra B. Potocki 

gazetecilere beyanatta bulunarak 

Avrupadaki vaziyetin nikbin olma

fa müsait olmadığını beyan etmiş ve 
bir no:i<tadır. 

Edirnelilerin, yurdlarının yük•ek 

değerini iyi takdir etmelerini iste -

Polonya milletinin azimkarane hattı 
dah:I 

hareketinin Almanya tarafından 

üzerinden yumu~~k buğdayların ki

lo•unu 5,875 ktıru~. sert buğdayların 
kilosunu 5,625 kuruş üzerı..H.Jen of'• 
depolarında U!<I m şartiyle, 

3 - İzmir hinterlandına 

r:m. 

K•,·metli kabulilnüze teşekkür ede 
·im.• 

:.\[ ll1 Şef. yarın da tetkiklerine de
:am edeceklerdir. 

yerlerde yegane mübayaa merkezi 
bulunan Denizlide mahalli mübayaa 
fiatinden aşağı olmamak kaydi~·le 

Denizli - İzmir tren ma•rafını İzmir 
'ç:n ve tespit olunacak bedelden ten
zili suretiyle bulunacak fiatler, ve 

Danzigin kuvvetle işgaline kıyam e

dilme•ni harbe müncer kılaccağını 
ilave ederek Avrupa buhranının bi
rinci teşrin ayında en nazik devre
ye gireceğini söylemiştir. 

Edirne, 18 ( A.A.) - İki günden
beri Edirne halkının bilyilk bir işt'
rakla beklemekte olduiu mill! Şef 
lnönll ya'1larında başvekil Refik 
Saydam ile l\Iilli müda!aa vekili ge
neral. ·aci Tınaz. Trakya umumi mil
fc •işı K!ım Dirfk, umumi katipleri 
Kemal Geilefeç ve maiyetleri erkanı 
olduğu halde bugün sat 12·40 da o
tomob'lle buraya gelmişlerdir. 

1 LAN 
Kırıkkale Gedik."i usta hazırla
ma 

Cumhurreisimiz şehir medhalinde 
umumi mllfettişlik başmilşa,;ri Sab
r . vali Ferit Tümer, belediye reisi 

er.f, mülki ve askeri erkan ile mek
tepliler ve binlerce halk tarafından 
kar, lanmış \"e ik" mektepli tarafın
dan birer buket t kdim edilmiştir. 

Üç dört dakika üren kı,a bir te -

vakkufttt sonra yollarına devam bu
yuran :.\Ii'll Ş f miz Kıyık yolu ile ve 

Saraçlar caddesini takiben şehrin i
inden geçerek doğruca Karaağaca 
gı•m "şlcrd r. 

Biltün yollar en coşkun bir sevinç 

tezahüratı il 0 n:.illi şeflerini selamlı
ran halk ile dolu idi. İnönü bu içten 
se"l'gıye halkı fltemadiyen sel8mla-

makla mukabelede bulunuyordu. Ka-

rııağaç yolu ilerinde '\Ieriç köprüsü 

bnşında ziraat kursu talebeleri ve Ka 

ruağaçta da halk tarafından karşı-

!armış olan l\lilli Şef istasyona gel-

mi~ bulunan hususi trenlerine çeki-

g zr~ektir. 

Edirne, 1 (A.A.) - Cumhurreisi
miz yanlarında başvekil Refik Say-[ 
cl.ı~ olduğu halde dün akşam manev-' 

3 

ra .lhasından geçerek geceyi Baba-ı
r • ,de hu.us! trenleriııde geç"rmiş -l...., 
I< ve bu eab:ıh tekrar manena sa- ~ 

• ı: ~i~: •rd:r. ı ~ . 

nıf'1;ıa talebe • 
7 

alınr or 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll; 

Lüzumlu 
KASABA HATTI: 
lzmir - lstanbul - Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar,amba) l'Ünleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vaa:on vardır. 

lzmir - Alaşehir yolcu trer.i her l'Ün ıaat 16,40 da Baımahaneden 
hareket ed r. (Bu trenin M:ıniaada aktarma edilmek auretiyle otoray. 
la Somaya devam· vardır,) 

İzmir - Bandırm'.l ıürat tren? Pazartesi - Çarıamba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu t~enlerle latanbula gidecek yolcular için 
Bandırm:ıdan vapur vardır.) 

lzmir - Bar.dırma yolcu ıı·eni Salı - Perşembe - Cumartesi - Pazar 
günleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
yolcular için yalmz Perşembe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
-.ardır.) 

AYDIN HAIT: 
lzmir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarfamba - Cuma 

.Cumartesi günleri saat 22.50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur • !apart• ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lzmir - Nazilli yolcu treni her a:ün aaat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. 
lzmir • Denizli yolcu treni her a:ün aaat 1 O da hareket eder. 
lzmir • Ödemiş yolcu treni her gün saat 18, 1 O da hareket eder. 
lzmir - Tire - Ödemiı muhtelit yolcu treni her l'Ün saat 5,45 de ha• 

reket etler, 
fzmir - Tire otoray her l'Ün saat 16,30 da hareket eder • 

"t'ELEFON NUMARALAR: ı 
'i'anl'm ihban 2222 • 2532, Kartıyaka: 5055 ündacb aıhhi ı 204& 

Müclcleiumumilik : 2455, Polis : 2463, ıehir telefonll müracaat No 
2200, ıehirler araoı telefon müracaat No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
Hava a:azi : 2326, ha•a l'azi fabrikaaı : 2294, Karııyaka au itl.areai : 
5105, B•mahane iıtaayonu : 3638, Al>Ancak iıtuyonu : :t134, Paaa· 
p<.'rt vapur iskeleai : 2~54, Denizl>ank acenteıi : 2674. lzmir ali tirketi 
3015, Tak•i iatemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
Izmirden Karııyakaya ilk vapur aaat 5,30 da PaaaporUan l'ece I011 

•apur 11,30 .-ta Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur aaal 

6 da, aon vapar da 24 tedir. Gündüzleri her yarım Katti\ bir karıılıklı 
•apurlar harelret eder. 

ŞEHiR D>~ILI NAKiL VASITALARI ı 
Tramvaylar t labahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

•ay 6 da hareket eder. Konaktan S,20-6,20 dedir. 1 Gece aon tramvay 
Güzeiyalıdan 24,115 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her heı 
dakikada bir tra .. \'ay vardır. 

Otobüale : Bucı•, Bornova, Baamahane, Tepecik Te Aiaancak hat• 
tma her a:ün muntazam otobüaler iılemektedir. 

HAVALI KATARLARI ı 
lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 
İzmir • Bornova ı 5,30-6,46-8,07°10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-l'i', 

,5-18,50-20,10. 
İ•mİr - KartıyaLoıa - HacıhU.Cylal r ı 111'i,j•T,311-l:l,3U-l0,:ıl0.1Z,10. 

~3,C3-14,S0-16,SO-l 7 ,47-19,30-21,25. 
lzmir • Menemen ı S,48 (Yalnız Cumarted ırünieri :13103), 

DENİZYOLLAıtI ı 
Çarıamba ,.ünlet4 aaat 12 de lıtanbula •ür'at poataaı. Per,embe 20 

de atapoıtaaı. Çarıamba 10 da Merıin aür'at poataaı. Pazar l'ÜDÜ 12 
de llhrain poatau (Radoaa da uirar.) Karaburun poataaı Pazarteai •• 
pet'f....,be a:iinleri aaat 9 da. 

,_EMLEKET HARiCi ı 
ltal$an vapurları muntazam poataiar : Çartamba aaat 17 de Pire, 

Brencbıd, Venedik, Triyeate. Perıembe aaat l '1 de Radoa, Adalar. 

18 Ağus~os 1!>39 CUMA 

J an 
İzmir ikinci icra memurluğun • 

dan: 
Alacaklı: lzmirde Mehnıed Yıl • 

maz ve l\Ielımed Hamdi UJ. 
Borçlu : İlya hac: 'roma: 
P.araya çevrilecek gayri menku 

lün ne olduğu: 1zmirde Darağaç es· 
ki paralı kôprü yeni şehidler cadde• 
si 125 yeni ve 177 e ki ~o.lu dükkar 
Takdir edilen kıymet : 150 lira. E~
ki cedit sokağı ve yeni 1529 No. lu 
sokak "l'e yene ayni mevkide dilkkii· 
na muttasıl gayri kabili istimal bi, 
N o. lu fırın. Kıymeti: 50 lira. Gene 
ayni sokakta fırın ve dükkanın üze · 
rinde 3 No. lu bir bab hane. Kıyme· 
ti: 425 lira. Gene ayni sokakta eve 
müştemil ve muttasıl 5 ve 7 eski Ne 
lu 5 ve A 5 yeni numaralı bir bat 
langar. Kıymeti: 1000 lira ve langa· 
rın tam arkasında ve denize kadaı 
uzanan ve bir tapuya bağlı 700 me • 
re murabbaı arsa. Kıymeti: 200 lira. 

İşbu dört parça gayri menkullerin 
heyeti umumiyesi 1825 lira kıymetin 
de olup bir birine milştemil ve mut· 
tasıldır. İlya hacı Tornanın Mehmed 
Yılmaz ve Mehmed Hamdi Usa bor
cundan dolayı mahcuz bulunan bu 
dört parça gayri menkuldeki arsası 
da dahil olduğu halde heyeti umumi 
yesine 1825 lira kıymet konmuş olup 
borçlunun bu gayri menkullerde bu
lunan üçte bir hissesinin satılmasına 
karar verilmiştir. 1825 lira umumf 
kıymettir. Üçte biri 608 lira 3.l ku -
ruştan ibaret olup satılığa kot.ııldu. 

Birinci artırması 19-9-939 tari • 
hinde salı günü saat onbirde daireıle 
icra edilecektir. İşbu gayri menkule 
ait artırma şartnamesi her kesin ırf· 
rebilmesi için 1-9-939 tarihinden it.· 
baren açık bulundurulacaktır. 

1 - Satılığa çıkarılan 700 metre 
murabbaı arsada dahil olduğu haJdr 
langar hane fırın ve dükkanda borç
lunun üçte bir hissesi olup umumuna 
takdir edilen kıymete göre bu h:,,e· 
ye isabet eden 608 lira 33 kurustaıı 
ibarettir. Tayin deilen zamanda artır 
ma bedeli işbu gayri menkullerin üç 
te birine isabet eden ve tahmin edi 
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bul 
maclığı takdirde en son artıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak şartiyle artır· 

manın on beş gün daha temdidi sure• 
ııyıe ıKınci artırmanın 4-ıu-:ı1'ıı 

rihinde çarşamba günü saat on b:rd9 

yüzde yetmiş beşini bulmak şartiyl& 
en çok artırana ihale edileceği ve 
aksi takdride satış yapılmıyarak il" 
bu artırmanın 2280 sayılı kanunuıı 
hükümleri dairesinde tecile tabi bil" 
lunacağı. 

2 - İşbu garri menkul üzeriııde 
her ne suretle olursa olsun bir h81' 
talebinde bulunanlar varsa iddiala· 
rını evrakı müsbiteleriyle birlikte 
yirmi gün içinde icra dairesine bil' 
dirmeleri liizımdır Aksi takdirde 1ıs1' 
!arı tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. satıŞ~ 
iştirak etmek istiyenlerin yüzde yed• 
buçuk nisbetinde pey akçesi veY~ 
milll bir banka teminatı vermeler• 

mecburidir. d 
Satış sonunda müşteriden yüz 

8 

iki buçuk dellaliye alınır. Daha fazl~ 
izahat almak istiyenlerin daireıniz!Il 

. ı:ne· 
39-1612 sayılı dosya No. sı ıle 
murluğumuza müracaatları. İş:: 
gayri menkullerin evsafı dosyamız 
yazılı takdiri kıymet zabıt varak•111 • 

rında gösterilmektedir. Mllşterifet 
·r ıer· şartnameyi ve bunu okuyabı ır , 

Müzayedeye iştirak edenlerin bil gal 
. Jcll • 

ri menkullere ait şartnameyı 0 
1 

muş ve her malllmatı almış Ye J;;abll 
P'' etmiş ad ve itibar olunacağı v~ t~u • 

ferağ harçlarının müşteriye aıt 
Junduğu ilin olunur. 

s 

~t 

\Q, 

~.ı 
1 
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!' zmı r evı;_z l :-:: Amir /iği ~at'·"' A.nı.ı ~ Müstahkem mevki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 
l J 011'lSYOrı•t //an/art i !ere 60 liradan haşlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli olan- Muhammen B. 

İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: !arın şartları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü- Satış Na. Lira Kr. 
1 - lzmır m üstahkem mevki birliklerinin ihtiyacı olan 18500 racaatları. 

kilo zeytiııyağına 14 ağustos 939 tarihinde pazarlıkla yapı- 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 
lan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 21 ağustos İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
93') pazartesi günü ıaat 15,30 da kışlada lzmir levazım amir- .1 - DiyMb3kır Kor merkez birlikleri ihtiyacı için ( 1, 150,000) 
!iği satın ı:.ima komisyonunda yapılacaktır. kil" buğciay kırdırılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konul-

ı - Tahmin edilen tutarı 85 1 O liradır. muştııı. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 638 lira 25 kuruştur. 2 - Eksiltmesi 5 eylul 939 salı günü saat on birde levazım amir-
4 - Sartnam"s; her gün komisyonda görülebilir. !iği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Istekliler Ticaret Odasında kayıth olduklarına dair vesika 3 - l\fohammen tutarı (20700) lira olup muvakkat teminatı 

ı>östermek. mecburiyetindedirler. ( 1552,5) liradır. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

cii maddelc:rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi- 5 - !steklileri nteklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 
nah muvakkataları ile ihala aaatından evvel komisyona mü- uygun olarak eksiltme saatından nihayet bir saat evveline 

.....__ racaatları. 3 05 O --.,_..;k:.::a:.::d:.;:a:;.r.::k:.::o:.::m:.::i:.;:S;:,Y;::.On:.:.':.:." ..;v.;e;:..;rm;;.;.;;e;:..;le;;r~i .:.:il::.a.:.:n~o::,lu::,n::.::,u:.;r ·..;3;,..~8:_..;.l ,;3_;..1 8..._.2,~6 
lz;;ir levazım amirliği satın alına komisyomından: İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 

Miktarı T urgudludaki topçu taburunun ihtiyacı olan 276000 kilo yulaf 
Kilo Cinsi şerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. 

5600 Pirinç 
6720 Çubuk makarna 
2000 Arpa şehriye 

10000 Kuru fasulye 
5000 Kuru soğan 
6720 Patates 

1 - lzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ye mik
tarları yazılı altı kalem erzak ayrı ayrı ve pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhaleleri 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on beşte kışla
da l:ımir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - Talipler numuneleriyle birlikte ihale saatından evvel komis-
....._ yona müracaatları. 3051 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 
1 - 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada l:zmir leva

~~ arnirliği •atın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılına
.~ Anadolu gazetesinin 2, 6, 11, 16 ağustos 939 tarihli nüshaları ile 
n ~dilen lzmir müstahkem mevki birliklerinin 1350 ton buğday üğüt-
~aletinden vaz geçildiği ilan olunur. 3049 

1 
İ<:ınir levazım amirliji satın alına komisyonundan: 
- İzmir müstahkem mevki birliklerinin 54000 kilo patates ih

tiyacı pazarlık suretiyle 14 ağustos 939 tarihinde yapılan ek
siltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 21 ağustos 939 pa
zartesi günü ~a~t on beşte kışlada İzmir levazım amirliği satın 

2 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 
- Tahmin edilen tutarı 351 O liradır. 

4 
- Teminatı muvakkate akçası 263 lira 25 kuruştur. 

S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
- istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

6 
göstermek mecburiyetindedirler. 

- Pazarlığa iştirak ed~cekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve.lkaları ve temi
natı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyo-
... __ ---·---·•-••• .JVIV 

1 
Bornova tümen ıatın alma komisyonundan: 
- Bornovadaki birlik ihtiyacı için 450 kilo sade yağı 250 kilo 

zeytin y.ığı 500 kilo makarna pazarlık suretiyle satın alına
caktır. 

~ - Pazarlığı 18 ağust ·:>s 939 cuma günü saat onda yapılacaktır. 
- lstekli!~r vukarıda bildirilen vaktinde Bornova askeri l!atın 

alına lron-isyo..,ıın!. gelmeleri ilan olunur. 3042 

zrnir levazım amirliği satın alma komisyonundıtn : 
'it ~enemendeki piyade alayının ihtiyacı olan 103000 kilo yulaf şe

K evsafı dahilınde satın alınacaktır. 
ıt I; apalı zarfla ihalesı 21 ağustos 939 pazartesi günü saat onyedide 

tPsinin tutan ı; 1 50 liradır. 
Ik teminatı 3% lira 25 kurustur. 
~artnamesi komisyonda görü.lebilir. 

'r •teklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 
ü~~ııun iki ve üçiinr:i maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale 
lilıı~ Ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 

ıııa tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 
1 6 12 18 2760 

l~rnir levazım amirliği 5atın alına komisyonundan: 
't ICırlcağaçtaki piyade alayının ihtiyacı olan 1 03000 kilo yulaf şe

"e evsaf dahilinde .atın alınacaktır. 
'd l\apalı za, tla ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on a!h

ıt. 

~epıinin tutarı 5150 liradır. 
bıı· le teminatı 396 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda ııörii· 

it 

~Ul~teltlilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 
·~~ l\Urı iki Ve ÜçÜnCÜ maddelerinde yazılı VePikaları ilfl bPraber ihale 
·~ 1~e ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ma

lltnen satın alma komisyonuna vermeleri 
1 6 12 18 2761 

1 İr Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan: 
...._ İstanbul komutanlıiına bağlı birlikler hayvanatı için 1280 

lon yulaf satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 22 /Ağustos 
9~9 ıalı gün>i saat 15/30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
65280 liradır. llk teminatı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mu· 
kabilind.? veril .. bilir. İıteklilermin ilk t<'minat makbuzu veya 
ille tubJııriyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalariyle beraber 
ihale ~nij ihale saatinden bir ıaat evveline kedar teklif mek· 

~ larını Pındıklıd;;. komutanlık satınalma komisvonuna verme-
bri. 8-13-18-20 

1 l'tı. Ya tiiınen satın alma komiıyonund:ın: 
iın .ı\yrı ayrı üç pazarlık fartnamesiyle Gaziemir Tire ve Aydına 

ed!lrnek ~artiyl• ceman 60 ton askeri evsafı haiz ekmeklik un 
l Q ağustos 9 39 cumartesi günü saat dokuzda pazarlık aureo-

~ tiyle satın alınacaktır. 
.,..._ Bther kilo un için 1 2 kuruş 50 santim fiyat tahmin edil -

l nıiştir. 
~ ...._ ·r <"rninatı wuvaltkatesi beheri irin 188 liradır. 
1 -....... ŞartnAmesi komisyonda görülehiiir . 

. ~•t•\.J;lt>r ytıhrırl~ l: i:dirilt•n vaktinde muvakkat teminatl~rı 
•ı• Burnova asiceri satın alma komisyonuna a•lmeleri ilan 
olunur. 3043 

Kapalı zarfla ihalesi 2 l ağustos 939 pazartesi günü saat on yedi
dedir. 

Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
ilk teminatı 1 OH liradır. 
Sartnaınesi komisyondan görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya teminat mektupları ile 249C 

sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bera· 
raber ihale günü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 6 12 18 2758 

İzmir levazım oımirliii satın alına komiıyonundan: 
Manisa tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan 775300 kilo yu· 

lal şerait ve evs3f dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 2 l 
ağustos 939 pazarttesı günü saat ondadır. Hepsinin tutarı 38765 li
radır. 

Jık teminatı 2307 lira 3~ kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
fsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun ıki \'e üçüncü maddeleri;ıde yazılı vesikaları ile beraber tek
lif mektuplarım ihale saatır.dan en az bir saat evvel Manisa tümen sa
tın alına komisy<ınuna vermeleri. 1 6 12 18 27 5 J 

Bornova tümen satın alına komisyonundan: 
J - Gaziemirdeki birlik hayvanlarının ihtiyacı olup açık eksiltme 

ıuretiyle münakasada bulunan 91 ton yulafın muayyen gü
nünde istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretiy 
le satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on dörtte 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 5005 lira olup ilk teminatı 375 lira
dır. 

4 - Şartnames; her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika 

ibraz etmes: mecburidir. 
6 - Pnarlığa iştira!.. edcekler 2490 sayılı kanunun 2 ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminatları 
:_ı_ L: .. ı:ı_.__ #'•~'---.1 ı ·1 ı• zJ - _J....~ • ..,,,_ ,ııg...,.·--·--'- ' -- ~••• 

alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 3044 

lzmir lnh·sarlar başmüdürlü
ğünden: 

Als;rncaktaki depolarırrıızda mevcud miktar muhammen fiyat ve 
teminatlan aşağıda yazılı çul ip ve kınnaplar açık artırma suretiyle sa
tılığa ı;ık:\rılmıştır. Şartnamesi levazım şubemizde numuneleri mez· 
kur dep<>larımızda görülebilir. isteklilerin 1 9 939 günü saat on beşte 
baş müdüılüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Miktar 
kilo 

5725 
215 

2041 
9318 

Muhammen 
Fiyatı 

Kuruş S. 

6 
11 
19 
13 

Teminatı 
Lira K. 

25 76 
1 77 

29 08 
90 85 

147 46 
3041 

M. M. V. hava 
dan: 

müsteşarlığın-

lzmirdeki tayyare alayında istihdam edilmek üzere bir mimar 
alınacak ve bu mimara yeni barem hükümlerine göre ücret verile -
cektir. 

T aiiplerin ellerir.deki diploma ve vesaikleriyle Ankarada M. M. 
Y. Hava müsteşarlığı zat işleri şubesine ve lzmirde tayyare tugay ko
mutanlığına 30 ağustos 939 akşamına kadar müracaat etmeleri lazım
dır. 18 20 22 24 3831 3016 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlüğün 
den: 

T ahaffuzhane elektrik t esis&tı için muhammen bedeli 429 lira 
olan 6 ton mazotun Urla T aJı3ffuzhanesi Satın alma komisyonunca 
25 /8 / 9~9 Cuma günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 32 lira 17.S kuruştur. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin her gün mezkur komisyona müracaat etmeleri ilan 
o~unur. 12 15 18 21 (2954) 

M M. ' • Deniz Lev zım satın 
a lma komi yonundan: 

1 - Tahırin edilen bedeli 72.135 lira 75.000 kilo sadeyağı 29 
ağustos 939 tarihinde salı günü saat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak iizere rksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı 4856) lira ( 7 5) !kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan (36 l ) kuruş mukabilinde alınabilir, 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş -
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

13 18 23 28 6059/ 2925 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

(Darağaç - Şehitleı Banyo - 1 506 No. lu 
(Sokak 3 tajlı oiması lazım gelen 297 ,33 
( 'o. lu Arsa 237 !36 
(Üçkuyular M. 3 No. lu Sokakta 24 eski 40 
(Kapı 48 - 20 taj Numaralı 1865 Ada 
( 6 parsel sayılı Hane 150 00 
(Reşadiye ÜçkQyular mevkiinde 22 Papu 
( 14 T aj No. lu 1863 Ada 13 Parsel sayılı Hane 48 00 
(Reşadiye Üçkuyular Çakalderesi Sokağı 
(23 Taj No. lu 18i2 Ada 2 Parsel sayılı Hane 25 00 
(Güzelyalı Mahallesi Karamahmud Çiçek 
(Sokağında 13/ 1 No. lu 887 Ada 1 O Parsel 
(sayılı Arsa 83 25 
(Üçkuyular 5 No. lu Sokakta 8 Taj No. lu 
( 1864 Ada 2 Parsel sayılı Hane 150 00 
(2 inci Karantina M. Bülbül Sokağında 
( 18 Taj No. lu 1745 Ada 14 Parsel sayılı Hane 159 00 
(Reşadiye Üçkuyular 1 inci Sokak 7 Taj 
(No. lu 1863 Ada 3 Parsel sayılı Hane 60 00 
(Reşadiye Üçkuyular 5 No. lu Sokak 54 kapu 
( 1864 Ada 1 parsel sayılı Hane 23 00 
(Birinci Süleyrnaniye M. S97 Ada 2 Parselden 
(müfrez Tokaydın sokağında 40 - 42 kapu 
(No. lu l 72 M. M. Arsa 69 00 
( 1 İnci Süleymaniye Muharrem Sokak Eski 
( 7 No. lu 591 Ada 9 Parsel ıayılı 92 M. M. Arsa 18 40 
( 1 İnci Karataş Kô.tipzade ve Teşviki ye Sokak 

27 

(2-2 / 2, 29 No. lu 609 Ada 30 Parsel 197,50 
(M. M. Arsa. 148 13 

244 (Göztepe Mısırlı Cad. 371 Taj No. lu 859 
(Ada 7 Parsel 1070 metre murabbaı Arsa ( 07 00 

245 ( Göztep;, Mmrlı Cad. 466 - 468 Eski 282 - 284 
(Tajlı 85 7 Ada 4 ve 16 Parsel sayılı 390 
(M. M. Arsa 39 00 

246 (2 İnci Karataş Halilrifat paşa Cad. 87 Tajlı 
(641 Ada IOParselsayıh 137,50metreM.Arsa 41 25 

247 (Reşadiye Üçkuyular 5 No. lu Sokak 1863 
(Ada 12 Parsel sayılı 98,42 metre murabbaı Arsa 14 76 

Yuk~.rıda ?.'azılı emvalin mülkiyetleri 9 ı 8. 939 tarihinden itiba· 
ren 16 RUn muddetle, açık artırma usuliyle müzayedeye konulrnu•
tur. ihaleleri 24 / 8 939 tarihinde Perşembe günü saat 15 de Milİi 
Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden f". 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfüda M. Em
lak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 9 18 (2883) 

Gümriik ' muhafaza genel ko
mutanlığı lstanbul Levazım 
A e e w e ı_ J •- e m .. .r .. :J1 .ca~.ına Dlta KOftllSYO· 

nundan: 
1 - Gümrük muh:ıfaza teşkilatı eratı için satın ahnacak 2000 

adet e~at ka~utunun kapalı zarfla 28, 8/ 939 Pazartesi günü ııaat ı 5 
de eksıltmesı yapılacaktır. 

2 - Tasın!anan tutarı 18600 lira ve ilk teminatı 1395 liradır. 
3 - Evsac ı;artnamesi ve nümune komisyondadır. Görülebilir 
4 - lstekliler_i~ eksil~me saatından bir saat evveline kadar 249( 

sayılı kanunun tarıfı veçhıyle hazırlıyacakları teklif mektupları G 
1 h 'd'V· nıa ata rı. tım cau esı elı Alemdar han ikinci kattaki komisyona ver-
melerı 9 13 18 23 (5898 (2873) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satı..e 
No. 

248 

249 

250 

25 1 

252 

253 

254 

255 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

Muhammen 
Lira K. 

Darağaç M. 1527 No. lu 2 inci Altın sokak 12 eski 
1 O taj No. lu 80 metre murabbaı zeminli hane 
ikinci Tepecik cevizi; şimdi 1153 No. lu sokak 65 
bj No. lu arsa 
ikinci Tepecik zeytinlik 5 inci sokak şimdi 1164 
Na. lu sokak 166.60 metre murabbaı 5-1 No. lu arsa 
lki,-,ci Tepecik M. 11 SO No. lu Çakır sokağında 56 

eski ve yeni 76 taj No. lu 60, 1 7 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1171.J No. lu Zeytinlik 1 inci so
kak 94 kapı 94 taj No lu 81.00 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1144 No.lu Beşaret sokak 37 / 2 
t,ıj No. lu 133,59 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik 1160 Ne. 1 uBeşaret sokağı 50 taj 
No. lu 64,65 metre murabbaı aroa 
ikinci Tepecik M. 11 fıO No. lu Beşaret sokağı 52 taj 
!'ıo. lu 38,28 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1 147 No. lu Celadet sokağı 20 taj 
lı 63,38 M. murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 11-17 No. lu Celadet 8okağı 3 11 1 
taj No. lu 122,B'i mc.:tre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1 144 No. lu Beşaret sokağı 4-1 taj 
ve 36-3611 çakır sokağından No. lu 228,33 M. 
M.aısa 
lk"nci Tepecik M. 1160 No. lu Beşaret sokağı 44 
tajl· 82 M. M. arsa 
ikinci Tepeccik M. 1176 No. lu zeytinlik 1 inci 
sokak 46kapı 46 taj ve 51,60 metre murabbaı arasa 
ikinci Tepecik M. 1 176 No.lu zeytinlik 2 inci sokak 
19 kapı 19 taj No. lu 72.80 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1 140 No. lu zeytinlik 1 inci so
kak 104 kapı 104 taj No. lu 41,43 metre murnbbaı 

350 00 

61 68 

33 32 

36 10 

20 25 

80 15 

25 86 

15 31 

31 69 

6 1 42 

274 00 

32 80 

7 74 

9 10 

arsa 6 21 
Yukarıda yazılı emvalın mülkiyetleri 1 7 8 9 39 tarihinden ıtı

baren 16 iÜn müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye konul -
mu~tur. ihaleleri 1 / 9 / 939 tarihinde cuma güni.i •aat on beşte milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır Taliplerin rnııhıımınen bedr i! ri 
Üzerinclen yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırar. k yevmi me?knr 
da milii ~ınlak müdürlüğünde toplanacak satı• knm'•vonuna '""'ira-
caatları ilan olur.ı.ır. 17 26 3025 



1939 K. Tasarruf İkra~iye Plô:nı 
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32,000 LİR A MÜ K A F .A T 
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6 A 1 E -1 .. [ 1 /kinci K ' J • 1 Şubat, 1 Mart, 2 ğust~s, !' u' 
t, ur a ar. teşrin tarihlerinde çekı,ecektır 

~11111•· IKRA MIYE LER ,,11111 :ıııııııııı ı ııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
ii 1 Adet 2000 liralık 2000 lira := 
~ " " - 5000 .. = E5 5 1000 = 
~ 8 • 500 .. 4000 " = 
s 16 • 250 .. - 4000 .. = 
~ 60 • 100 • 6000 .. = 
~ 95 • 50 ,, - 4750 ,, : 

Izmirin en modern, en 
temiz ve en muntazal11 

f te" aile yuvasıdır. Kon or, 
mizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından AnkaraP8 .. 

lasın fevkınde otel yok· 

tur. 

~ 250 JI 25 H - 6250 U ~ = 
- - ANKARA Sotiuk ve sıcak banyolu, ~.alirüferli, müteaddid friterli olduğu 
;;;;; 435 32000 ~ = . '""'A A~ Jbi, en nefis yemekler veren lok~ntayı! ~ükemmel pastahane 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111.ll ll~lll lll _lll lll lll lll l lll lll l lll lll ,~tnDlm ~ = · (""' ve kıraethaneyı camıdır ~ 
r. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bırıktırmış olmaz, ayru . ı- 11111111111111111 
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