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VAZİYET ÇOK NA.ZİKTİR 
Avam ve Lordlar kamaraları dün fevkalade i çtimalarını yaptılar 

-------------------------------------...._-------------------------------------------

Çemberlayn, mühim beyanatında, 
lngilterenin şiddete mukabele et

meğe hazır olduğun bildirdi 
Almanya, Şarki Avrupada kendisir,i ha~im zaııııederek serbest kalmak 

istiyor. Fakat lngiltere, başkalarının zararına kimsenin cebrü şiddet 
kullanmasıua asla müsaade etmiyec ~k ve k rşı koyacaktır 

----------- ----------------. 
~ 

Moskova paktı ve 
Londra, 24 (A.A.) - Avnm ka

mnra.;ı bugiin snnt 14,45 de toplana
caktır. B. Çemberlaynin beynelmilel 
vaziyet hakkında izahat verme;;i 
beklenilmekte ve bu izahatın bir sa
at kadar s0reccğ1 tahmin edilmekte
dir .Bu izahattan sonra baş,•ckil, 

kamaradan milli müdafaanın menfa-

1 
marasından geçerek kralın tasdiki-
llP. iktiran edebilmesine medar ol - ı 
ma\ Uzere, erkenden kabul edilecek

manası 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

lk gün evvel ani olarak ilan edi· ati ııamınn hükQmete fevkalfıde selft
len Almanya iJe Sovyet Rusya ara_ h yetler verilmesini natık olan ka -
•ında.ki ademi tecavüz paktı artık n.un lay~haşınm kabul cdilm~sini is-
l>ir emri vakidir. tıyccekbr. 

DUn e.koam g ç vakit itnzalanmıı Mütenkıben muhalefet fırknlnrt 
~ ,~ ı. ..... ;;., ",.. .... ,m...,.;ı;;w; ;r; .. lid1>rleri söz alncnklntdu-. .JJtuklıı.r 
tn iyet , .e 1umulil hakkında bir mutenıp ceı"~SIDI ~e aeeek ~Ia~mn:. 
rtıütalea dermeyan etmek menimsiz zakereler, fevkalade elahıyetler 
olur. kanununun bugün her iki kamara ta 

Komünizm ile nasyonal sosyaliz- rafından kubul edilebilip edilemiye
fllin bir nevi izdivacı mahiyetinde ceğini göstercce,ktir. 
01an bu paktın enternaayonal aiya _ Umumiyetl e zannolunduğuna göre 

~t ınaaaaında ne gibi tesirler yapa - r 
B. Çemberlayn 

a;am kamarası, kanunu, lordlar ka-

~ 

tir. 
Pnrlfimcntonun ileride akdedece

ği içtimalar, beynelmilel vaziyete ta 
bidir. 

Lordlar kamarası, snnt 15 de top
ianncaktır. l\Hlzakeratı Lord Hali-
faks açncnkbr. 
-Devamı l O uncu sahifede -

RPisicumhurumuza 
mesaj getirildiği 

doğru değil 

... 

Alman Rus
anlaşması 

~ 

Yedi maddeden ibaret olan ademi 
tecavüz paktıl 

Almanya ile Sovyetler birliği 
arasında aktedilen ademi tecavUz 
paktının metn. aşağıdadır: 

Sovyetler birliği ile Almanya 
arasında sulhun takviyes: arzusu 
ile hareket eden Sovyetler birliği 
hükumeti ve Almanya hükumeti 
Sovyetl.:!r birliği ile Almanya ara
sında 192G nisanında milnakit bi
taraflık muahedesinin esas hO· 
kümlcrine dayanarak aşağıdaki 

hususatı karnrlaşbrmışlardır: 

Madde l - İki akit taraf gerek 
yalmz olarak diğer devlet
lerle birlikte biribirlerine karşı her 
türlü cebirden, her türlü tecavüz 
hareketlerinden ve her türlil hü
cumdan tevakki etmeğj tnahhüd 
eyler. 

Mndde 2 - İki akit tarafından 
biri üçilncü bir devlet tarnfından 
askeri bir harekete me\ zu teşkil 

M. Molotof ederse öteki akit taraf bu devlete hiç 
Mo kova, 24 (A.A) - Tas A- bir şekilde yardımda bulunmıyacak-

jansı b:ldiriyor: - Devamı 8 inci aahif·•-le - -
,.... ____________________________________ ,__ ... 

Türk-Fransız 

Yeni t icaret anlaşması, takas 
fazlalaştırmıştır 

Paris, 24 (A.A.) -Türk - Fransız zalanmıştır. 

ıleceğini, aulh davasında müıbet 1 
txı i , .menfi mi bir rolü olacağını anh
hhılrnek için dah a bir müddet bekle· 
txlek lazım aelecektir. 

i
. Bugün için bu paktın delalet etti· 
1 bir mana vardır. Almanya •ulh 
~J)heıinin azimki.r ve kat'i hattı ha
~elteti karııaında o kadar •ıkıtmtJ, o 

Danzig Pazar günü 
iJhak edilf~cek Fon Papen yakın bir za· ticaret anla ması, dün akşam burada Ha,·as ajansının iyi haber alan 

iki hükumet delegeleri arasında im- - Devamı 5 inci aahifede - . 

'dar bunaimışt.ll" ki kendi manayı 
'-'e"cudiyetini bile inkar etmek za • 
~ .. etinde kalmııtır. Malumdur ki 
~Yonal aoayalizm ideolojiai komü-
llıı- 1 hd l • .. . .. ·•• a ey ar ısı eaaıı uzerıne mu• 
~llİddir. Almanyada bütün idare 

~~li bu zihniyetten mülhemdir. B. 
•tle., iktidal' mevkiine aeldiii sün

'beri Almanyanın komünizm cere 

~•!la karıı Avrupanm yesine ka-
1- 1 olduiunu ve daiına da böyle ka· 
~İını mütemadiyen aöylemit ve 
"'-il Alman harici ıiy .. etini bu e
~ ıöre kurmuıtur. Almanya ja • 
-. ~· ile antikomintern (yani ko • 
~~1lnt düımanlıiı) muahedeai üze
'- ele bir uyuıma yapmııtıl'. halya 
~ ele ayni eaaa dahilinden bqlamıf, 
~kU çelik ittifaka ayni muahede 
~dan varmııtır. General Franko 
' Jaauu Almanyaya batlıyan 
~· hede budur, Macariatanı çelik 

''"• yaklaıhran muahede de bu 
1 "ttur. 
~·~ tiındi Almanya bütün bu ha • 
~ •.••temi parçalamakta ve hatta 
~1 l'Uhunu bile inkar etmektedir. 
\t mukabil elde ettiji ıey -dik
' ediniz - Sovyet Ruayanın yal'dt
~ de!il henüz mahiyeti meıkuk 
~ t>ıtaraflıiıdır. Mahiyeti meıkuk 
4i) ~ı. çünkU Sovyet Rusya tim • 
~'kadar akdettiii bütün ademi te
~ anu 10 uncu sahif ede -

Fuarımızı-= 
l 4 Günde 
14,566kişi gezdi 

En Mühim H~berler 
İstanbu l , 24 (Telefonla ) - Muhtelif menbalardan gelen h aberlere 

göre, Alm:ınya Pazar günü Danzigi ilhak edecektir. Hitler, Danzigte 
irad edeceği nutukla, kıtaların Danzige girdiğini b ·1dirccektir . 

Gene buraya gelen haberlere nazaran İngiltere Akdenizdeki ticaret 
gemiler ine ger· dönmeleri hakkında emir vermiştir. 

.9. Fransada bir k ısım ihtiyat zabitler daha silah altına çağırılmıştır. * Sigorta şirketleri, harp sigortasını azami dereceye yükseltmişler
dir. Alman ve !talyan vapurl arına da sigorta kabul edilmemektedir. * İngiltere hükümeti fe\·kalade tedbirler almakta devam etmekte
dir. Cebelültankta izin kaldırılmıştır. Limanın medhali her ihtimale 

karşı kapatılmıştır. 1 * Fransan m Rcrl"n ı:ıefiri, Almanyadaki Fran~ız tebaasının Alman 
toprakların ı terk<'tınel erin i b ildirmiştir. Avrupadaki Amerikalılar da 
süratle memleketler ine dönmektedirler. 

------------------------------------------------------incir sevke yatı 

Dünkü ıncır sevkiyatından bir intibn. 
Dün yeni senenin ilk incir ihra- nan iki vapura yüklendjği ırnda i~· 

catına başlanmı ş, Belçikaya 10,2 ton çiler cıenlik yapmışlardır. 
incir ihraç olunmuştur. ilk parti in· llk parti inciri ( 278 torba oln-

-.... __________ .. cir mahıuliinün limanımızda bulu• - Devamı 4 üncü aahifede -

manda haip beklemiyorum ., 

diyor Uzüm 
lstanhul, 24 {Telefonla) - Al· 

• 
pıyasası 

man sefiri Yon Papenin dün tayya· dün 
re ile geldiğini bild irm iştim. Papen , 

- Devamı 7 inci aahifede - acıldı 
' _____ _,, 

Işaretler Fiat, öğ .eden sonra bir kuruşluk 

Birada ihtikar, al
dı, yürüdü 

Hükümet, fedakarlık yaparak 
ve halkı dü§Ünerek birayı ucuzlattı. 
Hepimizin hararetle alkııladığı -
mız bu hareket,, ne çare ki, her §e· 

hirde tatbikat ayrılıkları yüzünden 
matlup neticeyi vermediği gibi va
tanda§m tahammülünü ve ıabrmı 
ta§ırdı. Ankarada bira fiyatı lokan-
talarda 18, çalgılı yerlerde {dikkat 
buyuru)sun, radyolu değil) 22 ku
ru~tur. lzmir için nakil maarafları· 
nı hesaba katanak, §ite ve litre ba
§tna isabet edecek zammın ne ka
dar az olacağını anlarız. Buna 
rağmen tehirde bira, lokantalarda 
30 - 35 ve Ankaradakilerle katiyen 
kıyas kabul etmiyecek lialettayin 
çtlgıb gazir.o!arda da 50 kuruta 18· 

tılmaktadır. Bunun bir ihtikar ol
d ~ una lr.atiyen §Üphe etmiyoruz. 

16 kuru9luk birn, iki üç miali fi
yata 1atıl1rsa buna baıka mana ve
ıilcmez sanıyoruz. 

Hükümet bira ıatı§ını artırmak 
ve sıhhi enditelere cevap vermek is
terken gazino, lokanta vesairede 
b .. ,, ' in h ı gayret, bu makaad ve fe· 
dekirlıkları altüd etmek doğru de· 

bir tenezzül gösterdi 
L 

~ldir. Buna bir çare bulunmasını Dünkü açılma merasiminden iki intiba. 
b~kliyoruz. Üzüm piyasası dün açılmıştır., mızla donatılmıştı. Piynsadn 1 201)0 

tt Snbalıleyin. Borsa binası b.ıyrakları· - D~vamı 5 inci aahifede -



<SA HffE 2) 

Avrupanın geleceğine dair! 
~ahri Sa'\·cı 

Geçenlerde Alman propaganda nazırı Göbels bir nutkund ; m}is
takbcl Avrupnn1n entelleklüel veçhelerini Almanya ve İtnlyanın çi
zeceğini müjdelemiıti. Alman nazırına göre; liberalist ihtilal bir sınıf 
halkı hürriyete knvuştur:muştur. Falbuki lazım olan, milletler arasın. 
dl'ıki bir hukuk müsavntıdır. Bu sebeple Almany ve itnlya nasyonal sos 
yaliıt bir Almanya veya f &§i t bir İtalya değil milletlerin hukuk mu -
aavatına dayanan bir Avrup kurmak için ihtilale kalkıımı lardır. 

Biz bu noktai nazarı bahis mevzuu etrniı ve totaliterlerin böyle bir 
iddiaya kalkmalarında ki gülünçlüğe işaret etmİ§tik. Demiştik ki: Mil
letlerin hukuk müıu·all meselesi nazi ve faıit.alerin bulduk! rı bir 

doktrin de{:ildir. Bu mesele ile aımn hatt"' geçen asırlann ilim kafa· 
ları bir hayli uğraşmıştır. Eğer Alman ve İtalyanın ceberut hareketleri 
olmasa idi Avrupa, bu güzel fikrin tahakkuk merhalelerinden bir hay· 
lisini şimdiye knd r a mı§ olacaktı. 

Filhakika vaziyet böyledir. Alman nazırının bu nutkunu lstanbul 
matbuata da ele almıştır. İmzaları matbuat piyasasında üstün bir yer 
al n bazı yazıcılar Göbel~in işaret ettiği bu fikri hüsnü kabul ile kar-
tıhyorlar. Eğer Alman nazarının noktai nazarı hakikat n bu merkezde 
is kendisinin ve rejiminin ~ayanı takdir olduğunu iıaret ediyorlar. 

Biz bu fikir üzerinde tekrar d\!.§ünmek istiyoruz. Evvela §unu sÖy· 
liyelim ki «Milletlerin hukuk müsavatı» prensibi nazari bakımdan &On 
asrın ,eref han sine y zaln~k bir tekamüle var:mı§tlr. ilmin aceleal 
yoktur. Hukuk Ye devletler llrası münasebetlerine müteallik telakkiler . 
uz.un zam n bu yüksek prensibe yabancı ve aykın kalmııtır. Fakat mo- • 
dern zihniytinin hakim olduğu çağdanberi bu fikir nazari bakımdan in · 
celenmit ve bugün için nazari ilim aahaaında bütün vicdanlara kendi· 1 

ni kabul ettirmiıtir. Bu fikrin pratiğe inmeıi, ıiyasi mUnaaebetl rde 
tam bir tatbik mevkii nlmaaına gelince: lıte kütlelerin umumi vicda-
nı ve maıeri idr ki henüz bu fikrin ince man ıının öıterdiği irtif a, 
maalesef, çıkamamaktadır. Fakat ilim bekler. Hadiıeler, yeni h"'diıc· 
leri ve insanları, cemiyetleri olgunla tırır. Materi idrak, bu fikrin pra· 
tik hayattaki tatbik ıeklini, en ciddi bir zarur t halinde, nihayet bir 
gün anlar elb t •.• 

Hiç korkmad n .öyliyebiliriz ki: Dünyada eb di bir aulhe inanmak 
mUmkün değildir. Fakat meselelerin ~z.de doka n dokuzunu aulh yo
lu ile ye masa baıınd halletmek imkanlarmdan, dünyamız, hiç de 

mahrum dcğlidir. Yeter ki c:!ünyanın hor t rafmd bu fi'lıri hazmede
c k idrak olgunluğu müıahede dilsin.. Busün bu olg\lnluiu Al
manya ve İtalyada görmek, maaleıef, mümkün değildir. Bu acbcbl 
bir nutkunda böyJc bir fikri ortaya tar gibi aöz.üken Göb lae 'V o
nun rejimine, ltnly rejimine bu hususta verilecek tek bir ıeref ve tak
dir payı yoktur. Esasen gerek f aıizmin v gerek nasyonal sosyalizmin 
ideolojik bünyesi böyle bir müsavatı reddedecek bir yapıdadır. Bütün 
insanları, en yükaekdekini 1ıeliımlamnk için bir hiyer rıi merdiv nine 
diz n ltalya ile cnrkı necip» davası güden bugünkü Almanya cmillct
lerin hukuk mü~avatııt prensibini, dillerine almış olmakla beraber, 
tamamiyl kavradıklarına bizi inandıramazlar. Akai halde kendi ide
olojilerini yıkmıı olurl r. 

----.,.--ece***>>~-----

(ANADOLU) 25 Ağustos 1939 CUMA 

1 f Uoktoru~~zu~ 
1 oşesı 

~~-..-..;-..-....-....~~~-----......... ---~-----~~·--.---------~ ikleri iz ırde DAHlLl HASTALIKLAR MUTE. 

i l • 
a ev 

a 
de bir 

Haikın dilekleri, vadeli ikrazat ve borç 
Iarın uzıın vadelerle tahsilinde 

Pasif müdafaa tec· 
rübeleri 

Haber aldığımıza göre i tanbulda 
olduğu •iibi şehrimizde de passif ko-

HASSJSI DOKTOR M. ŞEVKi UCUR 
DlYOR Kl: 

Hayatın manevi gı. 
dası neş' edir 

runma tecrübeleri yapılacaktır Şeh- 1 · · b h l'k · · · · d k' · nsan ıçın, a usus gene ı ıçın 
rımız e ı a!Akadar makamlar, lıu .. 1 .. d · f hl k ecf Ç" 
tcerülıelcre esas olmak üzere milhim ~5u aıma era 1 vle nelş _ ır ... udn-
hazırlıkl b 1 1 d u neşe ve şetaret yo suz ugu ıçın e 

ara aş amış ar ır. . ı vı kl -
Son d f · t b ı l 

1 
yaşıyan msan arın sag ı arı ve sag-

~ e a ıs an u la yapı an pa..;. 1 1 ki d k . d l 
sif koru t db. l · k 1 ~1 am ı arı e pe zıya e ıstırap ı ve 

nma e ır erı ço esası o. .. .. ..1 .. d.. 5 hh "'f' k 
muı:ı fe\•kal~d · · t• . ı· uzuntu u ur. ı at ve a ıyet yo scı 

~· a e ıyı ne ıce vermış ır. h' .. h k k' f h k 

d
• Tatbikattan elde edilen neticenin bü ıç şup e yo 1

• era ı. ve ~eşe .oı 
e ıyor vüklüg·ü memnu fretlc k 1 d - lamaz. Şetaret ve neşemn saglık ıle. • n. arşı an ıgı k b .. "k l"'k .. b . 

Şehrimizde bulunan mebuslarımız, ı lecek, Ankarada alakadar makamlar için ayni büyüklük ve ehemmiyette ~e Nuyu1: at ·a k~e m~n~e . eh va~
ilk defa köylerden başhynrak vilay~. nezdinde halli icap edenler için lii- izm:rde de tecrübeler yap,Iacak, hır;1 ~~e 1 0 

an •. 
1;.~ed7_r l aı~·· 

51 d 
timizdeki halkın ihtiyaç ve dilekle- zım gelen teşebbüslerde bulunulacak passif korunmada halka vazifeleri a ~! ı~ç b ve ıw u\ ur erki u~u 
rini tesbit ettikten sonra dün akşam tır. öğretilecek, gösterilecektir. ~a ınl esıd ~zu b .. v~.k ba~t~. 1 

•• 
1 ~ an 

tekasüf 

ı . • * ınsan ar, aıma uyu ır uzuntu ve 
saat 18 de Halkevi salonunda zmır Mebuslarımız, bugün Ödemiş, Ba- -= =-- t d ı d 
h V kıf

ı ıs ırap uçurumun a yuvar "' "' , u· 
alkından müteaddid gruplarla gö- yındır \'c Tire havalisine giderek ora- a .ıar umum mU:Jürü l H t k d'I · h' .. ·· U 'h · . . . . rur ar. ayn ı en ı erme r neıı ~ 

ruş~ ş, ı tıyaç dıleklermi dmlemış- da da milntehipleriyle görüşecekler- eldi ve şetaret yapabilen kims .. ler, ancak 
lerdır. dir. g h ) k k )' "f · 

Toplantıda lzmir vilayet parti baş. İzmir halkının dilekleri bilhassa Vakıflar umum mOdOrü B. Fah- lasta} 
1 dsız,O uvv~t .1 

ve 
8 kıyı ctı tanı 

k ı ddi Ki d k o an ar ır. nun ıçın çocu ar oynı-
anı B. Atıf nan da bulunmuştur. ziraat bnnkasının geniş vadeli ikra- re n per, ün a şam Ankara k k "l k . ) 

Toplantıda bulunan mebuslarımız ekspresiyle Ankarndan şehrimize yçaca k,lsıçnhyacad vde kgul ecbe ·tı}r er .. 
zat yapması, şimdiki borçların da ocu arı az uy u arı u lare· 

Bn. Şehime Yunus, Benal Arman, B. . . gelmiş, Basmahane istasyonunda 
R d 

'llr' •
1 

.,. ... h d Ald uzun vadelerle tahsılı noktalarında izmir vakıflar üdilrü B E d S _ ketlerden alıkoymak demek, onla ~ 
eşa .;.ulmar Og' U, füe me e- m • sa e ::.1 v vl } w .. •• 

mir, Nazmi İlken ve Saadedln Epik- temerküz etmektedir. Halk, geçen rezli ve d·ğer memurlar tarafından rm saa; ıgını. ve sag a~ ~gını çurut-
11 d kuk Ü k ı mek demektır. Sıhhatlı bır çocuk ne-

men bulunmuşlardır. yı nr a ürt, potas ve Uz m ser- arşı anmı tır. Vakıflar umum mil- .1 d l l b b' l.ı 
Toplantıya parti teşkilntına men- gisi kilğıtlnrının daha ucuz olduğu dOrO, fuardaki vakıflar pavyonunu şe 1 

e 0 u, şetarete meş u ır ru 

sup üyelerile işçi - esnaf kurumlan halde ,.imdi çok pahalı olduğunu, bu- ~r~ek için gelmiş, doğruca fuara taşır ... 
birli~i azasından birçoğu ve halkı na rağmen bankanın borçları uzun g.ıtmış, vakıflar payyonunu gezmiş- Gul;n. oynıyan sıçnyan ç~c~lc 
temsıl eden heyetler iştirak etmiş, vadelerle tahsile muvafakat etmedi- tır. h~~ .. sa.~lam~ır, .her:' de çok _neşlıd_ı" : 
çok samimi hasbihaller yapılmıştır. ğini söylemektedirler. DUnkil toplan- -00000 Y_~z.~n-~ ekşıtmış, adeta . nglar gıbı 
Mebuslarımız. halkı dinlemiş, dilek tıda dileklerin ckserıyetini de emvali Hataya tayin edildi yuzun~1 buruşturan neşesız çocuklar 
ve ihtiyaçlnr hakkında notlar almıA. metrukeden taksitle mal alanların 1 . b t . . _.. sıhhatlı olmıyan çocuklardır. Bu -
1 

d . :.' zmırgıu u apusıcılmOdürlügu 'b' I · d .. l ·ı 
ar ır. Bu dıleklerden !zmirden intn. borçlarının uzun taksitlerle tahsili kontrol memurlarından 4o lira ma- nu~ gı 1 gc~ç. erdın f e ghul meye~ e .h 1~ 
cı mfimkün olanlar süratlc temin edi- teşkfl etmiştir. 1 B 0 ı~ı Ö k H A . mege neşe ıçın e era anmaga ı tı 

aş ı · e u z an, atny vihıyetı yaçlan vardır. Şurası bilinmelidir l · 

Belediye 
Büdceleri 

** ta~u sicil müdürlüğü kontrol memur gençlik, kuvvetli, kudretli olabih 
Potas fiatleri luguna naklen tayin olunmuştur. için her vakit gülmelidir. . 'es ve 

--ooooo şetaretli bir hayat, gençlerin hem 

yükseldi B:ra pav:yonunda bir had'se l-ıakkıdır, hem de onlara çok yakışır. 
Evvelki gece saat ikide Fuar sa- ';ençlik gülmelidir, gençlik büyük 

ı T A • • .. • sahasında B. Abdullnh ve 8. Şükrü- ~ir. inşirah için~e neşesini g.österme-
Y ekaletten bır tarnım Fakat bu yukselış nün bira satış paviyonunda bir vak'a lıdır. ~s~n gulmek, ~eşelı •>lmnk 

ld
. /,. d olmustur şetaretlı bır hayat geçırmek her in· 

ge l uzumsuz UT T~rz-'B M d bakk I v b ,. sanın sıhhati noktasından çok ehem-
1580 sayılı Belediye kanununun P:yasada - mevsim münasebetiyle B D ~ · B etu 1 a i/~a f'ıı miyetli bir keyfiyettir Hayatını ya-

117 inci maddesinin 16 mcı f.ıkrası - fazln miktarda potas bulunduğu ~,~ h'ud~. arb. l~kyt ab. ve. ıı;ka ınıst · sayı"ını ferahlı bir inbisat havası
1 

icin .b. .. ra . ı ·ıu ı qın ır ı e ıra ıctı ten sonrn !!>' ' 

mucı ınce memur ve mustahdem ma- a e p o l:i ım ış Iu lcıı lUz:unı:ıu ap görurken bır me el cıkmı nr ,. Q:t>cirme l'"n kirosP-1 .. ,. ı--~ L-1--L-

aş ve ücretlerinin azami haddi vari- yere l' ükseltflmektedir. Üz Om ve in- Dı'ra pav d 1 B .. N b.§A . afiyeti olmıyanlar, runları hastn o· 
d 

•.,1 yonun a ça ısnn . e ı y I . l d l l 
atının yüzde 30 nu tecavüz ettiren clr kurutmak için müstahsil ihtiya- ..:ıın 9 d hl b. · ·1d·- · · .. l · an ınsan ar ır. Çalışma ı, koşma ı, 

b 1 d
. 

1 
k rı , u e ıra ıçı ıgını soy emıs, .. .. 1. f k b 1 h . . d 

e e ıye er vekilletten mü:ıade istilı- cını arşılamak maksadiy!e bu sene d'- 1 · · 7 d bl · t·kı .. 'dd: vurume ı, a at un arın epsını e 
1
. h . ıger erı ıse u e ıc ı erını 1 )fi rb.. "k h ı· 'h b' .. 

sa ıne mecbur bulundukları halde ba- arıçten getirilen potas miktarı 18 ,.t · ı .. d. B d h'dd ti t uyu , a ıs ve nezı ır şetaret ıçın-. . . . . mı"' <,. ır. un an ı e enen er- .l . 
zı beledıyelerin bu kanuni tnzimeye bın varıldır. Bu mıktar GOO bip çu- ; B 1 d b. d hl . N ·b· . b ~ıe yapmalıdır. Bu neşe, bu ınbısa.t 
. t'b . . . 

1
z. . esu , ır u eyı c ının a- lb k' . h d k' ., 

f 
.t ı a ctmedıkleri ve bazılarının da vala yakın mahsul 1çın k;il.:Cj gele- f 1 t 1 b e ette ı o ınsanın ayatın a ·ı sag' 

Y b
. d f k . ına ıra mı , vara anmasına se e~ l _ b'. "k . 1.d. 

• ır e a i tih~aı de ayni şekilde ca ıse de havaların gidişinden endi- t,· . N b' d .. . ıgmın uyu tımsa ı ır. 
cyüzde 30t nisbetini tecavüz eden şe eden müstahsiller plyasadan fazla ıy~t vermış. e ı e masa uzerın· · 

Tümgeneral bugün spo cuL.-ır 
büdceleri tatbik mevkiinc koymakta miktarda potas almaktadır. rleki ekmek bıçağını çekerek D. Mc- Neşe, sıhhat ve tıfiyet, etaret, sağ· 

Beden terbyesi gene] direktörlüğü Batün sportif hareketlerin tekasüf oldukları nnlaşılmaktadır. Potas f'atini yükselten ~ebepler- ·ud ve Muhiddini muhtelif yerlerin- lnm bir ruhtur. ihtiyarlar da neşe o· 
da ı bir onf r 1ns verece" 

İzmir bölge.si asbaşkanlığından: merkezi olan Ktiltiirparlrta tenis kort Adı geçen kanunun 117 inci mad- den biri budur. Diğerine gelince, bu- en, B. Diindarı da başından hafif- labilir. Onlar da etaretli bir hayat 
Bugün saat 17 de vali B. Etem Ay. lar'Je kulüp binası ve konkur ipik desinin 16 ıncı fıkrasının mevzuu nu ihtikar diye tavsa etmek doğru ce yaralamıştır. Suçlu yakalanmış· 'çinde yaşamağı severler. lhtiyar1arııt 

kutun riyasetinde, beden terbiyesi sahasiyle atlı por binası yapılması da her sene büclcesinin memur ve müs- olabilir. tır. neşesi vücudlerinin ve onların ma· 
genel direktöril tümegeneral Cemil muvafık görülerek icap eden tahsi- tahdcm maaş ve ücretlerinin kontro- Fakat öğrendiğimize göre rekol- oo*Qo nevi. ruhi enerjilerinin kuvvetine 
Tahir Tanerhı iştirakiyle bölge isti- sat tefrik edilmiştir. !ünü istihdaf etmekte bulunmasına te ihtiyacını karşılıyabilmek için da- Fabrikada b ·r tehdit ve sağlamlığına tabidir. İhtiyarlar, 
şare heyeti toplanmıştır. Ayrıca beş senelik bir te!;;sat prog ha 5-6 bin varil potasa ihtiyaç mu- ne eli bir havada ne elenmeğe çalı· 

Genel direktör istişare heyetine ı·amı hazırlanmasına da karar veril- göre yalnız bir seneye münhasır olan hak kaktır. Altıkndnr makamlar, bu- vak' ası şırlar. Böyle olursa kocamış hayat• 
beden t4frbiyc i kanunu hOkilmleri miştir. müsaade! rin mOtcakfp senelere teş- nun temini için tcşebbilste bulunmuş. Halk::ıpınarda Fehmi Çet~ ve larında. et.~r~t ~e inbisat duy~ularİ) 
dairesinde beden mOkellefiyeti çn- ./.. mil ed:Jmesj icap ettiği dahiliye ve- lardır. 'cv?..ad Özyıldırım, çalıştığı fabrika- le neşelı gorunurler. 
ğında bulunan 18 ila 22 ~·aşındaki BugOn sant 17 de Hnlkevinde be- kaletinden vilayete bildirilmiştir. K [ f da Ankaralı DaYud o~lu lmirge Çav- ... 
gençlerin semtlerindeki kulOpler va- den terbiyesi genci direktörti Tümge- Nisbet tecavOzünlln her ene büd- a p para ar t b ·ı t hd'd t . 1 İhtiyarlık neşesizlik değildir. Sıı8' 
sıtasi'-·le toplu beden hareketleri ynp ncral Cemil Tahir Taner tarafından nH garayı a anca 

1 
e e ı e mı~ 

0 
• lam bir ihtiyar, kocamı~ bir aenctetl 

.; cesiyle beraber vekiilctin milsaade- ırıaliye Vekaletinden duklarından zabıtaca yakalanmış- dah li d h ıırt tl~d. fh· 
malan için icap eden tedbirlerin alın bir konferans verilecektir. sine arzedilerek muvafakat istihsa- I d a neşe ve a a şe are ı ır. .. 

b • t • /d • nr ır. . l k d k l cYO' 
ma ı zımnında nizamnamenin hazır- Jindcn sonra büdcelerin tatbik mev- z r amı m ge ı **- tıyar amış ne a ar ço genç er "' ~ 
!anmakta bulunuduğunu v.c şimdiden Öd~mı"şte hırsız'ık k" k "d. 100 50 25 k 1 k . . - r';rüz ki, kararmış gönülleoriyle rı 
18 ila 22 yaş arasındaki gençlerin - 11,~~lA onması ~l~rurı ır. 

1 
' hve d urKuş 

1
u 

1 
gilmhlıkşkpa- Kum yüzünden kavga ~eden eser bile göstermezler. Mııt• 

Ödemişte Adagide nahiyesinde ı ayet dahı ındeki belediye büd- ra arı~ zu ur e en a p arı a · ın- l' b' h .. d . rlnf· 
beden hareketleri için çalı mağa baş- D h celerinin tetkikile yüzde 80 nisbetini da Maliye Vekaletinden vilayete bir Bornovada Büyükçay sokağında ım ır ~u .~çın e setaretsız ya_şa 'ht'• 
ıattınlma ı tazım geldiğini ve bu işe . ere .ma nllcsi?de . ıustafa kızı. Hn- . 1 . t' B . . . S 1. •1 Al' .1 f" R h . Hnlbukı dıger tarofta gene hır ı . 
biran evvel başlanmasını bildirmiı:ı sıbenın gece evıne gıren hırsız, bır te- tecavüz eden belediyelerin hangi se- tamım ~e ~~ş ır. unda denıl.ıyor ~ı: e dım og du kı ı e şol ork a mı a:a· yar, hayatın n esini genclikten il 
ve bu iş hakkında ger.ekli tedbirleri~ neke yağ, b~ş lira kıymetinde bir ço- nelerde vekaletten müsaade istihsal Boya a azası hükumet bınası ın- sın a çay an um a ma meselesın- ba b k • h t 6ıJ• 
alınması i tişare heyetince karar al- cuk elbf esı çalmıştır. Hırsız aranı- ett:klerinin ve istihsal edilmiş olan şaadtm~~ ç~lı~an amel1~ledrde~ hMehü- den kavga çıkmış, birbirini tokatla· yu:~ i~:e~=~~~:~o~d~ :::ırıı.ıf· 
tına alınmıştır. yor. müsaade den müteaddit seneler isti- me. og ~ ay ram_ın e ın e şup . e • mışlnrdır, Ali bıçakla Rahmiyi baca- tur. 

ı -=·*·--- fade etmiA olan belediveler esamisi zerıne bır adet yüz kuruşluk gUmüş - d k ·· · d d 1 zmlrde bu ene yapılacak yeni te- lO' .1 - 1 d - . gın an ve aşı uzerın en e yara a· :ın 

h · nin tecnviiı eden nisbetleri göst~rir para yaka an ıgı ve yapılan tetkıkat G d 1 

b
si ilerin bkaşıdnda KAtl'e~mkand sknhaları tır an gıtti bir cedvelle birlikte vekalete bildi- ve tahkikat neticesinde bu paranın mı§hr. el n'er g: en.er 

u unma ta ır. arşı) a a a i saha M . h 'Jk f · · k 1 ld - ı ı ü · · --* -- Af b B
1 

C 1 Akçin i,,.. k lU b' 'k l' . . i 
1 

ersın attına ı se erını yapan, rilmcsi istenmi§tir. a p o ugu an aşı ması zcrıne ıcra -· ·- yon me usu . cma ı.ı· 
u 

1
P ınas~nın ı mn ı ınşEası ıçf n ü- evvelki gün limnmmıza gel n yeni __ * ___ kılınan takibatta paranın kimler ta- Yol inşaah tırnbuldau, Siva mebu u Bn. '.;\ferr. .ı 

zumu tah ısat ayrılmış, şre paea- l d T h d" A 1 -· ·- f d u uıaux. .. ü .. - ·1 b Gü 1 ük t · m"hkcJJ'I d ki t 
1 

b 
1 

k vapur arımız an ır an, un nta • LJ ra ın an s r ısun n ogrenı eme- Dün öğleden evvel vali B. Etem e r ey ve emyız " lııl'ı 
n a ehe çayırında ya~ı ne~ . a~t- :rn ve Mersine hareket ctmi§tir. Ro- napi'shane diği bildirilmektedir. Aykutun reisliğinde toplanan vilayet baş müdde·umumi muıwini.B·. orgel· 

t:rchm~n tsak ası ve kulOp bınnsı ıçın e dosa da uğrıyacaktır. Vapur, dönüş- • Şu sıralarda benzerine tesadüf olu- . . Babaoğlu Anknradan şehrımııe p· 
a sısa onmuştur y k ,, ] k daımi encümeni, Ödemış - Bozdağ . . . b h ehrfrJtİZ t 

• te Kıbrısa uğrıyanık oradan Fmıra a InC a yapı aca nan bu nevi hadiselerin failleri ile mış, ızmır me uı:;u, emı:ı re~ 
-------------- gelecek ziyaretçileri getirecektir. . . .. . . daimi mücadele için yalnız mahalli yolunun, 28 ve 25 inci kilometrelerin- ~~nt Borkurt, italya sefareti ticll ı· 
Çocukları k:britle oynat- Ek k' lzmırın en guzel bır yerınde ve zabıta kuvvetlerinin nlfikasile iktifa deki iki ldlometrelik kısmın kaldı- nte§ası B. Borynni vnpurln istıırı~·r 

nı .er tam göbeğinde bulunan umumi ha- edilemiyeceğinden bu kuvvetlere bir rım in a mı 8000 lirnyn müteahhide la, itnlya sefareti mntbunt n:0rrıııı-
mRym Belediye r~i liği, piy~sa~a ~ıka.rı: pisha~~ .b!nnsı~ın yıktu:la~ak şe~rin yardım olmak üzere bilumum Devlet ihale etmiştir. 1n~aatn derhal başla- B. Gaitano Vnrese, fuardaki ,·ıı· 

~ayındırda B~yıklnr mahallesinde lan ekmeklerın gayet pışkın ve ıyı g_üzell_ıgını ihlal ede~ çırkm v_azıye- mcmur)nrı ve para alıp vermek vnzi- nacaktır. Bu y_olun b~ _kısmınd~ kal- tıız pnvyonu mUdilr~ ~· l\fOnl;~· ~~
Ah oğlu Ahmedın evinde samanlıkta hazırlanması i~in fırıncılara kat'i ~·0~. nıha:et vermek ıçin beledıyc re- f e iyle munzznf bulunan bil tün vcz- dırım inşn ettırilme ının ebebı top- taklı vagonlar mUdurU B. :Hn 1 gıt' 
kibr!tle oynayan 10 yaşında Tahir tebligatta bulunmu§tur. Ekmeklerin ıslgı ve d~ğer baz; m?kaml~r tarafın- ncdal'ların bu işcle aznmi hassasiyet rağm çok yumu.ak olma ı, yağmuı·- mil Sertel tayyare ile i::;t:ınbU ıı 
ôzdeğirmenci, yangın çıkma ına e- kabukları behemehal 3,5 milimetre dan A.~Jıye vcknlctı nezdındc bazı gö termelcri, kalp paralan piynsnya ]ardan kayması, yolu bozmasıdır. mişlcrdir. 
bcbiyet vermiştir. Saman dolu dam, kalınlığında olacaktır. Bir müddet teşe~bu lerd~ bulu~ulmuşt~fo· Haber silrmek isteyenlerin derhal zabıtaya -=·*·=- -= =-- · 

. t . f l . . nldıgımıza gorc ndlıye Vekılı B. Fct- 1. . 1 t' d h 11 ~ h b f ·yeti tamamen 31anm1ş 1r. sonra pıyasaya aza mıktarda yem . 1 . . . . . tes ımı i ene ıce en mn a ı cum u- Aşk u iki köyün arazi vazı ıceı: -=·*·=- mahsul bug-day gelince ekmek ka- hı Okyar, zmbır eehrı ıçın mühim bır riyet mOddeiumumfliğini haberdar ·r :ıuer .., ; .
1
. mesele olan u mevzu üzerinde tet- i • f k 1 Keçecilerde Ahmed oğlu Sıdkı Torbnlıy bnğlı :ken izmı •e :ae' 

Kay t1 o}an adam bug-unun kalınlıgı mı ımetreye çı- . J ~ . . eylemeler IDU\n ı göril müştür. k d d b vl }{ rıklnr ' ıl .c kıkler yapmış, zmır cıvarında yem t . adında biri, ·en isin en yrı 'ya§a· kazasına ag anan ı tırıl 
Öd-0mişte Birgi nahiyesine bağlı karılacaktır. bir hapi hnne inşa ediJmesini muvn- lZ n yan ve kendisine iltifat etmiyen Se- len başı köylerinin k~tile~e.n •:e coıil 

Bezdug-me köyünde oturan ak1l ha - B. Talat fık görmüştür. Bu hapishane binası- Vilayet kadn tro mi.idürlUğü pos- lim kızı Lemanla vaziyetinin ne ola- tahrir kıymetleri netıceJerıl 1.1
111d" · ti 111 ~ ıo · 

talığına müptela Kil.mil oğlu Mustafa Giresun meb'usu B. Talat, dün nın inşa ı için vcke.lct büdcesinden ta tapu memurlarından B. Osman cağını dü§ünürken yere düsmüş ve tanılarla tnhrir vaz ye 111ıı . ı· kr.1 ti ilfıvetten 
& gün e\•vel köyden kaybolmuş, ki\- aksom Afvon treniyle §ehrimize geL !azım gelen tahsisat derhal ayrıla- Necati Katyayn bir ay mezuniyet ve-, yerde duran bir çakı ile kolu..,at'n ma ıye ve ~ ~ nce' · 
yUne dönmemiştir. mietir. 1 cnktır. rilmiştir, yarnlanmı§tır. mat Jstenmıstır. 



25 Aiustoa 1939 t.:UMA 

Temaşa 

f .-.arda tiyatro 
Bu sene Fuarın en orijinal köşele

rinden biri de açık hava tiyatrosu
dur. Bizde, yalnız biz de değil hatta 
dünyanın birçok köşelerinde bile he
nüz emsali bulunmıyan bu tarz tiyat
rolar eski ve bilhassa tarihten evvelki 
devirlerde çok moda idi. Belli başlı 
hemen her şehrin bir açık hava tiyat-

(ANADOLU) 

Ruzvelt, ltalya krr;ılına bir mesaj 
. . 

göndererek araya ·girmesini istedi 

(SAHiFE 3) 

l __ o_a_s_qiimn_d_u_ ... k.L e .. r .. ,i_m .... r-'I 
Hitler 
Ne yapacak 

Orhan Rahmi CÖKÇE 

Na.ayonal soıyalizmin Nurember~ rosu bulunur: yalnız tiyatro değil A L C h • • • b·. h b • A h ı · / • J 
memleketin bütün eğlenceleri bura- meri.~a J.Zffl Urr~(Sl, yenl . lT ar ln VTUPQVl ma '()Ve ga lp erl e&e kongreıi yaklaııyor. Eier Hitler, bu 

kongreye, cebinde Danziein mülki • da verilirdi. Ef ese, Bergamaya git- ... [ "' l . d • d • d ., • • •• J " 
~iş. ola~lar bu es~i z~man b~~e1iyele- mag up ar erece.s~n . e perışan e ecegını soy uy~r ~:t!::.:a:iı:d:ro:::::a~~t=~~n::~n: 
rının vucude getır:nış oldu an mu- Roma, 24 (Radyo) -Amerika'nun kurtarılması için geçen nisanda ' Amerikanın, Avrupayı bu derece giderek, kral Viktor Emanoel tara· nin akialeri, onun şefinin ıözlerinin 
azzarn açık hava tıyr.trolarının hara- d ı ı · d" d f • · ·· ı · d·-· · f d k b l d "l · · b' . . .. . . · Cumhurreisi Ruzvelt, bura sefiri bütün dünya ev et erı nez ın e te- ~ ecı vazıyette gorme:.c ısteme ıgını ın an a u e ı mış ve mesajı ız- dinlenmeıinden daha öte bir alaka 
belerını gormüşlerdır. . . . Filips vasıtasiyle bugün İtalya kralı 1 ~ebbüsatta bulunduğunu ve İtalya- bildirmekte ve bu sefer çıkacak harp- zat krala vermiştir. uyandıramazdı. Fakat Alman mat • 

. Funr açılır açılmaz ılk ış'.m oraya Viktor Emanoele bir mesaj gönder- nın cevap \:ermediğini kaydettikten te galiplerin de m~ğ.luplar kadar Alakadar mehafil, mesajın müs- buatının Polonya aleyhine gittikçe 
g.t~ek oldu. ~akı~ ~.festekı harabe- miştir. İki yüz kelimeden ibaret olan sonra, Avrupada kopacak bir harbin, ı perişan olacaklarını ılave etmektedir bet bir tesir yapacağını pek zannet· tonu yükaelen neıriyatına bakılıraa, 
lerı ben de gormuştum fakat neye 'd R 1 "h lh b"" .. d · · h d - · · A "k f" · K · l kt d" 1 H" l ' . . bu mesaj a uzve t: cı an su u- utun rne enıyetı ma ve ecegını ve merı a se ırı, rına sarayına meme e ır er. ıt er, ıararında berdevamdır. Bu. 
sakhyayım, bunun restore edılmış R d 1 u D · d ı h ı ki 

· · - ·1 · • F d A f p 1 h t n , anzıg e yapı an azır ı ar ve şeklı nasıl bırşey olacagmı bı mı~or- er o onya us u arı Polonya hududundaki devamlı tah-
dum.Faknt bir tiyatro bina~ına, h~t- r ansa a um un ı se • .1 , - • tidatla da anlamak mümkündür. Al-
ta şöyle böyle bir trupa bıle malık 1 ı manya, şark komıuaunun ve muarızı 
olmıyan bir zavallı İzmir için bir açık b 1. k 1 A ti . ı e mnı· yet a tına a ıyor nın hududlarına 70 fırkadan fazla 
ha,·a tiyatrosuna malikiyet te niha- er ) a ame erı n aıker aöndermıitir. Hadisenin ve va-

Y€t bir kazançtır. ziyetin mühim olduğunu itirafda ge· 
Tiyatro heyeti umumiyesile hiçte Yirmi dö t saatta altı yüz bin kişi cikmek, inıanlıiı belki gaflet içinde 

ff>na değil, hele kişenin sağındaki SO- Parisi terketmek istiyenlere hazırlan- daha fazla ıaıkmlıia aevkedebiJir. 
lundaki o münasebetsizlikler de kal- daha silah altına alındı Buraya kadar olan kııım, hadise. 
dırılıp meseıa sağ veya soldaki yer- maiarı bildirildi, Kabine Leh- nin bir cepheaidir. 
n!tılardan birinde vücude getirilmiş Madalyonun terı tarafına bakar-
olsaydı muhakkak ki daha İYi ola- runun riyasetinde toplandı Polonyanın Berlin sefareti erkanı hareket ıak, orada da, Danzig huıuıunda 
cnktı. G<Szönünde olan bu münasebet- • • b ·ı t f dıf r iırar göıteren ve pek haklı olarak 

ıçın agaJ arını op a a sizliğin ıslahını b€1ediye reisinden Paris, 24 (Radyo) _ Hükfımet, Parisi terketmek istiyenlerin. hemen bunu kendi hayat ve iıtiklalinin en 
bekliyelim. bazı sınıfları daha silah altına almış hazırl::mmaları dahiliye nezaretince Varşova, 24 (Radyo) - Hüktl- Varşova, 24 (Radyo) - Harbiye mühim bir problemi teklinde telak-
Açık hava tiyatrolarının bir tek ve nakil vasıtalarını müsadere etmiş- ilan edilmiştir. met 21 s .. at zarfında yeniden altı nezareti, Rus hududlarına da asker ki eden bir Polonya vardır. Bu dev -

rnahzuru \·ar. Adı üstünde açık h~va tir. Bugün bütün garajlardaki kam· Paris .24 (Radyo) - Hududlar- yi.ız' kişilik bir kuvvet toplamıştır. "tahş!d etmek emrini vermiştir. . let iıe, lngiltere ve Franaanın verdi
da oynayanları yani dekorasyona ım- yonlarla otobüsler, hükumetin emri- da .dehşetli bir faaliyet müşahede e- Alman hududlarındn geniş tertibat Varşova, 24 (Radyo) - Kabıne, ği bir garanti ile demokraıiler cep -
kan verm~meleridir .. Halbuki bugiln- ne teslim edilmiştir. Bu tedbirler dilınektedri. Silah altıfa davet edi- alınmış ve dafi toplar yerleştirilmiş- bugün cumhurreisi Musiskinin ri;;a- heıine bajlıdır. 
ku eserlerm hemen yüzde doksan do- umumi seferberlik bas1angıcı addo· !enler, h udulara sevkolunmaktaır. tir. setinde toplanmıştır. Bu toplantıda, Polonya, Danzig huıuıundaki dü-
kuzu dekora ihtiyaç gösterir. ı kt d ~ Son gelen haberlere göre, Polon- mareşal Smigly Ridz <le hazır bulun- şüncelerini, kaç defa sarahatle bil. 

! . . unma a ır. ~7 t 
Bu itibarla stanbul şehır tıyatro- Faris, 24 (Radyo) - Fransa ka- 1 Ozga yanın Berlin sefiri ile konslolosluk er muştur. dirmiı, ve hatta, derhal ıilaha aan-

sunun kıymetli aı tistleri san'at bakı- bin esi, bugün Eliza sarayında ve J"l'· kan ve memurları, hareket etmek ti- -------------- lacağını da kat'i bir lisanla ifadeden 
mından bu mahzuru, ve onun halk isicumhur Lebrunun riyasetinde top- Haı'a kurumu kursun· zere bağajlarını toplamıştır. Mil~i Şef çekinmemiıtir. Biz, İngiltere ,.e 
üzerindeki tesirini nasıl izale edecek- lanmış ve umumi vaziyeti tetkik ey- dan 83kişi yetiştirildi Vaşington, 24 (Radyo) -Ameri- Franıanın, Polonyaya verdiği earan-
ler diye merak ediyordum. BerekPt lem iştir. - kadnki Polonyalılar. yatanlarını mü Berlin sefirimizi ka- tinin çok enerjik ve dürüıtçe oldu -
\'ersin talih kendilerine yaver oldu, Başvekii ve harbiye nazırı Daladi- Yozgad, 24 (A.A) - Burada a- <lafaa etmPk üzere Amerikayı terk bu/ ettı• ğuna , Polonyanın her hangi bir ta-
~·ahud da onlar ilk eserlerini iyi inti- d _ .. d f t db" 1 . h k çtlmış olan pasif hava koruma hiz- için pasaport istemişlerdir. lebi karııaında bu garantinin derhal 
h tt ·ı ve, al ıgı mu a aa e ır erı a -

ap e ı er. · metleri kursundan iyi neticeler alın- Varşorn, 24 (Radyo) - Bir Al- İstanbul, 24 (Telefonla) - Milli faaliyete eeçeceii.ne kaniiz. İngiltere 
Ü l . k k d k l,ında uzun bP\·anatta bulunmuş ve 

Ç gecet ır ar a ar ·aya oyna ı - . . ·. . R d h .· • mış ve bu kur.:;ta .cıtaj gören 83 kişi man böliiğü; şarki Prusyadan Po - Şef, Berlin sefirimiz B. Hüsrevi ka- ve Fransa, bunu yalnız ıulh ve men-
lnrı Şekspirin yaıılı:;;lıklar komedyası har~cır7 _nazırı JOl"J. t"one e, aı ıcı muvaffakıyetl<! imtihan vermişler- Jonya topraklarını tecaYüz etmiş ve bul etmiş ve uzun müddet konuşmuş- faatları bakımından değil, ayni za -
esas k bnnnda cereuan eden bir vazıyetı ıznh eylemı~ ır. l . . t d 
( ı:ıeı·den1•1• ~. çı"kı 1• "C .. c•e .. dı"r o~·na"nan "e onun Paris, 24 (Rndyo) - Hükumet. dir. bir çiftliği işgal ey emıştır. ur. man a zaman zaman rahnelendirilen 

" " • -~~~~~~::;~;;~;;;:;;;.~~-=::--:::-:::::::::=:::::=:::;==:::=:=:='.:::=;::============:--:--:ur:::::~-~-:)-=:t:-=--:-~ ıiyaıi ve beynelmilel feref ve hayai-

:i~~~.:nn,D~Ç~;e11~~1;a~e~:~;eK ~:i;~~. Polonya liatar yal rın topa yetleri zaviyeainden de bir ahlak 
., vazifesi ve bir izzetinefia icabı ıek , 

~!n:aernpamleaydhı.şiDmı·~~!ke~!:1:ra~:u~ugnö~ ı linde telakkiye baılamıılardır. Şu 
~ 5 satırları karaladıiımız dakikada Jn. 

Oi~~:::ırf:ı;::;,;rı~t.:m~~;::~:;; tuttukları Alman tayyarelerı· Arslan motörü az da· ~!~: :::~::~:=~~ ::~::~~e:n ~~: 
tercümedır ve bu meşhur muellıfın ha bahvordu çük malumata aahip deiiliz. Fakat 
ilk eserlerinden biridir. Çifte kera- İstanbul, 24 (Telefonla) - Dün İngilterede müşahede edilen umumi 
l'lıet gibi ikiz kardeşlerin meydan ver gece sabaha karşı Marmarada iki vaziyet ve ruha bakarak tahmin edi. 
dikleri yanlışlıklardan istifade ~den Alınan gazetelerı·, bu ha"' dı·seyi bir harp hareketi haştan başa kahkaha ve şetaret dolu 

bir eser ... Uzun tiradlarına ve hazan t ) A kk• d k t •• k •• •• } 
tiyatro dil;nden ayrılır gibi olan mu- e a 1 e ere a eş pus uruvor ar 
tavvel cümlelerine rağmen sonuna Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. bil-
kadar eserin tesiri altında kalıyoruz. 

mermilerdir. Bazı hadi:se1er varchı· 

b"lerck yapılmı~ bir tııhrik olduğu
nu isbat etmektedir. Koridor yolu 
ile yapılan demiryolu nakliyatında, 
Polonyalılar şimdiye kadar göri.i ime 

ki bilahare verilecek tarziyelcr on-

?ıiuhakkak ki yerinde Dromro ve 
J\ntifolus ikizleri rollerini yüklenmiş 
01an kıymetli ve genç artistlerjn bii
YUk bir snn'at hisseleri rnr. 

Bu sene yeni görtlüğüm genç at·
tistıer içinde bilhassa Bayan Nevin 
.ı\.kkaya çok nazarı dikkatimi cel
?etti. Kusursuz söz söylemesini ve 
lı.!stıerine sözlerine tevfik etmesini 
b~len bu bayan tiyatromuzun yanıı:ı 
!'d kıymetli ümid !erinden bıri oldu
tU intibamı veriyor .. 
t Baş tarafta söylediğim gilıi gr·ne 
bekrar e<leyim, açık hava tıy~trosn 
b·l .sene Fuarın orijinal köşr.leriııden 

1rıdir, ~bir tiyatrosunun kıymetli 
~l"tistıeri o orijina 1 sıfatları ile ona 
aşka ve çok hususi bir gtiz~llik ilı1-
e ediyorlı.r. 

H. N. Ç. 

Sıhhiye Vek~li 
Giresun'da 

r C"resun, 24 (A.A.) - Sıhhat ve iç
'.?nat muavenet vekili doktor HulU-
1 ft.lataş, Erzurum vapuru ile düu I 
•~hrı· · 1 · t· nııze ge mış ır. , 

))r. HulQsi Alatıış. hükumet. be
~cı· 
'ıh Ye, partiyi ziyaret ett"kteıı Mnra 
b ht müessesatı gezmiş ve ayni va-
1.lrıa Orduya gitmiştir. 
~ 

FUARDA 
Bu akşam 

İstanbul belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Snnt 21.30 da 

-

Bir Muharı"p aranıyor 
Komedi dört perde 

l>ikkat: Tiyatro sergi sara
"-,, yının arkasındndı~. 

,__,.._ ____ ..._ ___________ ___ 

diriyor: 
Alman gazeteleri, iki Alman nak

liye tayyaresinin Polonya batarya -
ları tarafından topa tutulmasını bü
yiik harflerle bildirmekte ve bu ha
d"seyi cişidilmemiş tnhrik> diye hw-

sif etmektedir. 
Völkişer Beobahter, diyor ki: 
cN'nkliye tayyarelerinin bom bar -

clımanı, lıir memlt>kctin ya1ıalıilecc

ği cinayetlerin en ünnlarından b"ri
dir. Eğer V-arşova, Almanya) ı müte

miş taşkınlıkları esasen yapmışlar -
dır. Fakat, şarki Prusyn ile hav.ı mü 
nakalfıtı deni., üzerinden vukuagel
diği için. bu son suikastlerin hedefi, 

ht>r ha ide, .A lm~!m·anın iki kıta:-ıı n
rasu.cla her türlü miinakalcyi kes -
mcktir. Gittikçe tahnmmfü edılmez 
bir hale gelen \ aziyetin me:::uliyeti, 

madiyen tahrik edebileceğini sanı- b·r kerre daha Polonyaya raci bulu
yorsa, bu hata, pek çnbuk bir suret- nuyor. 

te ve birdenbire tashih olnnabil"r. Deutrhe Allenwine Zeitung, diyor 
Polonya, Almanyanın fı.liceııablığı 

1 

ki: 
üzerinde fazla hayale kapılma '111, «Bu tayyarelere atılan mermiler, 
çünkü bu fdicc:>nablığın ela hııdudla- birdenbire delirmiş lıir askerin ese
rı vardır. Alman ııakliyc tayyarelc- ri değil, fak~lt ·her halde Polonyalı 
rinin uombardıma nı şenıiti bıınun -askeri nıakamlann emri "le atılmış 

!arı ~ilmez. 

Berliner Bôrsen Zeitung, ~öyle di
yor: 

cPolonyanın tayyare dafi topları
nın ,.c ~ahil bataryalarının iki Al
man n:ıkliye tayyaresine ateş açma
ları, enterna~yonnl hukııkun 'e sul
hun ıhlfi!idir, bu. bir harı.ı hareketi
dir. 

Berlin, 24 (A.A ) - Dün Polon
yalılaı·ın ikinci lıir Alman nakliye 
tayyyaresini bombardıman etmiş ol
dukları haber verilmiştir. Bu tayya
re. dün Danzig ve Königsberge git-

mek iizcre öğle vakti Tempelhof dan 
hareket etmiş olan tayyaredir. 

Tayyare Danzig hududu yakinin
de ve Polonya arazisinde bombardı
man edilmiş ve tayyarenin pek ya -
kınindc bir kaç obüs patlamıştır. 

Yükaek muallim mekteb."ndt"n 40 kitilik bir kafile ıehrimize gefmit; müzeyi ve bazı müeaaese-leri 
gezmiştı:r. Yukarıdaki .:eııim: kafilenin müzeyi ziyaretine aid biı- intibadır. 

FOTO:· Hamza Rüıtem 

motör ~arp1smıştır. Bunlar 17 tonluk yoruz ki, dcmokraailcr, Hitlerin iı -

A 1 t.~ .. ·1 a··ı t•• .. d .. rarına ayni iırarla ve belki de daha 
rs an mo oru ı e u er mo oru u.r .. b .... k b" "dd 1 ki uyu ır Jı et e cevap verece er-

G üler motörü Arslanın bordasına dir. Şüphesiz, ıimdilik Sovyet Ruıya 
çarpmış, bir buçuk metrelik bir yam bu bahislere karı§hrılamnz. Anc k 
açmıştır. Güler. vakayı müteakıp korkunç, fakat hakikat olan cihetin, 
hiç bir şey olmamış gibi yoluna de- bu karşılıklı azim ve iarar üzerinde 

vam etmiş; Ar:-lan motörü su almış, 

tayfanın f eYkalfıcle çalışma!!iyle güç 
liikle kuı tarıln11~. istanbula gelmiş

tir. Tahkikata devnm edilmektedir. 

Konvansiyonel gene 
geç geldi 

teki.ıüf etmekte olduğudur. Alman 
devlet reisine yapılan bütün ihtarlar, 
onu ne fikirlerinden geri çevirebil -
mi~, ne de meseleleri yumuıatıp bir 
anlatma zeminine girebilmek imka
nını hazırlamııtır. Bili.kia, geçen se
neden bu tarafa, hadiseler daha mü-
easir bir hale gelmi§ ve tehlike art

fstanbııl, 21 (Telefonla) - Kon- mı§tır. Şimdi bütün mukadder, son 
vansiyonel treni bu sabah da 2,5 sa

at rotnrla gelmiştir. Trenin gecikme-

sine sebep, merkezi Avrupa Ye Yu-

bir an içinde, Hitlerin idrakinde ve 
müfekkiresinde vukubulabilecek bir 
tahayyüle bağlıdır. Nurenberg kon
gresinin toplanmaaına pek az kaldı-

nanistandaki askeri hazırlıklardır. ğı için, burada «an» tabirini kulanı-

Fethi Okyar Anka· 
' . . ra yo g ttı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Bura
da muhtelif tetkikler yapan adliye 

vekili Fethi Okyar, bu sabahki eks-

pre~le Ankaraya g:tmiştir. 

Dahiliye Veki!i 
lstanbuld:ı ekmek 

isile mesgul oldu 
~ > 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Dahi
live vek.li B. Faik Ôztrak, bugün vi

Jayet makamına gelmiş ve bir müd
det ekmek işiyle meşgul olmuştur. 

M~zakereler 
ln~ıtaa uğradı 

yoruz. 

Hazin olan cihet şuradadır: 

Dünyanın ve medeniyetin akibeti, 

insanlığın hali, bir iki şahaın yanlış 
veya doiru düıünceıine, ruhi halet 
ve keyfine bailıdır. Bunun karıııın· 

da, insan olarak ve aklı ıelimle vic

danı ayağa kaldırarak bağırmamak

lığa imkan yoktur. Eğer bu hadiseler 
de ıekıen küıur milyonluk Alman 
milleti ile kırkiki milyonluk İtalyan 
milleti rol oynasaydı ve bugünkü bü
yük tehlikeyi o iki milletin kendi ar-
zu ve idaresi, kendi kanaat ve fikri 
hazırlayıp bunu kendi hayat mesele 
leı-i şeklinde hir zaruretin neticeıi 

telakki etseydi, fÜphesiz cccezaları -
dır, çekerler, fU halde baılıyalım» de 
nebilir ve harbe girişilirdi . Fakat 
bugün o betdbahlatlar da bir ıürü 

Danzig, 24 (A.A.) - D. N. B. halinde iki ıahsın aJ"kaaından gidi., 
bildirıyor : yorlar. Hat a tek şahaın; Hitlerin .. 

Polonya heyeti Varşovaya hare-
1 

Sulh ve harb, yalnız ona kaldı. 
ket etmiş ve bu suretle Polonya güm Hitler ıimdi tarihle, kt"ndi milletinin 
rükçüJ .. ri meselesi etrafında yapıl- mukadderatı ile, medeniyetle, ma· 
makta olan Polonya - Danzig görilş- sum inaan kütlelerinin bakıılan ile 
melerini tek taraflı olarak inkıtaa karşı karşıya bulunuyor. Bakalım ne 
uğratmıştır. 1 yapacak? 



v 

PA A BOı~SASl 
ANKARA 

Gi9r~şçi' erimiz dün gece 
g~I iler. Miis;ıbak~lara ı~ Anir, 

lstanbuldan ş~hrimize 

Beden terbiyesi genei direktörlü-ı 
ği.ı tarafından Hl39 izmir enternas -
yonal fuarı açık h:ıva tiyntro~undn 
tertipedJen Uç şehir (Anknra-1stan
bul-1zmir) güreş müsabakalarına 

memleketleı·in en güzide güreşçileri 
iştirak ... decektir. 
Güreş federasyonunun senelik ça

lışma programına dahil ettiği bu mü
sabakalar Türk ve .serbest güreş bi
rin<. ' liği mahi:;ı; indedir. Gerek An
kara ve gerekse istanbul bölgeler: 
bu mClsabakalar için üstüste yaptığı 
teşvik ve bolge bir'ncilik müsabaka
lariyle iki aydanberi güreşçilerini 

haz1rlanmaktn ce fuar mOsabaknları 
1.upnsmı knzanmak için hummalı 
bir gayret göstermektedir. 

Milli güreş takımımıza 
elemanlal' veren bu iki bölge ile iz
mir güreşçilerinin karşıla~acağı bu 
rnüsa' 'lkal .r çok heyecanlı olacak 
ve bütün memlekette aiaka uyandı
racaktır. 

Bu müsabakaların diğer bir husu
siyeti de 19!::!> senesi Finlandiyada 
:·apılacı.k Avrupa gUreş birinciliği

ne iştirak edecek milli takımın seçil
mesinde de esas olacaktır. 

Milsı:ı.bakalara Ankara takımı şu 

kadro He çıkacaktır. 
Kilo 

66 Niyazi Birinci 
61 Suad Savaş 
66 Doğan Erdinç 
72 Celfil Atik 
79 Vahid Hüseyin Akar 

Ağırda Satılmış 

lstanbul takımı da: 
Kilo 

o nn ehmed 
1936 oHmp 'ynt birincisi Yaşar Er

knn istanbul bölgesini temsilen bu 

fuob ... : 

e e 
' 

94 
a-

~~~~~~~~~~~~-----

66 
61 

Finland."yada halk o!impiyaJlaria 
Çakır Ahmed ~ • • ,. .. .. • 
Yaşar Erkan rnsG /ngılterede lıkler rneşguldl·r~ Zırar·etcılerzn ıstırahat 

olimpiyat birincisi • 

başladı ve eğlene ~.eri teınin e~·ilınekte,Jir 66 
'12 
79 
87 

Servet 
Faik Öztürk 
Koca Ahmed 

Ali Ahmed 

l sviçredeki büyük 
yarışlar 

5098 Yekiln 

Zah;re borsası 
iZ:\IİR 

60 ton buğday 
83 ç. nohut 
92ç. K. darı 
50 ton uakln 
63 B. pnmuk 

6 

5 195 G 
.5 8125 

G 50 
3 2ö 

40 50 43 50 

25 Ağustos 1939 CUltı. 1 

1:$ugünkü p:!"OQ"raın 
1639 M. 183 Ko.s./120 V vt 

K • · 
T. A. Q. 19.74 . 15195 Koa./20 

Kw. 
T. A. ~- 31 .70 M • .ti465 Koa./20 

G - Chopin Chopininna 
22.40 Müzik (opera aryıa • Ui) t 
23.00 Son ajans h:.berleri. zirtı.3 J 

esham ve t r:hvil i t, kanıtı> 
nukut borsı.1~\ (f:al) 

2~.20 Müzik (cazband - P:.) 
23.55-24Yarınki proğram. 

o 

sevkıyatı 



2S Ağustos 1939 CUMA (ANADOLU) 

Danzig'te t v ifat 
Tertip eden: ANT SVOKU 18.s Çeviren: Kami ORAL Erzurum, 24 (A.A) - Erzincan- Könizberg Aln1an kruva"{Örü bu

Müddeiumumi, ma-nunun itiraflarını dikkat naza 
rına a~'arak ona göre hiiküm vermesini istedi 

Erzurum ray f erşiyatı Erzuruma 21 •• D • 
kiolmetre mesafeye kadar gelmiştir. gun aıızıg /imanında bulunrcak 
Önümüzdeki pazar günü ilk tren Er Danzig, 24 (A.A) - Zabıta, ekse- mendüer amelesinin Alman milleti
zurnmun merkez nahiyesi olan ilçe- risi şimendifer amelesi olmak üzere ne küfrettiğinden dolayı bundan bir 
ye varmış bulunacakbr. llçe ve civar yüz Polonyalıyı Danzigteki Polonyalı az evvel tevkif ed"ınıı~ olduğunu ve 

Bu sırada, muhafız kıta kumanda- tik.> vereceği karar, muhakkak ilhamna- kövler halkı bu güzel hadiseyi kut- tedhişçilere eslaha ve mühimmat ver Rotssmann adıııdn gümrilk müfeti§i 
llı elinde bir zarf olduğu halde içeri- Reis - Celseyi açıyorum. Müddei- meye göre olmalıdır. 

1 
· k . . . d"d h k miş olmak ittihamiyle tevkif etmiş- mevcud olmadığını be~ nn etmekte-

re girdi Ye doğru riyaset makarnma umumi müdafaasında devam ede - Reis - Müddiumuminin müda- ama · ıçın şım 1 en azırlanma ·ta- tir. dirler. 
~aklaşarak zarfı rei e verdi. Reis, cektir. faasına karşı söz söylemek istiyen dır. Gazeteler, bir takım hadiselerden Danzigteki ecnebi mahnfili, Po-
tarfı açtı, içindeki tezı· reyi alarak Müddeiumumi- Diyordum ki, maz vur mı<lır? ---=. *·=- bahsetmektedirler. Bu hadiseler Po- lonya şimendifer amel...: inin bu şu. 
~ikkatle okuduktan '.>nra ç. n ç ::ıl - nun, ithnmnamenin miinderecatına Maznun general - :Mahkemeni - .. .. " lonya mnkamıı.tı tarafından tekzib retle te,·kif edilmelP.rine büyük bit 
dı ve: karşı, itirazda bulunmak lüzumunu zin burada d ·nlediği casus kadının UZUm plyQSQSl olunuyor: mana atfetmektedir. Zira bu tevki 

Reis - On dakika için celseyi ta- 1 hissetmemiştir. Gerek ilk tahkikatta söyeldikleri, zapta aynen geçti. Bu - Baıtara(ı 1 inci aahifede - ı - Gazet-Oler, biı· Polonyalı yedi fat
1 
Almnnyanın serbest şehirde~ 

ti! ediyorum. Celse tekrar toplanın- itirafta bulunduğu gibi, mahkeme kadın, Fransız ordusunun başında çuval kadar üzüm mah•m.Iü bulundu- tabanca ve 200 dinamit naklederken Polonya arazi.sine karşı girişeceği ha. 
ca, müddeiumumi müdafaasına de- huzurunda da bu itirafatı tekrar et- bulunanları tezyif \"e tahkir etti. Bu- ğu için piyasanın açılması muvafık hudatta tevkif edilmiştir. Fakat se- rekatm Polonya ~imcndiferlerine de 
\'arn edec-0ktir. ti. Bu vaziyet karşısında mahkeme- na siz mü~aade ettiniz. Şimdi, bu ka- görülmüştür. Iah~yett~: Polonya m~hafili, bu h.a- şa~il olacağı zannını tevlid etmek-

Celse tat J edildikten sonra ha,. nin yapacağı, ithamnameye itba et. dının ifadeleri zabıtta kalacak mı - S b. d V r B Et A berı kat 1 surette tekzıb etmektedır- tedır. 
kimler müzakere sa\onuna çekildi. mektir. dır? k aat ~n .. ır e .. a .1 f · em y· !er. Bundan başka Danzig makam{l-
lleıs çok asabi idi. Biraz sonra müd- Sayın hakimler! Maznunun, kend: Reis - Fakat düşünilnilz ki, ca- ut, Partı mufettışımız stanbul me- 2 _ Gene gazeteler, korcoowski tı, Polonyalılara aid bir çok mektep-
deiumumh.·i de davet etti. Hepimiz aleyhine olarak söylediği sözler ve sus kadının sözlerini general jofr busu B Galip Bahtiyar Göker vi- d d b" · d"f 1 · · p 

A • • t' a ın a ır şımen ı er ame esınm O- lerde arnştırmnlar yapmışlardır. 10Plandıktan sonra, reis söze başla- , it rafattaki ısrarı, cidden hayrete şa- teyid etti. layet Partı başkam B. Atıf nan, lonyn gümrük müfettişlerinden, B. D . 
2 

.. (A A) _ B d b" 
dı K a· . t t d l\I l s· .. 1 sual- k . ..d.. .. B A . anzıg, ~ . un nn ır ve maznun hakkında vereceğimiz yandır. en ıc;ıne ere tüp e en ce· nznun genera - ızoy e ~ınta n tıc~ret mu u:u . . .~nı Ros.smann isminde birinden almış ol- müddet e\'\"Cl haber \'OrHmiş olduğu 
~ararın, mutlaka ithamnameye göre zayı kentlisi tarin etti. Suçu, harp ler sordunuz ki, casus kadın cesnrct --'akman, Tıcaret Yekaletı teşkılat- duğu bir rüververi hamil olduğu hal- , h'l l{.. . b d d k" Al 
oırn 1 b ld' d" JA d f k" . ·t t t ld k ·ı . d J d "d .... B S t 'eç ı e onıgs or a m a ı mıuı ası üzumunu i ır ı ve i ave et- esnasın a ma ev ın emrıne ı aa e • a ı ve ço · ı erıye var ı. an ırma umum mu uru . erve , de yakalanarak tevkif edilmic:tir Se k .. n D . . . t d 
tı' d k ·r· . A kA A • "' • - ru\'azor" yarın anzıgı zıyare e e. : memektir. Bu itibarla mahkemeniz:n - Devam e ece - ıcaret ve Sanayı odası umumı a- lahıyettar Polonya mahafili bu şi- kt· 

t'b· B T d T·· k wl B k ' ce ır. 
- Maalesef, ithamnameye da- oo ı . ı : urgu . ur wog u, orsa o· ZABIT AD Bu ziyaretten Polonya hilkQmetf.. 

tanmak mecburiyetinderim. Bunun Tu·· rk ordusu m~se:ı !3: Sevkı Ertugrul, Borsa um~ A ne malOmat verilmfo olduğu hat11 
Çlı:ı benden izahat istememenizi ri- n:ı katıbı B. Ihsan Ayyıldız, Oda reı· - w 6 lRrdadır. 
ca ederim. :\!illi ve çok mUhim bir sı B. Hakkı Balcı oğlu, Borsa reisi . Trende para çalınmıı 
:okta, bizi bu şekilde hareket etme- ~:.Kazım Taner, kooperatifler bir· Basmahane istasyonunda Ban- T •• k f 
re mecbur ediyor. Bu hucıusta daha l . ı · b .. Al lıgı genel direktörü B. Muhip, Bor· dırma ekspres büfesinde garson Sa- ur - ransız 
r·la tafsilat veremiyeceğim. (Müd- SVlC, re l lr ;n_r;p, n gaze- sa ve Ticaret odası idare heyetleri lih oğlu Alinin ceketi cebinden 35 8 t f 

1 
. . h"f d 

e urnum1ye hitaben) siz de, mütale- azası, ihracatçılar, müstahsiller ve lirası çalınmıştır mahf 
11 

•ıd ara .. 1_ ·~~·- ~a 1 ~ e ;il 
aıııza bundan sonra ona göre devam d komisyoncular Borsaya gelmislerdir. S .kı tılık k" ? er en ogren ıgıne gore, ı 
id t " • B .. . ~ ar n ıye ılc Fransa arasında evvelce c ~ 
ersiniz.~ es l""' 11:' ''QZ -· ~ f ll"'IJ r• 1 o,rsa bufesınden toplantıda bu- Alsnncakta vapur iskelesi önünde , 65 nisbetinde bulunan takas 1.•{jzde 
Reisin bu sözlerine cevap vererek, I! a 1 1 T ,_ ~ & ıunan ar l' l 'k · • "' 

~Uhalif kalncag-ırnı bevan ettim. A· ram ci/ .ayrnn veh ı~on~ta .. ar ı - şoför Mehmed Zeki Uyguner, ge- 94 c çıkarılmıştır. Bundan başka, 
, "' , e ı mış, sonra er es m:um sa· zinmekte olan Mustafa kızı Bn. Ali- . Türk:vc Fransnda Türk Ultün ve 11tnızda şu mOnakaşacereya~ et~ .. d . . . ı • 1 ıonuna Çiıkmıstır Üzüm salonu da k t 1 k •w · d k 1 · ' 

D U O ... du cec::ur mo ~ .. ,, ı y·ı t çh ·z erlı - b ki 1 d~ . yeye sarın 1 ı ettıgın en ya aan- afyon satışlarına yapılan zamlar ile 
t'- ostum Palye! Size söylediğim LJ .. , ....... , ....... . ı ' .._, ...... u.. ..«Yr? nr a onanmı , masaların mı§tır. yeni menafi temin eylemektedir. Es-
1hi ithamnameve davanarak karar ''Zerınde üzu""m nu""mu 1 · •· t ·• B" "kA . • 

~ "' "' • • t• 1 b• \ t'-· . . ne erı muş erı ır §1 ayet kı Fransız alacaklarının deblokaJ a· 
:l'tnek mecbur:yetinde bulunduğu- ITI l C' ~ l 0 l za Il) 1l l T { U VVe Ll r lere ar~edılmış bulunuyordu. Keçecilerde (Z.) adında bir ka· meliyesi, tamamiyle Tllrk - Fransıı 
~Uzdan dolayı çok müteessirim. Ne ! k ·a · Vaiı: d k k h · (K T) · · · 
1 ııp ı sviçrede Bnscl şehrinde Almanca nun bir zaafı, onun sev ve ı nresın Eı· . w . ın, ocası a vecı . . nın tıGaret sosyetesı tarafından yapıla. 
.. a ım kf,. bunun için milli bir za- l ·a· B ~ - ımız u. gurludur, netıce de umumhane serm"yelerı'nden 22 ,_,0 _ .cnktır. •Ur t olarak çıkan National Ztg. Basel M. de ve teknik kabiliyetiıH e, ı. u za_ - ... J - .. 

Ilı e vardır. Hepinizden bu hususta "hl af bugün ha.~·li kuvvetlenmiştir. Biz uguDrlu 0.lsubn, pıyasayı açıyorum. şında (R.) ile gayri meşru münasc· I Fransız selahı·~·ettar mnhfelleri 
,.. Uvafnkat rica ederim. Neticede B. I. gazetesi 15 ağustos 1939 tarı i ·' emış undan so l be b ı d b k "' "' 
'<jrı nu"sha~ında (T11 rk oı·dusu) başhg·ı zat cumhurreisi İsmet İnönü Tilrkle ' nra a ıcı ve sa- tte u un ugwunu za ıtaya ~i ·n"et Havas a3·ansına tamamivle hususi ıısterih olacaksınız. , - u •ı 1 l k ·· k 1 · b z- J ' "' 

altında bir makale neşretmektedir. rin umumi harbde malik oldukları 1 cı a~ pda7.a" 1 muza ere erıne aş· etmiş, suçlular yakalanmıştır. takasa dayanan yeni anlaşmanın iki 
0ııı:-kVereceğimiz karar, tabii idam Bu makalede ezcümle şunlar yazılı- e niyi kumandanlarından birisi idi amış ar ır. Aradan beş dakika geç· Bıçak çe!:mck memleket ~asındaki mübadele hac-
t a tır, fakat bu karar, derhal in- yor: ve müşaı Unileyhin TUrk ordusunun rneden alkışlar arasında ilk antış ya- lkiçeşmelikte Maldere sokağında mini mühim surette inkişaf ettirece-
a.~ edilecek mi?> Tilrk ordusunun kalitesi ve techi- kalitesini yOkseltmak yolunda yo - r.>ılmıştır. İlk mübayeayı Şerif Rıza mobilyacı Muhiddin Türker, ailevi ği ilmld.ini izhar etmiştir 

eis bu sualime cevap vermekten ı, l fi · t" h · B R d l b · 
te(ındi ve yalnız noktai nazarından zntı daha harbi umumide Balkan rulmaz bir mesai sarf etmekte oldu- a e erı ıcaret anesı · esa e • bir meseleden Mustafa oğlu bakkal İmza meras'minin sonunda Tür-
~ ... _, •. -- .. _ -~-·-_..-1... ....... .hnrbindPkinden ha.tli . •i 'di Bu__f:e=--..İ{_u_ muhnkknktır .• ...Jlrun . ..mn.dd elin· 

1
ebici owlundan apmı I 3t cuval Ömer Yana<ıana bıçak çektiğinden kiye ticaret müsteşan R. Halid Naz. 

eğe mecbur kaldım. ÇUnkU reis rakki bu güne kadar çok mühim bir: rikl ve harp malzemesi temini iş'n- uzüm · r 2,S - l 3,2!J uruştan afmış· zabıtaca tutu1mu tur. rnf Kışmir. havas ajnnsınn, lıu anlaş 
tıınteınadi ar ediyordu Mütea~ inkişaf lrnlmuştur. Öyle ki bugün de Rusya sayesinde herhangi bir teh tır. Mübayeayı Şerif Rıza halefleri Hakaret mıı.nın iki memleket ticaret mOnnse. 
t,ı.en malıyken ısr 1 · d t t TUrk ordusunu kattı·'-·en modern, i'-··ı ıı·ke kalmamıştır. h K k d F h dd' d b ti · · t k u "' "' ~icaret aneai namına B. Macı'd Uslu arşıya a a a r:- ın paşaca • e erını a vyie edeceği ümidindı "> eme sa onuna av e e -

techiz edilmiş, iyi talim ve terbiye Türk bahriyesi ancak mUtevazi bir yapmış bunu d"w t .. b . desinde Murad oğlu Üİ§Çİ Ramazan, bulunduğunu söylcm 'ştir. 
ANADOLU .. O b'lh . . . d • ı.ger saış ve mu a H l"d wl A. h k . . . B gorm ş ve ı as~a nızam ıçın e or- rol oynıyacaktır. Bunda ananevi b"r l t k' . . a ı og u zıze a aret etmıstır. Tıcnret nazırı . Gentin de mOza. 

· d'I . 1 k d k .1 yea ar a ıp etmıştır T im • . . gamze e ı rnış o ara emo rası e - k d T .. ki h" b' k"t .. · at mı ça ış kerelerın cereyanı esnasında bakım . .. . usur var ır. ur er ıç ır va ı O k k d B d 6500 
rın kuvvet faktorlerı arasında say - b h . . . b .. ük b. h bb t una şama a ar orsa a Bahribaba parkı önündP. yol m\i .. olı:ın do'tane zihniyeti tebarilz ettir-

, b d a rıye ıçın uy ır mu a e l kad 
mamız ıca e er. ~~va ar üzüm satışı yapılmıştır. teahhidi B. Şemseddin Özpolatın, miş ve şöyle demiştir: 

Sahip Ye Ba!muharriri 
liA\"DAR RÜŞTÜ ÖKTElt 

tı""*' Nlri~cıt tı• ,a.rı iılen 
trtOdt:rll 

-aıakalede ordunun kum"nda ve beslememişlcrdir "'e bazı münferit OVJ d Jk· 1 k ld . d 8 l d B l l .u " g e en evve ı satış ar, sabahki yaya a ırımı iizerın e e e iyeye u nn aşma, evve ce siyasi snha· 
erkanı harbi,·e makamatı hakkında istisnalardım sarfı nazar erlilirQe de j d k 1 ı. d l d ld ~ b. T . ı::-~ · d k" tı d k nçılış fiati üzerinden devam ettigv i ai çı arı mış esııd öşeme taş ::nın- a yapı ıgı gi ı, ürk ye ile ~· ran 
malOmat verildikten sonra on kolor- nız e muvaffa ıye ıeri e ~·o tur d b. "k 'k b kl d k" T dl · lı" rr.· 

(Acaba öyle mi? Tarill bunun ak . halde öğleden sonra alıcılar nazlı davı an ır mı tarını ı i ar;ı aya yü e· sn arasın a ı ı ıma ı ış ır ı~ı azmi 

fiAMDJ NÜZHET ÇANÇAR 
du mevcut olduğu bildiriliyor ve bun - ba l L A b .. d terek çaldığı iddia olunmus, zabıta· ni ekonomik sahnda kaydeylemekte-

sini söyler). ranmaga s amış, natta u yuz en . • d. 
ların merkezleri sıra ile yazıldıktan B .. T .. k' . d . k 1 .. .. f" • ırı:ı tnhkıkAta bı:ıqlanmıstır. ır. 

ugun ur ıyenın enız uvvete- uzum ıncleri kik ba~na. ~bah~ I ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•• 
sonra kuvvetlerimizin tef erruatm - · dü b ı ·r k ç 1 f' · · 1 t n A R E H A N E 9 t rıne şen aş ıca vazı e anca a • nçı ış ıatıne nazaran _ hır kurusa 

I dnn, tayyare ve jandarmadaki teka- nakknle Boğazının kapanmasına yar uakın bir tenezzül go··stermı"ştı"r. A-k-tJttir 'l'intı Be11l1r ıoka.t ~ 
r. HaUr ı>artiıi binan içindı mülümüzden, ahzı asker usullerimiz dımclan ve kendi sahmerindeki mev- cıam üzeri öğrendiğimize göre dün 

,. 'telnaf: tz:mlr _ ANADOLU den ve hizmet müddetlerimizden bah zii vazifeyi ifadan ibarettir. Umumi 1>ütün gün yapılan üzüm şatıiların· 
......._F':l.J::FON: !r7fJ. Pot a kuf,,<?u. $O; sedildikten sonra Türk ordusunun ha vaziyet Türk bahı·iresi için Türk - da vasati fiat şöyledir: 
.......___:-------------1 zarda kuvveti 180 bin olduğu ve harb Yunan itt fakı ve Kııradenizdc Rus- 7 numara 8,5 kuruş, 
\, li O .ı. f,, ~ !; ~ A l l' ı halinde biitün ihtiyatların celbiflc yanın dost filosunun hakim bulunma 8 c 9,5 kuruş, 

Ulıth 1'00, Altı a11lısiı 8VO Türk yenin bir milyon muallim as - sı sayeFinde 1914 yılındaki nisbetle 9 c: 10,5 kuruş, 
K"ruıtur. ker çıkarabileceği kaydedilerek §ÖY· hayli iyileşmiştir. 1 O « 12,5 kuruş, 

~\b le deniyor: 11 numara üzüm henüz piyasaya 
arıcı memleketler 1çfu ıene!!k Türk askeri mükemmel ,kabiliyeti J'.'ara çalmak Relmemi§tir. Piyaeada 5000 çuval 

~a &bone tlcr,,ti 27 liradır. yilksek, ihtiyaçları basit ve kendisi Bucada Özdemir sokağında Rıza kadar mahsul kalmıştır. Maamafih 

Her 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
17-MIR: Yeni Kavaflar ça.r,ısı No. 31 

türlü cilt gi.izel, sağlam olarak ve aan'at 
2öre yapılır. 

icaplarına 

Bonkalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosypları 
Ancak Mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

ntı, Reçm!ş nüshalar 25 kuruştur. şecid:r. Okuma yazma bilmiyenlerin ogw lu Latif Candanın bakkal Saittcn mm takanın her tarafından İzmı·re 4'~ADOL{) MATBAASJ"''D .a S" . .. . }"'k A:1L·· 1 pılır 
n .... adedi evvelce çok iken bu miktar üç lira çaldığı şikayet edilmiş :ve suç-, bol miktarda kuru üzüm geimekte· ıparı§ uzerıne u s wum er ya • 

~ BAS1/J.'411STIR şimdi pek azalmıştır. Türk ordusu- lu wbıtaca tutulmuştur. dir. Müessesenin siarı saR-lamhk. sıüzellik ve sürattır. 
~~~::;;;:;::;:::;::::::::::;~++:; MM i A ;g 

~ 
DoktQrun bu ifadesini müsteh1.i - Fakat biz seni davet etmedik tim yok ki!... ı rekli\m eden sen değ' l misin? cHar-s RA REN G •ı z DE telakki eden büyük §eyh birdebire ki.. - Bunu tespit edebilir miyiz?. bı kazanmak ve sizi esnrettel) kur-'••,,, • y 3 hiddetlendi; Doktor tekrar sustu. Düşünceler· - Evet, beklersen bunn imkan hn-ıtnrmıık nrzusundn bulunan büyük 

N
İİ'''""'"'''"''''"'''""""'"'"""'''' ' .. .,.................. - Fırtına mı? ... Nerede ise gele· den gözleri kararmış, beyni birden· sıl olabilir. milletimi temsilen tfeldim, ~ize refah 

IZALTI G E.,.,. 
1 

•ı s•ı cekler mi? .. Abdal herif, açık deniz- bire sulanmıştı. - Yani biz de seninle beraber ra- ve .saadet ı;·olları açacağız, dini !sIU-
\ • ., : de fırtına olsaydı, burµda tesirini - Başımdan bir kıl koparmak ce· hatsız olncıığız, ve o aı·nda sen, fır· nıın mümessjli sultan ;Reşad bizimle 

............................................................ """'""""" göstermez miydi? Sahilde suların saretini gösterirseniz, Almanya ile sattan istifade ederek hnzırbyaca- beraber harb etti. İslam alemini e-
.._ 

7 
cereyanına baksana!.. Galiba bizi ço· karşı karşıya kalacaksınz. Kayserin i ğın yen[ dosynlarla bizi kandırma - saretten ~urtarmak ve sizi müstakil .33. Yazan: cuk gibi aldatmıya kalkışıyorsun, fa- orduları buraya gelecek, ve Kayser ğa kalkışacaksın dekli mi? v~ hilr olarak yasatmak istiyoruz> ** kat zavallı kafanı kurtaramıyacak· sizi çizmelerinin topukları altında - Hayır!.. Böyle bir §e)· nklım r, d)yen sen değil misin?. 

~eni k 1 k ·· t"" ·· f ki d kt l h · sın. çiğneyecek dnn bile geçmedi.. - E~vet, tekrar ediyorum. bl -· n aran ı or usu u u arı o orun sararmış o an çe resme p b · Ö B "f d .. . h Elh 
1 ·b~ağa başlamışı. Denizin sema mağnidar bir nazar fırlattı ve sordu; Doktor .ro ot, büsbütün kopça- .Şey.hler doktorun bu sözil üzerine - ~le ise?. . . . u 1 ~ e uze~me. §ey ı~ A 

ı 1tlete k d k tl" b. B· l .. .. ) l k yverdı Kafasına h"" d çöllerı bile çatlatan bir kahkaha sn- - Sılnhlar.ı, 1.e mühimmatı oma- bırdenln.re ,11.snbıle§tı ve ıı.z ilerıde l'ıj()t n no tasın an, uvvc:: ı ır - ır şey er goruyor musunuz. arı o · ucum e en k n b kl" il .
1 

d b" .. 
~'-tör ışığı, karamuş olan deni - Doktor dilini yutmuş gibi olacak kan yüreğine bir anda bir baygınlık vurdular. Bununla beraJ>er doktor net ettiğimiz yel en ı er, düşman ~ yen le v~rı :ı e~ kırııııkranı~1 tı 
l. thını aydınlatıyordu. ki boğuk bir sesle cevap verdi: verdi. Müthiş bir baş ağrısı kafata· ke11es·ni kurtarmak için saçmala _ hıırp tarassut gemilerinin pususuna ç ı~~ra ~·attı'n ı ıç a ısrn .a:n ın 
'Vltn. d · · · d · M l f h" b" k ·b· "d" kt d J • d·ı · l b mesını emre 1• " a- avcı enız gemısı enız sat- - aa ese ıç ır şey.. sını uçurtaca gı ı ı ı. nıa · a evam ediyordu, Fakat sar - düşmüş er ve esır e ı mış erse en 1 1

. µ ki 
q\l e onunla beraber karanlık ıçin Şeyh Elhımba doktoru bir an için Düşünüyor, fkat bir türlü bu dil· fettiği gayrete rağmen kı.ılland1ğı ne yapabilirim? D d ~~~e ~ol<~~ c. ~. ı:lli. 
~all aiyah kıtanın sahillerini ta- teselli etmek nezaketini esirgemedi: şünceleri toparlayamıyordu. siyaset tesirini &ö tereme)'ince şeyh- - :Mensup olduğun m·ııet içiQ yap e ı D rn 61> d · k 
~Ve teftişte devam ediyordu. - Pek ala şimdi ne düşüniiyor· -Çok rica ederim, biraz müsaade ]erin ayaklarına kapandı ve ~ğlama- tığın uydurma Pfllavralar )difi 1. ~ evam e ~ce 
~-ff~it Bendehra harikulade bir sunuz? buyurun.. ğa başladı. - Aman. şeyh hazretleri, l,>enim LJ s 'k' t z ıı 
~ akıyet kazanmıştı. Siyah çeh. - Her halde yalan söylemiş deği- Şeyhler doktorun istirhamına sü- Şeyh Elhimla qjiyük bir metanet.. hiç kabahatım yok,. o O r 
ll}o e memnuniyetten şim§ek gibi lim. kutla mukabele ettiler. Bundan ıstı· le kendisini ayağa kaldırdı. Ve cid- Genr mµteaas ıp bir adam ohıp B. Be/ıcet UZ 
~~~ ~ara gözleri hazan büyük - Fakat, maalesef, vaziyet aksi- fade eden doktor: di bir ifade ile: :Uen~ehrn birdenbire k6pürdü. BO· Ç O C 'u K 
~~ "'1kıliyordu. ni gösteriyor. - Beni affedersiniz -dedi· rnuhak- - İslamlar -dedi. piç bir zaman yülc ~eyhin mütebessim çehresine bn-
:~ d h h l k k ı. k Hattalıkhıra ~ütehao1•1 
ltlt l n a, deniz ufuklarına son -Şey azret eri, açık denizlerde kak bir aza ar§ısındayız. Nihayet yalan söylemezler. Yalan aöyliyeq- J\arp : Hastalarım 

11
,
3
Q dan bire kadar 

~ tl e bakınan Alman murahha· fırtınaya tutulmaları ihtimali vardır. ben JJir Alman tebaasıyım. Koca bir !eri de hiç sevmezler. l3iz buraya - Müsaade buyurunuz demek is-
1~' evli bakışlarına saplanıyor • Biraz beklersek ne olur. Y elkenlile· devletin murahhası olarak zahalini· gelmeden 6nce .siıe b ':r şev ı:ıöylemiş- tedl. Ve sak}n b:r ifade ile doktora Beyler ı:okağında Ahenk matba~s 

r \.,,,., · rl:ı k ~ıı l ı•<lPr. 
·~ti}( rin biraz sonra ufuklarda görünmek zi taciz ettim. Yani size misafir gel· tim. Hatırınızda mı? bitap etti: 

ltyh Elhımba birdenbire ihtimali vardır. dim. - Fakat, benim bunda kabaha • - Almanyayı dllnyn hakimi diye 
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ATİLLA ROMA KAPILARINDA 
1 

____ Tef. No. 4 * * ~ ----------Yazan: Rıza Çavdarlı 

/ 

'• 

Roma imparatoru, kız kardeşini 
Ati/laya göndermeğe karar vermişti 
Şimdi ise Roma, birçok nüfuzlu 

Hün süvarisini onların emri altında 
görmeğe tahammül edemiyordu. Bil
hasım Romanın siya~eti neticesi Rün 
;cardeşlerinin biribırilerini boğazla
malan , Attilayı, daha ziyade kız -
dırmaktaydı. Hünlerin kuvvetli, azim 
kar bir hükümdara muhtaç olduğu -
nu biliyordu. Bu da o olabilirdi. 

Attila Romayı pek iyi öğrenmi~ti 
Romalılar ise bu genç pren~ ile eğ
lenmeği bir zevk edinmişlerdi. 

AmcaSlnın yıı.nına döndüğü zanıan 

gene onun işlerine müdahale etmi -

Diye sordu. 
- Paramız yok! .. 
Dendi. 
İmparator ancak kızkardeşi vası -

tasiyle bunun önilne geçmek istiyor -
du. Güzel hemşiresi Honoryayı, At -
tilaya göndermekle onu tekrar kan
dıracağını zannetmişti. Baş harem-

ağaşına: 

- Peki, dedi. Öyleyse Honoryayı . 
ona götür, alsın, bu seferden vazgeç-

• t 
sın .... 

( 1) Hünler arasında bir çok kral-' 
lar vardı. Türklerde adetti. 1 

(Sonu yarın) 

-----«««***»>-----

Paris Operası 

Kültür pa~~yonu ve resim sergi,i 

K Ü L T Ü R P A V Y O N· U 
Fuarın en güzel eserlerinden biri 

de Kültür pavyonudur 
yordu. Yalnız A~yaya avlanmak ü -
zere ayrılmış ve gitmişti. 2 590 

Bu mrada amcası, Oktarın bir içki ' kapı, 7500 anah
tar, 6,310 basamak 

, 

Kültür pavyonundaki resim sergisi, neşriyat sergisi ve Is· 
aleminde öldürtüldüğü haberini i -
ş:tti. 

Diğer taraftan Roma, kral Rua -
nın idaresi altındaki bazı kabileleri 
de ona isyan ettirmişti. Bunlar Tuna
lı kabileler yani (Tonoru, İtivar) lar
dı. İsyan çabuk ba;ıtırılmıştı. Asiler 
iizerinde ise Poma paraları çıkıyor
du. 

Hün Türkleri, oraya geldikleri za
man intikam ahdini unutmuşlar, sa
fiyetleriyle aldanmışlar, Romayı bela 
!ardan kurtarmışlar, Romalılar da 
onlara borçlu bulundukları şükranı 
bu suretle eda etmişlerdi. Yani Ok -
tarı öldürmüşler, Rusyaya karşı is -
yan çıkarmışlardı. Hünleri orduları
na almakla ·artık Hün krallarmın nü-
fuz ve idaresi kalmadığını zannetmiş 
lercli. 

Garbi Roma imparatoru Valanti -
yen buna tamamiylt? kaniydi. 

Nihayet Rua da ölmü;ı Attila im -
purator olmuştu. H ünleri kıga bir 
zamnn zarfında idaresi altına aldı. . . . 

Attilanın bütün kuvvetiyle idareyi 
ele alması Romayı korku ve dehşet 
içinde bırakmıştı. Garbi ve şarki Ro
ma her ikisi de faaliyet içindeydi. 
Hünlerln kralını kandırmak ve aldat-
mak için heyetlre biribirini takip ile 
Attilanın yanına geliyorlardı. 

Attila bütün azamet ve ihtişamiyle 
lıu heyetlere, Türklerle Romalılar 

arasındaki hesabın çok büyük oldu
ğunu söylüyor, bunu yapmadan hiç -
bir işe girişmenin imkan dahilinde 
bulunmadığını anlatıyordu. 

Gelen heyetler bu muazzam Türk 
hakanı tarafından kovulmaktan baş. 
ka bir iltifat göremiyorlardı. 

Attila, yapılan ipeklerin. aldatılan 
Türklerin, haince ve alçakça öldü -
rülen hakanların intikamını toptan 

tanbulun imarı~a ait köşe büyük aiaka görmektedir 
Dokuzuncu İzmir enternasyonal miş ve haftalarca bu işle meşgul ol- Azapkapıda Atatürk köprüsüne bai 

Paris operasının 15,000 metre 
rabb3ı çatıs ı vardır 

fuartındaki paviyonların en mükem- muştur. ianmış bulunacaktır. 
mellerinden biri de, hiç şüphesiz ki mu- bu sene müzeler sitesinde yer alan Bu serigide, Türk neşriyat tarihi, Atatürk köprilsüniln Unkapanı kıs 
kültür paviyonudur. Genç ve değerli ilk matbaacılığın Türkiyeye girişi, mından da Yenikapıda hitam bulmak 
Kültür Bakanımız Hasan Ali Yücel ilk gazete, kitapçılık ve gazetecili- üzere geniş bir bulvar açılacaktır. 

. İzmir fuarına kuvvetli bir hediye te- ğin tekamülü, ve cumhuriyet devrin- Eminönü meydanından Süleymaniye 
min eden kültür paviyonunun tanzi- deki çeşitli neşriyat teşhir edilmek- camiini bütün heybet ve azametir.le 
mi ile yakından alakadar olmuş; ma- tedir. Kitaplar mesleki isimlere göre, gören ve oradan Bey azıda çıkan bir 
arif büdcesinden büyük fedakarlıkla cidden takdire değer bir şekilde tan- anayol ile Topkapı sarayında Çinli 

Dünyanın en bü 
yük t yatro binası 

nerdedir? 
Bu suale cevap 

vermek için Avru
pa ve Amerika 
belediye dairele -

ayrılan otuz bin liralık tahsisat ile zim edilmiştir. Köşkü gören ve Sultanahmade mün-
bu e~eri İznıire kazandırmıştır. tehi olan ikinci bir anayol açılacak• 

Kültür paviyonu, müzeler sitesin- Üçüncü kısım, güzel ve şirin İstan- tır. 
!erinin 
cekleri 
okumak 

göndere - de, Milli Şef İnönüni.in heykelleri bu- bulun istikbaline aiddür. 
raporları 

!Rzım -
lunan mahaldedir. Bir taraftan zira- İ~tanbulun imar planı başlıca üç 
at müzesi, diğer taraftan da sağlık nokta esa~ tutularak hazırlanmıştır. 

dır. milzesi binaları yükselmektedir. 
:\Iaamafih, en İnce hir zevk ve büyük bir itina 

mevsuk rapor - ile tanzim edilmiş olan kültür pavi-
lnra istinat eclen yonuııda üç kısım göze çarpmakta-
ve ilim adamları - dır. Biri resim sergisi, diğeri neşri-
nın şahadetleri- yat sergisi, üçüncüsü de İstanbulun 
ni knzannn ma - imar planı .. 
l\imatn güven er ek Roaim ergisinden C. H . Partisinin 
size derhal cevap • vurdun ön kö§esinde çalıştırdığı on 

veriyoruz. Pariı operası ressamımızın eserleri \'e güzel san 'at-
- Dünyanın en büyük tiyatro bi-ı operavn bag· lı kliçük bi k t _ lar birliği, mOstakbel ressamlar bir-

• r ı a, ge ı·v · D ·ı b' l'k l 
nası operadır. celi gündiizlii binanın çatılarında nö ıgı'. .. g~upu~ ı c ır ı ve grup ar 

- Hangi opera? Nevyork opern- bet beklemektedirler. Büyük yağ_ harıcı san at karların tabloları bulun-
sı mı? Londra operası mı? Derlin o- murlardaıı sonı·a ha!::ıra uğrıyan ça- maktadır. . . .. .. 
perası mı? tının kontrolü de hakikat .. t" )lemleketın bırçok koşelerını dola-en guç ur. k . .. l 't 1 . . . f l 

Bunların hiç b'ri i değil! l 5.000 metre murabbaındaki bir şara orıJına ı e enmızı ırça arın-
IJüııynnın en muazzam t"yatro bi- sahaıım mühim bir irtifa dahilinde dan tablolara aksettiren san'atkar-

na ı , Paris opera.:;ıdır. tamiri elbette yer yüzünde yapılan larrn bu eserlere , ziyaretçilerini sa-
işlerc l>cnıeınez. atlercc üzerinde durduracak kadar 

Pnris operası 15.000 metre mu- Birllz ileride görünen yedi kilomet nefis, cazip ve mahirane işlenmiş tab-
rabbaı üıerine kurulır 11 ş ce3im bir re ttılüııdeki büyük bornlara altı yü- lolnrdır. 
binadır. Opera, biiyüklüğü nis.hetiıı- Ebedi Şefimizle Milli Şefimizin 

ze yakın çeşme konmuştur. Buna bir 1 de uslı1bun zarafeti \'e iht şamı nok- portre eri de resim sergi.•inde yer 
ta ından da diğer operalara tcfcv - <'ok kilometrelik diğer boruyu da i - almıştır. 
vuk etmektedir. Jave etmek şarttır. 105.000 litre ııuy- Diğer san'atkfirların tabloları na, 

Sizinle Ho mnn caddesindeki ope- la dolu olan hezineler. her an emre nefis san'atlara karşı memleketteki 

Tabii güzellikler 
Tarihi abideler 
Medeni ı:htiyaçlar 

Dün.raca tanınmış bir şehircilik 
mütehasısı olan Fransız mimarı 

Karaköy ve Azapkapı meydanla
riyle Eminönü, Unkapanı meydanları 
da bilyük esas yollariyle biribirlerine 
bağlanacaktır. 

Ayrıca Eminönünden başlamak d
zere sahili takiben Sarayburnu - Ye
nikapı istikametinde turistik bir şeh
rab e~ılacaktır • 

ranın arka knpBından içeriye gire . amadedir. genç istidadların iştiyaklarını gfü;ter-
ordusunu lim. Ac;ıl Paris deposuna merbut bulu- mekte ve bunlarda birçok imzalar 

bize büyük ümidler vaid etmektedir. 

nlacaktı. 

700.000 kişilik büyük 
Tablolardan birkaçı ve neşriyat sergisi .• 

harekete getirdi. Bu ordu dağı, taşı 
devirrir gibi Romaya gidiyordu. Ro
maya Attilanın kumandası altında 

Burada ilk defa nazarı dikkat:mi- nan kısım ·1 h · 1 ı e azme er operanın 
zi çeken nokta. merdivenleri~. kori
dorların tahminden daha fazla bir 
surette çokluğudur. 

r.;ahne i üzerinde bulunmaktadır. 
:Neşriyat sergisi; ileri Türkiyenin 

yürüyen yalnız Hünler değildi. İnsan, merdivenlerin arasında kay-

kültürel sahada~i hamlelerini pek 
Eger sahnede bir yangın çıkarsa, güzel anlatabilecek şekilde hazırlan

elektrikle müteharrik olan robineler mıştır. 

Prestun san'atkar muhayvilesinin iş- Bunlardan başka taksim meYd~· 
leyip tanzim ettiği ve cum.huriyet hü- niyle Harbiye arasındaki saha dalı~· 
kumetinin tetkik ve tasvip buyurdu- linde büyük şehir tiyatro.:;u, HaJke~~ 
ğu bu makette, yarınki fstanbulun konferans salonu, şehir gazinosn ~ 
anayolları ve meydanları göııterilmiş, sergi binaları yapılacaktır. Dolf11"' 
bütün hu!:lusiyetleri tebarüz ettiril- bahçede has ahırlar ile kısmen gaı· Onun hilekarlığından bıkmış, u- bolacağını düşünüyor ve kuvvetli e· 

sanmış, yüzbinelrce insan kanı dök- lektrik ziyaları altında uzayıp giden 
mOş, Cermenler, Islavlar da Hün ha yeni yeni basamaklardan korka kor-

den oraya ~eller gibi sular düşecek-
tir. Geçenlerde Maarif Şurası toplan- · t' ta•' mış ır: hanenin bulunduğu yerde mın . t' 

kanının emir ve idaresi altında, hain 
Romayı tedip için yola koyulmuşlar 
dı. S'biryanın sarı saçlı, mavi gözlü 
Türk dilberleri, atlarını koşturta 

koşturta gidiyorlardı. 
Attila Rene gelmşiti. Kendisine hiç 

kimse mukavemet etmiyordu. Aksine 
olarak Romalıların emir ve idaresi 
altında bulunanlar, Romanın entri
kalariyle, hileleriyle içleri yananlar, 
Attilayı kollarını açarak, kucaklıya
rak karşılıyorlardı. Burgotlar, Tu -
renjiyenler, Hünleri bir rehakar ola
rak istikbal etmişlerdi. Fravtlar, Ro
ma taraftarı kralalrını öldürmüşler, 
sevinçle Attilanın maiyetine girmiş -
lerdi. 

Roma hile ve melanetinin cezasını 
çekmek üzereydi. Roma ordusu, har
bi kabul etmeden, her hainin yaptığı 
gibi kaçmağı daha bUyük bir şeref 
telakki ediyordu. Bu yüzden ordu 
hiçbir manie tesadüf etmeksizin yQ
rUyordu. Roma.ya dayandı. 

İmparator Valantiniyen 'Attilayı 
durduracak çareler araştırıyordu. 

ka yukarıya çıkmağa çalışıyor. 
Durmadan ilerliyoruz .. 

.*. tısından evvel Ankarada açılan neş-
Meşhur res:-am Paul Baudry, ope- riyat sergi ·i: Maarif Vekilimiz Ha

radaki nefis tablolarını bitirdiği za- san Ali Yücelin, alaka e~eri olarak 
. .. . . .. . Fuara gönderilmiş ve kültür paviyo-

man tıyatro nobetçısıne şoyle demış- d 1 t A k d k k r. nun a yer a mış ır. n ara a pe ço 
ı · rağbet gören bu sergi, İzmirde de 

- Ilir yangın çıkıp ta, şu yaptığım 

Maket tetkik edilince görüleceği 
veçhile Karaköy meydanında yeni
den açılacak büyük bir yol, Boğaz
kesen caddesinde bir viyadük tesisi 
suretiyle Sıraservilerden geçerek 
Tak~imde bağlanacaktır. Bu suretle 

Sağımızda solumuzda irili uf aklı 
yüzlerce kapı vardır. Sakın bu (yüz) 
kelime.sinden dolayı benim çok hayal 
ci bir adam olduğumu zannetmeyiniz 

Resmi istatist klere nazaran, ope
rada tam 2,531 aded kapı vardır. Ka 
pıların açılması için 7 ,590 tane a
nahtar kullanılmaktadır. 

ayni alfıkaya mazhar olmuştur. 
eserleri yakarsa onlara ne kadar ya-zık olur 

1 
Taksim Karaköy arası kısaltılmış ve 

Maarif Vekaleti derleme direktö- ayni zamanda bu istikamette ikinci 
Üstadı dinliyen nöbetçi kendisine 

cevab verdi: 
rü Selim Nüzhet, neşriyat sergisinin bir şehrah açılmış bulunacaktır. 

Z 
. tanzimi için Ankaradan izmire gel- Taksimden de Tarlabaşı, İstiklal cad 

- Hakkınız var efendim. eytın- . - - deleri arasından geçmek suretiyle 
He::;ap meraklısı bazı zatlar, çık -

makla tükenilmiyen bu merdivenle -
rin basamaklarını da saymışlardır. 
Operada 6,310 merdiven basamağı 
vardır. 1,402 metre tulünde olan di
ğer demir merdivenleri hesaba kat
mamak lazımdır. 

yağı ile yapılmış resimler, öyle pis - - : 'i. · • 

bir duman çıkarıyorlar ki... 
Operanın bodrum katı, bir çok e-

lektrik kabloları ve telleri ile dolu-
dur. Zeminde gördüğümüz büyük 
kemerler, binlerce kilo tazyiki çek
mektedirler. 

:. Dünyanın bu en güzel ve en mu-
Paris operasının en üst kubbesine azzam binası su içinde yüzmektedir. 

varmak için yirmi sekiz kat aşmak Evet, opera binasının altında bir ne
mecburiyetindeyiz. Binanın bodru - hir akmaktadır. Bu nehrin adı, Gra 
muna da, yedi kat inildikten sonra nd Ratliyendir. 
vaeıl olmak mümkündür. Maamafih opera bina edilirken o-

Yirmi sekiz kat, dile kolay i'elen nun mühim bir kısmı başka mecrala 
bir sayıdır 1 ra sevkedilmiş ve yapacağı tahri - '11": 

Caddelerde arı kcv:ım gibi durma batın önüne geçilmişti. 

yeniden açılacak bir yol Tepebaşı 
na gelecek ve Perapalasın altınclan 
yapılacak bir viyadük ile bu anahat 

dan ogv uldavan Parisliler, bu irtifa- Umnmt harbde, operanın meşhur . 
• 1 

lenlerini yanına çağırdı. dan karınca gibi görünmektedirler. deposu olarak istimal edildi. cı --lltt!lllllll!l'!ll-•"'I••••~· 

\
• _ Attil~yı parayla durdu'l'nmaz Yani'ın opera için müthiş bir teh - su olarak istimal edildi. J __ ..... _._._...___.._...,......_,... 

BUtiln nazırlarını, sarayın ileri i'e-
~.1..:..'\.'41 ~ı:0 ~~ ... ~ .......... .. 
....... ------

ı..~ırız? ~ · " ı 1:kedir. Paris itfai~·esine mensub ve *** Tablolardan birka!;ı .. 

·tadyomu tesis edilecektir. J{ilJtili~ 
park ve stadyom Yeni bahçede te~, 
edilecek ve sur haricindeki sahil 
hipodroma tahsis edilecektir. 

ıdft 
Sultanahmed meydanı bilkll ri 

mahallesi olacak, Ticaret ve saJJ:ır 
mektepleri kaldırılarak burası ,ııı 
teras haline getirilecek ve bu tera ı>lt 
baınnda yilzelli metre irtifaınd& 
i~kıiiip ibide•i inşa edilecektir. l 
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sız Filozoflarından Alfred Foui 
lee'nin bazı düşünceleri 

~---- * * * ----
Orta ·tedrisat Program-

ları hakkında 
Tedrisatta hangi felsefi fikir

lerden ilham almalı 
Yazan: Rahmi Balaban 

- 5-

(ANADOLU) 

• 
DOLU AFETi 

MaıliSa ve Akhisarda yağ
mur ve dolunun tahribatı 

~- --- - -
(SAHiFE 7) ' 

Von Pap enin 
beyanatı 

- Baıtaraf ı 1 inc.i sahifede -

gazetecilere beyanatında - demiştir 
ki: 

- On gündenberi Berlinde bu
lunuyorum. T abiatiyle devlet ricali
le muhtelif meseleler hakkında te· 
maslar yaptım. lstanbula gelmek 
üzere 24 saattenberi yolda olduğum
dan, hadiselerin son inkişaf vaziyet· 
leri hakkında malumattar değilim. 
Fakat öyle zannediyorum ki, yakın 
bir zamanda harp beklemek doğru 
değildir. Yapılan bütün işler, sulhun 
korunması içindir. 

Yeni ademi tecavüz paktı bir 
sulh unsurudur. Ve zannedersem, 
bundan daha iyi bir şey bekleyeme-
yiz.> 

Esasen yapılan bütün işler, sul
hun vekayesi içindir. ~ 

Gazeteciler, bu paktı hszrrlamak 
üzere Moskovaya gittiği hakkındaki 
şayiaların doğru olup olmadığmı sor
muşlar, Papen ~u cevabı vermiştir: 

- Ya, öyle mi~. Şu halde vazi
yeti siz benden daha iyi hiliyorıu-
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Nakledeı: 

-13-
Dünkü beyaz, göz kamaştırıcı gök 

yilzünµn, yava§ yavaş, şuraama bu .. 
raıaqa acrpifmiı hlaaini veren l>ulyt
larla örtülmeğe başladığını görüyo-

Mclik :ve dı..ıkafnrdan bı:ı§ta ge .. '~nlı askerleriyle takviye edildiği ruz. Yarı melankolik, yara çatık u
lenlerin isimierini, F ran a kraliçesi- takdirde hu şakileri cezalandırmağa fuk, derind n derine yüzümüze ba
nin ~c yni sülaJes:)en oldıı(;ımu ~ğ-J hqzır olduğun~, ':e bir an evvel fer- kıypr. 
reı1dı. \ manı şahanenın ısdarını temenni et- Güne§, terliye na.lb ile gök yüzü-

lngil erenin de 
niz üsleri 

Marianne mecmuaa amda yna:an: 

Char'les - Michel Renaitour 
Parlamento Bahriye encumeni reisi 

-
25 Ağu$los l 939 CUMA 

King Hali şimdide 
Italyaya "el at· 
mak,, niyetinde 
1 numaralı c:mektubcu> Kinır-Hall 

İtalyanlara dn bir mektub gönde:r#e 
Bini biJdirmiştir. Bu ihavadiı , İtalyan 
gizli polis teşkilatında hayretle kan
şık bir telaş doğurmuştur. Haberi du 
yunca ~ok hiddetlenen Mussolini , 
King - liallden aidıkları mektubu po 
lise !eslim l:lbni~·enlerin on sene hapis Nite1cim 1:>70 senci miladisinde tiğini> bjldirir bir rapor hazırlıyarak nün tepesinde artık eakiai gibi ıarkı 

AvMstury9 ile ge!:İnemi}'en papa hı-ılstanbul hükümetine verdi. apylemiyor. .. cezasına çarptırılmalarını emretıni§-

ris~iynn alemindeki nufuzynu Medi- Şeyh Y ı.ısqf uz.un zaman bekledi. Düne kadar şikayet ettiğimiz yaz, 
-.,.,......,,,...~~.,.-,,..--.-.~ tir. 

cile1"n jehjne istimal etmeğe bşşla- Njhayet yardımıqa cüzi bir kuvvet r;tek uçları kaybolan bir aarı~ın haya- . 
mı_~ büyük dukelık unvanını Koz- geldi. Buna rağmen şeyh, imdadına let halinde çekilip gitmekte ve sonba 
maya vermişti. ~gelen bu cüzi kuvvetin yardımıyle har gelmektedir. 

t;Dzma Osmft!ıh petvleti nleyhin- Afi Canbulattan Halebi .istirdada mu- Bütün bir eııki devir edeb'yatmın 
de flomnda tertip ediJen hıristiyan Yqffak oldu. ~ak t Canbuladın ta~ hüzün ııve ıstırabını ifadeye yarıyan 
teşkilatına dahil qf~:hı ve oldukça bi üzerine imd dına itap eden fah- cnnlandı, tU;ylerimizin ürperiıinde 
kuvvetli bulunan donanmasiyle hır- re,:ldinill prdusu, Canbuladı takviye sonbahar, denizin kırıtıkhklarında 
leşik hiristiyan donanmasını takviye etti. Hayfa civarında tahşit ettiği bu canlandı, tüylerimizin ürperiıinde 
etti. Bir sene sonrf;l Osmanlı devleti ordularla verdiği meydan muharebe eati ve bize cHazan!.. Hazan!» di
ale:yhinde tahrik edilen bu donan - sinde §eyh Yusuf ordusunu hezime· ye baiıran divan ıaiirinin yüzilnü 
ma, Oşmanlı donanmasının ana fi- te uğrattı. hatırJattı. 
loi!lrmclan bir kısmını Navariu a~ık- İkj müttefik ,aki ikinci defa ola- Meveimlerle beraber ömrümüz de 
larında yakalıyıarak harbe icbar etti. rnk büyµk bir :zafer ka7=amnışlnrdı. geçiyor. 
Ve denizi kanlara boyayan kanlı bir Şeyh Yu11uf bu hezimetten sonra Her yıla değil, her mevaime, hat-
muharebeden 11onra zayıf olaJ) Os- bir gemiye iltica etti ve müşkülatla ta cün, her saatiJ?lize ağlasak hak .. 
manlı donanmasını mağlUp ederek hayatım kurtardı. Bu suretle iki §aki. lumızdır. His; bir an , geri gelmiyor. 
gemilerin mühim bir kışmmı bahr- Fahrçdqin ve Canbulat, Suriye ve Hiçbir fey tekerrür etmiy.oı-. Tarih 
dı. havalisinde tam ıbir hakimiyet tesis belki tekerrür eder. Fakat bize na-

K "nJI - Hallin taarruzunu önlemek 
üzere İtalyan sansörU haftada bir, 
ecnebi mı:mleketlerden gelen biltiln 
mektubları açacaktır. 

Şurasını da ilave edelim ki İtal
yan polisine mensub bir mütehassıs 
Londradaki İtalyan gizli polis te~ -
kilutının ajanlal'iyle de mutabık o
lnrnk, King - HaU:n mektuplarını , 
halyaya göndermek üzere h&Dl'İ 
memleketten postaya verecetfnf öt -
renmeğe çalışacaktır. 

l\fariannı 

---•««OO»:ıt:ı.---

Rus-Alman an• 
laşması 

Bu muvıaffakıyetten sonra Floran ettiler. aip olan 50 - 60 aenelik va.aati öm- - Batta.rafı ı inci aablfecle -
d 

fngi\iı: gemileri 
aa onanması daijınık halde gezen Flornnsn da Suriycnin dahili ah· _.ün tek dakikası geriye dönmüyor.. f 1 d tır. 
Osmanlı donanmasının peşine düş- valinj Medi~lerin s~rayJarmdan a~ Ömür, aon pİ§manlığa benziyen bir· ngiliz donanması her zaman Bri- tın adır. Habeşiııtanın fethi esnaıın- Madde S - İki akit taraf bOkO-
tü. Tessııdüf ettigw i parraları batırdı. dım adım takip ediliyordu. Ali Can- aevdir ki, kartp ,ı.idince, ardından •anya imparatorluğunun en emin da ortaya çıkan lngilz - İtalyan ger- metleri müşterek .,.,,e f tl · i ıa. 

r ;J ,.. ,1 ır .,. •• d f k·ı . . ı . r·. .. . t ·ı . Akd . ~ .. n aa enn a iı 
Hatta Osmanlı ticaret gemilerine bi- buladın ve Fnhreddinin isimleri siya. koşmak nafiledir. "TlU a aa vasıtasını teş 1 etmıştır. g.ın ıgı uzerıne . ngı terenın enız kndar eden meseleler Ozerinde kar-
le saldırdı. Zaman zaman sahillere et adamların ağzında dolaşıyordu. Şimdi, gök yüzünde olduğu gib", ~sırlar boy~nc_a bu donanmanın dek ~lo~u f~k;n~e~ıyeye s~ıbnmakdmec· şılıkh haber teatisi zımnında istikbal• 
asker çıkardı, sahile yakm olan Müs- Bir taraftan Osmanlı devletinin CYÖS- çehremizin bir tarafına da, bizim ;ışmez vazı esı, ana vatanın topm urıyetın e a mış ve 1 ns 8 asın- de istişare irin mütekabı"l temas h .. -
lüman köylerini yağmadan sonra ha- terdiği uyuşukluk, diğer tarafta;; da farkına varmadığımız küçük ve yeni bütü.nlü?ü.nü v~ deniz seferlerinin da bu dona~manın ~ir kısmını barın- linde kalaca"klardır. ... 
rap etti ve yakaladıg·ı silahsız ahaliyi Kürd Canbuladın ihraz ettiöi mu - bir iz dü .. mü•tür. Bu iz nerede, aa - emnıyetını temın etmek olmuştur. ldıracak şekılde fertıbat alınmıştır. Madde 4 - tk· k't t ft btrl 

h " " B d . l d r·· b. H' Ok d k" 1 l · ı a 1 ara an amansız bir şekilde öldürdü. Babıa- vaffakıyetler, Mediçleri harekete ge- çımızda mı, mevcud bir kırıtıklığın u a tam manasıy e te a uı ır ınt yanosun a 1 ta yan us- do~rudan doğruya veya btlvasıta 
ı . h k I · d y d vazifedir. Ve gene bunun içindir ki, !erinin inkisafı bugün Adeni tehdid ötekı" "kı"t t f ··t 'h h rh ı are ete ge inceye kadar Floran- tır i. e erqal Canbulat Aliye siya. daha derinle§meainde, her hangi bir I . . I Ü " ara a mu eveccı e an-
salılar korsanlığa benziye~ bu harp- si bir heyeı gönderdiler. Bu heyet .tarafımızda ilk defa peyda olan bir _ngıltere Abvrukpa ~ar~erıd~e. karıştı- a ~ın~a budlundurmaktakdır. Y_e • gi bir devletler grupuna i~irak et-
lerden büyüjc bir servet kazandı1ar. Canbulatla ittifakı imza ettikten sop tııyri tabiilikte, bir ağrıda mı, meç- "(I 7.aman, u ıta a en ısıne yar- mıt umun an geçen es i denız yo- miyecektir. 

Akdenizde Oşmaniı do.nanması ra Fahreddine de ayrıca hususi ola- hull. .. Fakat böyle bir neanenin vü- -:lıml ~ecek bir «asken a_ramıştır. w lu şimdi tekrar ticari ve stratejik bir Madde: 5 - Mahiyetleri ve men• 
ile Floransa harp gemileri arasında rak ya~,la.n bir mektubu verecek ve cudumuza düttüğünden kimse ıüphe nrrhı!tere a.~adlarmın dor:r~dan dog ~hem;y:t ~~s1letm5. ektedr.LBu yoluk~ şeleri ne olursa olsun iki akit taraf 
7aman zarnan devam edegelen mu··- onunla da ayrıca mutabakat has•I e· etmemelidir. Mev•İmler birJeae bir- '"Uya ımayesı onanma ıçın strnte- uzern e us er erra • eonede 1 arasında çıkab"le k · "htf-' "' · "k ·ı · · ·· l · b F 1 C Af ı ce nıza ve va ı 
sademeleri Fahreddin büyük bir ala- dilecektj. leşe aeneleri, aencler de ömrümüzü l1 mevzı e

1
r:. ıaşe 1vekt~mır us ezrı u- kreetvn ak cenu.p.ta.. a.petvni, ri- laflar takdirinde iki akit t~raf bu 

ka ile takip ediyordu. Kont Leonçinin riyasetinde te· teşkil ediyorlar. unm?sını uzum u ı m~ştı.r. .aten anın şar sahılı uzerınde Durban- nlzn ve ihtilafları münhasıran sulh 
1574 senesinde Kozmanın ölmesi şekkül eden bu heyeti birinci Fer· Bayanların makyajları haziq bir ·kserı ahvalde her hangı bır nokta, dır. vıısıtaları ile dostane f'kf t tt f U 

ile oğlu Fransova yerine geçti. Fa- dinand bizzat Livornoye kadar teşyi gayrettir. Çünkil makyaj, deriyi it· 'ıem üs, hem mevzi otarak kuilaml- . Atlas Okyanosundaki seyrüsefer veyahud lilzumu takdi;in~e ~~tl~lfı: 
kat bilhassa kardeşi Ferdinand icrayı etti ve lazım olan direkifi bizzat ver liyor, fakat hak!kati ditleyip iıliye- 'llaktadır. sımaldı:- Bt"'rmüt adaları, mPrkezdt 
hüküm ediyordu. di. Ayrıca da Mora hıtistiyanlarınm miyOP. 1n11ilt.eranin Frnn@mn Man de- jnmn:y:ik daki K"n 11ton ve Antil • 

Fahreddin, fare peşine düşmüş patriğine verilmek üzere hususi bir Bahar bahardır, son bahar da son rıizindeki ahillerinin karşısın tesa- dalarmda i Port -
bir kedi nasıl pusu kurarsa o da fır· mektup tevdi etti. Bilhassa Kudüs ci bahardır ve kıt da kıı... ·füf eden semti, bu iki mem1•keti P;ıtagonyanın en ilerisinde ve iki 
sat bekliyordu. varında yaşıyan Rumlara tamim e- Saçlarımızın üatüne dUıen beyaz_ XVlll inci asırda biribirleriyle kar - Okyanusun birleştiği noktada, Falk-

şimali Cebeli Lübnanda Kürd Ali dilmek üzere halka hitaben bir be • lar, geçmit bahar ve yazların arka- ılaştıran harpler esnasında hususi l;md adalan üssü tarafından nezaret 
d · ı 'b'd' ·.,ir ehemmiyet kazanmıstı. Dcvon· '.lltında bulundurulmaktadır. Bu so-

Canbulad Osm~nlı devletine karşı yanname gönd .. erdi. . . . aın an uzanan meraıye er gı ı ır. 
Bunda Z mı d ıl d k boyaaak da nafile, keadirip kazı&ak ">ort, Portland, Portsmouth gibi en nuncu üssün umumi harbin başlan· 

isyan etmı·ı:ı ve Haleb" t t • t• e cu ıe en ıyor u ı: k b d d f d h ~ ı zap e :mış ı. H · · l k dd I d f"l o ı k'"kl · h k"k ., i ve urrün c onanmamn en a -rıcın a mü im ve kati bir rol oyna· O da Osmanlı d l t' · t c ırıstıyan arın mu a es ver e- a na ı e... n arın o erı7 a ı a- t"> 
ev e ının esare m - . . k . · . · · · d d" o··k··ı l b"l h k" 1 merkezleri olan tersaneler hu ki- ~ı0ını okuyucularımı.,, elbtte h

0

at.ır-den kurtulmak d 'd" Ş h rmı urtarabılmek, muhakkak kı 0 tın ıçın e ır. o u se er ı e, a ı - r '· 
arzusun a ı ı. a . d .. ı·· l l katten birfey eksilmiyor. ~1 müzerindedir. larlar. 

Abbas Floransa ı'le garantı" ve yardım cıv .. ar ka.. yaşıtyabn . m. us u. mankar a ş· l d . . .. . d 1 . . b k D•. kt k td k h k ımn enızı uzerın e o an garp Japonyanın gırı'ştı·e,.,· u··vı··, mac-· 
k 

. l mum un mer e e ıyı geçınme ve un çocu u . ra ve mu n e· r , 
pa tını ımza amJ§tı. Bu suretle iki h ki .. d f kl k b"I memizin bir avuç bile tutmıyan hu_ ahilleri ise coğrafi vaziyet itiharivl 0 m ve uzak şarkta hakiki bir panaz· 
h"k"" .. k b'l d 1 d b a arınızı mu a aa etme· e a ı l b l 1 u umet mute a ı yar ım ar a u- l b'l kt" ) d ·ı· d dudu kinde bahtiyardık. Gülüyor, "mtiyaz ı ir duruma mn "ktir er. vetik imnaratorluaunun kurulmas• 
1 b

.1 kl d" o a ı ece ır enı ıyor u. ""' . t• 
unaH ı1ece e: ı. Ali Canbulat bu heyeti, Halepte konuıuyor, bağırıyor, çağırıyor, dü-

1
ngiliz donanması umumi harp esmı '--ugün Büviik Okyanosa beyaz ırk-

a epte tıcaret yapan Anjel na· A f · · · d · ııilnmüyor, mnhrıım:yet ve istikbnl ında Rosyth ve Capa - Folvdn Al 1 nrın dn öprcnmeleri İcap eden bir . rap ·en mımarısı tarzın a ınş3 ~ 
mında b~r.F~oransalı mektum muhn- edilmiş o1an sarayında mutantan ndiıesinden naaip almıyorduk. -nan donanmasının bir huruç hare- "hemmiyet bahşetmektedir. 
~erata gırı§tı. Ve Grand Duka ile.A- merasimle kabul etti. Bir kaç gün Fakat aonra!.. '<eti yapmasını ııabırla beklerdi \'e Anglosaksonlarla meHun olan 
Jı Can.bulatın arasını buldu. Netıce- sonra müzakereler başladı. Ve ne- Hayata girdik. .. Genç olduk. Ağ - iutland muharebesi de 0 esnada ya- Avustralya ve Yeni Zeland domin-

hall!nc memur komi,:ıyonlar ku,ru]. 
n:ı:ı ı ut.et"yle 1 lledilecektir. 
:Madde G - lşbu pakt on sen~ müd· 

detle aktedilmiştir. Ve bu mOddetin 
inkizasından bir sene evvel iki akil 
tarafın birj feshini bildirmedij'j uır-
dirde pakt beş senelik bir m1lddef 
için otomatik surette uzatılmıe ı. 
lfikki edilecektir. 

Madde 7 - İşbu pakt en kısa bit 
mühlet içinde tasd!k ·edilecektir. Palr 
tın musaddak nüshalannın teatill 
Bcrlindc ~·npılncaktır. Bu pakt iıuı•" 
yı müteakip derhal meriyet mevkfia• 
girer. Moskovada Alman ve Bu' 
lfsnnlarında iki nüsha olarak taui• 
edilmiştir. 

Sovyct hükumeti namm• 
Molotof d. c. Alı Canbulat .ta. Floransa ile bir tı'cede 1607 senesı'nde Ferdı"ııand zımıza alabildiğimiz her tad, biraz h 1 J d" ı · · · 1 • l ·• "lılan mu arebclerin en mühim eri- yon arı en ışeıerını gız emıyor ar. 

ıtt~:ak ~ukavelesı. ı:n~ladı. Ve ona tarafından tasdik edilen ittifak eonra ekşidi ve acımtırak hale geldi. ni te kil etti. Bunu da, bu iki dominyonun mil· Alman hükumeti namına 
mustcnıden kendısım Halepte bey mukavelesi hazırlandı Fak t b Yarın ihtiyar olacağız. Birçoğumuz Garp sahili ise bugünlerde yeni li müdafaa büdceleri açıkça isbat e· Ribeıaırc. 
ol.arak ilan etti. Osma.nlı paralarını mukavelenı"n bı"r kı.ymet a ı"f:-..due da timdiden ihtiyardırlar. Geldik ve h k k z ________ .,..._.. ___ _. ;: ''lir e emmiyet esbetme tedir. i- diyor. Bunların bütün limanlarının 
bıle topluypr ve kendı namına dar- et dow. d b' ld gidiyoruz. Niçin geldih ve ne için si· k l k h •w• me ıgı sonra an sa ıt o u. 7 ra, şar tan yapı aca ava taarruz· birer üs haline getirilmesi mümkün-
bettıgı paraları tedavüle çıkarıyordu. Floransa heyeti bu i~lerle mesgul i- diyoruz larına karşı nisbeten mahfuzdur. dür. 

lstanbulda büyük vüzera meclisi ken lstanbul hükümeti d" nihayet lıte en mühim aualt lngilterenin milletler cemiyetine Çin denizinde bugün ı'aponların 
derin bir uyuQukluk içinde bulunu- kararı d" f 

1
. -t • Mademki geldik, gitmemeliyiz. ,_ be l d'W• · · d ·ıAhl 

"$ nı ver v ye t ~arşı s e ıgı ıhma Ye sı a arının elinde bulunan Kantonun yakınla-
yordu. Devletin idaresini ellerine ge- K M dı e aOa ı el geçd ı. Yaşamağa gelm't olanın ölüp git- l h kk d k h d d 
. . l l B .. . . . uyucu ura paıo:a sman ı or u- . d ,...1 mld' ? 'lzaltı ması a ın a i mua e e o- d d H K ı· k çırmış o an ar abıalı ıçtımalarında S . ~ meıi hazın egı ır l · ı J 922 d J 934 d k d rın a a ong- ong ımanı uz:a 

d b d 
. . sunun urıye seferıne serdar olarak F k k ayısıy e en e 8 ar ıo:ar kfilosunu barındırmaktadır. 

şura an, ura an gelen hedıyelen t · d"ld" y F h dd" .1 r a at anun var: 1Jlan ve donanma inşaatının sönük ı.- Fakat so l · · d b""t"' 
1 kl 

ayın e ı ı. e a re ın ı e -an- Bahar, yaz, aonbahar ve kıt.. w. "k" l'k .. dd f n sene er ıçın e u un 
pay C\§018 a. rne§gul oluyorlardı. buladı tecziye etmek üzere ordusunu 1eçtigı on ı ı sene ı mu et zar ın- I B"' .. M 1 k f Biraz eğlence bilen, biraz yaftya- i 1 T h "'k"" t" k"" .. 1 .. I gayret er, uyuk Okyanosun garp 

em e 7tın. etra ını sarmış olnn hazırlamağa ha.,]adı. bilen, biraz aevilen, biraz yükselip .J 
8 ngı ız u 'dume ı . ~?u mfuş do an kısmında çok ehemmiyetli bir üs o· 

al.ev, kendılerınden çok uzakta idi. - Devam edecek - ""JOnanmasını l amesı ıçın ay asız 1 s· .. . . . . 
Bınaenaleyh alevi söndürmek için D k tam inaan olanbilen, biraz ıoayal elakki ettiği Rosyth ve Pemberoke ~n Bıngapur uzerın~e teksıf edı.lmı~ 

fed.
1 

k ] ,.. tor kıymete varan bahtiyarlara ue mut- ) . . '!Ah l d d tır. uranın strateıık ehemmıvetı sar ı ece o an serveti ellerinden u tersane erını c:sı a sız an ır ı • l d . . . . . · . w. 
k c h• T lul F k t bugün sil"hl .. tl At as enmyle Akdenızın bırleştıgı 
a~ı?Tiak iıtemiyor, sa!aylar.ı.n .. inşa- a lt Uner .. a a k f. . ad arın sura e ar- noktada bulunan Cebelüttarıkın c-

eı ıçın para kalmıyacagını duşunü - çtMDlK tmlması ey ıyetı, onanrnanın ta- h • t" b .1 b"l 
1 S h l · Ahl "d l emmıve ıne enzetı e ı r. 

yor ardı. inir ast r !arı mır tezga arının yenı en açı ması, 380. J'k t J k I" b' h 
- Kavga Arapların arasında olu. J.JO.~COi nı lüzumlu kılmıştır. Onun için 939 .. d 

1
f op ar, ~be .uvlvet hı k~r a-

h. f muteha"Slt!>' d R h . va mu a ansı tertı atıye ta ım e-ı yor ıze ne?L Macaristan se eri bi- ~ ->- E k } başlangıcın a osyt tersanesı ye- d'I . b. d ki h" 
kAfd' a teryo oı "d f ı• t • • p b k ı mı§ ır sıra a acı arın ımaye 

ze ~ ı ır. Her gün saat 3 den sonra Şamlı nı en aa ıye e geçmıştır. em ro e- tt"w· b .. t 50 b' k b" b'h 
. J?ıyere.k hu gibi meselede vakitle-ı okak No. 19 da hasta kabulu"ne A. Kemal Tona1 nin da yakın bir istikbalde her halde eh ıgı u uds e A ın tbonu ır ~.8h.ı 

k P 

1 

( il · · d k . avuz var ır. yrıca uraya mu ım 
rı.nı ~Yl etme istemiyorlardı. a· başlamıştır. Bul~ı. aa1gın hMtahklar aa yete geçmcsı ıcap e ece tır. ..kt d . h r d k k 
dışah Sultan Ahmed, Suriye seferini r at!teha!lll imparatorluğun bahri muvasala- ~ı ar a ma~ da ın e /ıa ~~ ' cep-
hazırlam~~ için yardımcı bulamayın- Tel: ..1559 larının emniyetini garanti altına al- ant9J'; ~rk epo de ı .mıştır. l 
ca, s~ferı ılkbahara bırakmağa mec- ' verem ve saire ) mak üzere domınmanın ihtiyaçları . . k 1 e 8.ra v~ enız ~a~are e-
bur 1·aldı. Doktor n ___ ı. ___ hftı:. L--'--'- _ · . k"" · b'"t"" d . 1 . .. . rının o ayca ınebıleceklerı bır hava 

1' naıK~ ~ - tu1ruao~ 1 ..., ıçın urrenın u un enız erı uzerın- .. .. d .. d .. 1 . 1 J . 
Fahreddine kar§l maöluAp ..:ıu··.,e.. amda "'' d '1 . tamir d k l ussu e vucu e getırı mış o up ngı-

l• µ " '· D .. ~ gemkı erı ka k e eche ve on ~ra liz ve Amerikan hava yollarına men-
Şeyh Yusuf Osf'T1anh hükümetine ' emır Ali Telefon: 4115 yıyece • ya ca ' cep ane vesaıre- l b 
miiracaat etti. «Kabilesiyle beraber yi temin edecek bir çok üsler tesisi suğp tayykarde elr uraya muntazaman 

h O Avrupada tetkik teva.h t' d u rama ta ır ar 
evvel ve a ır smanlı devletinin en " a ın en ı icap etmiştir. H k · l 
hararetli müdafii ve halifenin en mu. gelmiıtir. Hutalarını her gün Akdenizden geçen Hindistan volu l dong ong, Avust~ral ya ve yeni 

ti. kulu oldugwu halde hii,_ümet kuv- Dr. Nurı· 1 ·ı· t' t' • 1 11· e an nnın da yardımıy e 20 mılyon 
K muayenehanE'sinde kabul eder. ngı ız ıcare ının en esası vo (-lrı...,· İ .,. 1. l d' . . 

vetlerinden yardım görmemek yü- , __ ..,."""!"'!'_~_,_ _____ .;.;, __ • dan biridir ve bu yol üzerinde C,.. 1C- np:Mz .. ıra.~ınıı mabae ımıs olan Sın-
zünden mağlup olduğunu ve mağlu. Diş 'f abıbi lütte>rık Malta ve Aden üsleri bulun· gllpur ussu 1.4 

fll t 
1938 de mu 

bivetten sonra Suriye ve havalisinin maktad:r. Uıntan meraeımle açılmıştır _ 
iki silkinin etne geçtiğini §İmali Ce- Cevad Dag"" }ı Emrazı intaniye haataneıi la. Ancak içinde bulunduğumuz de- K •• ı ·· 
h .. Ji Liibnnnı idare eden Kürd Ali buratuvar tefi virde, inkişaf ve yayılın a halinde' o- oy U eşyası 
r~.,huhdın Halepte kraliyet ilan et- İkinci Beylersokağı No. 65 Hastalarını Tilkilik Menzil So- lanı Rlya Akdenizdeki yolu tehlikeli 

k d. d ··ı kak 15 No. da kabul eder. hd d ' t'jini. ·en ı narr.ına para te avu 1 T e't;~Q,'1 305) bir surette te i etme.ıctedir. Mf\lta rınchı. ucuz fiatlc satılmaktadır. 
et 'ıd:ğini, m~cud kuvvetler· Oa -·-Jl:i.._.lliıii._llllİllllııİİi-lıil.iılii-•.--.-.ıı.:....ı•ıiı..-' ._ __ .... .._iı..t.._-..TEL.:.:;;:;.:=.-405=~7~!dtitmnn 1e.y)'a?eie1"1nin topları al • , -· -

Sümcrbank yerli mallar Paza· 

·ı·1r Mevsimin en ye11ı ı 
ferini bayan iarrı!!~ 
/arının erkek ka"":7-
larının en eyi•İ111 

Ibrahim Kara~ 
tan alını~ 

"'1 ıı Odun pazarı ıdh 



_..,.,. İSLAM TARİHİ 

HZ. MUHAMMEDl~~l:iı~~ 
-5-

' •· .a.,, . , <it" ( ~ "'• ~ ~I lııt •• .. _ ... . . . . ' .. . >:: ,_. ,, .. • .. :-~ "" .. . ~- •' . -. 

Italya harbi göze 
ala bilir mi? 

Mussolini bug·ün cehennemi bir da 
iç~nde bucalayıp durmaktadır 

Bütün zev:ıhire rağmen faşizm 
jimi yıpranmış bulunuyor 



(SAHiFE 10) (ANADOLU) 25 Ağustos l. !139 CUMA 

ve manası sz oskova Paktı Birinci sınıf mütehaasıa 

Dr. emir A i - Ba§ltırafı 1 inci sahifede - 1 teşrih ederek şunları söylemiştir: 
_ Baştarafı ı inci ;:;;:hifede _ Londra, 24 (Radyo) Avnm kurna- - Almanya, şarki Avrupada ha- Keme, ıog" lu 

U ~ • • • d k cavüz paktlarında <ciki taraftan biri rnsı, bugün ôğJeden sonra saat 15 te kim zannediyor ve serbe t kalmak 
Uffil V dZJyetJ teŞfl e ere t her hangi bir devlete karşı bir teca- f vkalil.de içtimaını yapını tır. nn - i .tiyor. B z, kim enin serbe ti ini ih- Cilt ve tenasül hast lıklan v 

I ı 1 F h vüz hareketinde bulunacak olursa tün mebusların hazır bu:unduğu bu tal etmek fikrinde değiliz: fakat, elektrik tedavileri 
Il gi tere İ e f aflSall O azJr diğer taraf muahedeyi fefihetmelde içtimada, başvekil Nev J Çemlıcr- menafiimizin de ayaklar altına ahn- lzmir - Elhamra ~inemn"'ı arkasın-

serbeattir. » kaydının bulunmasına !ayn, umumi vaziyet hakkında beya- 1 mnsını hiç bir zaman terviç etmiye- da Birinci beyler sokntrı No. 55 sa· , oJduklai°JilJ yazıyorlar bilhassa itina etmiştir. Dün Mosko- nattn bulunmuş ve sık sık alkıelan- ceğ z. bahtan akılama kadar ha-.talarını ka-
. . k .1 . l vndan gelen ajans haberleri ayni kay mı~t.ır. Bitler; Almanyanın dünyaya ya- bul eder. Tel: 3479 

Parıs, 24 (A.~.) - Gazeteler.! sını temın etme. v~ı esı?' e komşu- d\n Almnnya ile akdedilecek ademi Çemberlayn, demiştir ki: yılmasma mani oln.nların, çıkacak -
Alman - Sovyct mısakının im~a edil- larının mevcudıyetme nıhayet ver- t .. kt d d 1 - - Bugu"n t"hlikeve karşı hazır ol- harpten mesul olduklarını söyliiyor. Akhiaar sulh hukuk hnkimlig-in· 

ıd h ı_ • • • A • 1 k . . b.. .. d ecavuz pa m a a yer a acagını ~ .J 

miş 0 uğu <ı'lerırıın ancak santlmesıne mum 0 ı.ıd ıçm utun ma - • t kt ·a· s Ih h · d k" dug-•umuzu du"n,·a'-'a ispat etme1,. ı'çı'n Gerçi o dakikalar henüz gelmiş de- den: 
ı ı dA A k l . . . } ıma e me e ı ı. u cep esın c ı ., ,, '\. 

1,45 de<' ınmıs o duğunu yazmakta- 1 ve manevı uvvet erımızın sa Hl h" b' d ı t" Al t .. toplandık. Allah ta bilir kı' sulhu ko- l•ildir ·, faknt zannederiz ki, milyon- Müddei Akhisarın Ha5hoca mahal· • . k Ik - 'k k A d • ıç ır ev c ın manyaya ccavuz ~ • _ 
dır. Bu scbebden dQ1ayı gazctclerm 1 n p ~~~ pın~ ı nn etme. lazım ır. etmesi varid değildir. Polonya da rumnk için şimdi) e kadar elimizden l::ırı idare edenler, etrafile düşün- lesinden } ccm İsmail o/flu l\fohm d 
bu babda mütalea beyan etmelerine' :: karı en ga~e:esınden: _ 

1 
dahil olduğu halde bu devletlerden rreldiği kadar çalıştık. Bu çalışma _ mck mecburiyetinded'rler. l\laya tarafından karı ·ı ayni mnhl-

imktın kalmamıştır. c ırço .sınıfın sılah altına ça~ırı - hiç birinin Almanyadan, kendilerini mızın, yakın ve uzak memleketler- İngiltere, şarki Avrupada fütuhat leden iken halen İzm:rde bnlık paztı· 
Potit journal gazetesi diyor ki: ması suretıle yapılmış olan ktsmı se- h b k d b l h' b" den takdirle karşılandığını mH .. nhe- peşinde değildir. Bizim '-'egane eme- rında ynhudi havrası eh anndn 22 f b l'k · b d h ·ht· 1 k ra at ıra .masın a.n aş ta, ıç ır ""· ,, 
cSulh cephesinde rahne nçılmıs er er 1 

• ıcn ın n er ı ma e arşı ı bl · k n·ı~k· b" de etmekle haz duvduk. limiz, ihtilfıfl .. rm sulhan halledilme~ s:ı.rılı evde oturnn l\fuqir kızı Ayşe J b'l · l I k k t.. ta e .erı yo tur. ı n ıs yarın ır ,, 
değildir. Haz•rlıklnrm artmakta ol- coytı 1 

me ınc rr. 'nr 0 uca U\'.vc hart, zuhur ederse bu harb muti len Harp tehlike~iyle kaışı karşıya gel ı:.1 ve şiddet i"timal olunmamıştır. aleyhine açtığı <.<ulh teşebbü~U dava· 
duğu bir sırada ltalyanın, hiç olmaz- lcrl bnşkuınnndmun em ·ine vermış 0 - Alrnnny·mm bir tecnvüzü yüzünden mi§ bulunduğumuz ~u anda tekrar et- Haber alıyoruz ki, şu dakikada sındn mildclennleyhanın iknmetgı1hı· 
sa znhiren, tnhşidnt ve askeri kıtM- lacnktır. Bütiin Fr. n~ızlnrın z:hin- pcJ lıyacaktır. o takdirde de Sovyet mek isterim ki, Danzig meselesinin Amerika reisicumhuru Ruzvclt, Ho- nın meçhuliyetine mebni ilanen tebli
tın harekfltı bakımından pek az faa- !erine nnk~etm"leri icap eden for- P. ı ·ya muo.hcdedcki bu kayda istina· günün bir!nde bir harbe vesile oln- mn sefiri vasıtas'yle italya kralına ğat icrasına karar verilerek duruşma 
liyet göstermekte olması mnnidar mü!, şudur: den menftıati neyi istilzam ettirirşc bileceğini !:ene bu yüzden dtinyaya bir mesnj göndermiş ve Polonyamrı 8-9-39 cuma günü saat doktızA bmı· 
olabilir. 

8 
bnt, ;timad, ~ilkOnet ve nzim.. 0 şeklide hareket etmekte serbest ka- ililn ederek, sulhu sevenlerin bu nok- istiklalini kurtaracak bir uzlaşma kılmış ve bir nüshada mahkeme di· 

Le journal'de okunmuştur: Epoque gazete i, silahlanmış olan Jacak, dilerse bitaraflığını muhafaza tnda dikkatli olmaları lüzumunu ih- için araya girmesini tekl:f etmiştir. vanhanes'ne tlik kılınmış oldµğundnP 
cHükumet ve eskeri rüesa, va- ve dö\ ~ 11:1 ğe ıımade bulunan ~~nn- edecek, menfaatine daha uygun bu- tar ettk'll . .Fakat bu sözlerimden son- Demek oluyor ki, Polonyanın istik- vakti mezkQrde Akhisar ı::ulh hukuk 

ziyetin inkioafmı mütemadiyen ar- sn ve ıngılteren n mebzul vesaıt.ne, luraa Almanya aleyhine bir harbe ra Alınan matbuatı; Polonyndakl Al lalini Amerika da müdafaa etmek is mahkemesincle haz1r bulunması nk;İ 
tan bir teyn~ uzla takip etmektf'dir· muaz~nm k.uvvetlerlne telmih ede- bile girebilecckt'r. Bu ı:onuncu ihti- manlnnn zulüm gördüğünden hah- tiyor. Beri taraftan, Belçika kralı takdirde sulhun akametine k rnr ve· 
ler memleket de hükumet ve askeri rek şö)lc dıyor: mal ise daha zi>ıade variddir. Çünkü ~tti. Yaptığımız tahkikatta, bütiin Leopo)d da sulhu kurtarmak için te- rileceğinin tebliğ makamına kaim ol· 
şefleri gibi sükuneti muhafaza et- c:Cesur olmak, lıUtün tehlikeleri Almanyanın uDrang Nah Oaten» ga- bu iddiaların aslı olmadığını tcs~t şebbüsnta girişmiş bulunuyor. Bütiln mak üzere ilan olunur. 8144 
mektcdir. göze almak ve her türlü feda karlığa ycsiylc iıtihdnf ettiği ittısn arzula- ettik. Dikkat edilirse; Alnıanyanın, bunlar, hüsnüniyetle yapılan teşeb-

Ekselsiyor yazıyor: kntlıınmak şartiyle gene Almanya - rmın Ruaya toprakları olduğu kim- geçen sene de Çekoslovakya için ay- hilelerdir. Bununla beraber, ingilte-
cMoskova misakı, yalnız gözle· ya kafa tutabiliriz. eeye meçhul değildir. Sovyet Rusya n1 metodu takip ettiği görülür. re, şiddete karşı mukabele etmeğe lzmİr Sicili Ticaret 

· · · k · Le Pouple, nisbeten normal bir ise tehlikenin kapılarını çalacağı da- Biz, Polonya ile Almanya arasın- hazırdır. İngiliz milletinin tek vücut rımızı açma I kalmamalı, nynı za d d kt dl' . 1 h l' d h ı· tl ld - U }U "'undan· . , • . evre e n c ımış o ması n ın c ldknları beltl"yccek kadar önünU da ki ihtilafların sulhan halledil ece- ti ın e o ugunu dünyaya göster- ffi e ffi ( g . 
manda cıhandakı kuvvetlerın yenı- pek o kndnr hemmiyeti hniz olmıyn- görmez bir devlet telakki edilemez. ğini iddia ettik. Polonyada bu husuS- mek için burada toplnndık. Umarım ' l 
d k b. . ·ı ' (YÜKSEK MÜHENDiS NIY AZ en te rar ır araya gctırı mesınc cnğını, fnkat Avrupadnk' vaziyetin itte Almanya mahiyeti meşkuk olan tnki hüsnü niyetini defaatla ispat ki, sulhu ihlal etmek istiyenler bizi 

ı 1 d F 'I l ·1 · k MEST A) ticaret unvanı ile İzmircle ya nçrna ı ır. ransa ı e ngı terenın vehnmetine bakarak nazarı dik ate bu Ru-s bitarnflığını elde etmek ba- etti. Bunn rağmen Almanya yanaş- anlıyacak1ardır.> .. .. . , 
askeri kail ınması bu iki memlekete alınması mukte7.i bulunduğunu söy- haıanıı bütün doatlarını kaybetmi§- maclı. Bu hafta iptidasındanberi Al- Çemberlaynin nutku, dakikalarca Buyuk Kardıçalı. hanınd~. 44 n~T~ı 
.imdiye kadar malik olmadıkları hır !ediği misakı şiddetle tenkiı.l etmek- tir. manyanın Polonya hudutlarına asker alkışlnnmıştır. :alı ~azıhane~e m.şaat muten~hıt ı~r 
Jtelitcr bahşetmektedir. Tehlikeyi tedir. ı F;fhak'kıı dün gerek imza mera- sevketmPğe başladığını haber ahyo- Bundan sonra (Gren Vod) ile ~ ıle ugraşan Nı!azı Mestanın ı!b~ , 
mtidrik olan ve icabındn gccaat ve B. Blum, Populaire gazetes'nde ıimini takip eden tıuvarede ve gerek ruz. Bu vazi;ret karşısında biz de mu. den söz söylemişler ve hilkOmetin si- ca~ct un.~anı .tı~~ret kanunu hukuf11 
~edakarlık imtihanına girmiye hazır parlamentonun içtlmııa daveti temcn ondan evvelki merasimde japony kabil tedbirler aldık. Bundan fena yasetini tasvip eylediklerini bildir. Ierıne gore s~cılı~ 2.~?~ .. numarasııı' 
>ulunan iki millet vardır. Bu iki ni inde bulunduktan sonra şöyle di- clçiı:in.in bulunmaması çok manidar- bir mnksad besledii{imizi iddia ede- mişlerdir. kayıt ve tescıl edıldıg~an olu~r. 
millet hiç bir zaman bugünkü kadar yor: dır, ispanyadan henüz bir hab-.r gel- cek, tek insan tıısanur olunamaz. MUznkereler, geç vakte kadar fından imzalanacak Ye derhal mcı+ 
s kin, azimkur, müttehid olmamıcı c: Yakında> Almanya ile Sovyetler memişse de Moakovada da eğer bir is Zira, b:z, dostlarımıza yardım için silrmüş ve hükumete geniş salfihiyet yet mevkiine girecektir. 
ve bugünkü kadar müseHah bir hal- ara ında bir misak akti hnlıeri ) Ci • panyoJ sefiri bulunmuş olsaydı ko - verdiğimiz sözü ifa etmek mecburi- verilmesi hı;ıkkındaki Jliyihanın bi - Londra, 24 (Radyo) - Lordlııf 
de bulunmamı tır. Polonya dn nyni zünden tahncldtis eden vaziyet kar- münizm aleyhinde iki buçuk sene ev- yetfndeyiz. rinci ve ikinci müzakeresi yapılarak kamarası fevkal!ide toplanmış ve lı~ 
mnn7.aınyı arzetmektedir. Yalnız mii şı ındu hükuınet'n ittihaz etmiş ol- vel kar.lı bir harbi kabul etmio olan T.chlike karşısında tazım gelen knnun, bliyUk bir ittifakla kabul e- riciye nazırı Lord IIalifaks, umuı111 

tercdlrill'!ri Almanynnın hayat snhn-
1 duğu hattı hareketi tasvip ediyorum. bu m'"ınleket sefirinin de ayni ıekil- müdafaa tertibatını alırken, birden- dilmiştir. Kanun, bu gece kral tarrı- rnziyeti izah eylemiştir. 

-----cc:c:***:.u de hareket edeceğine oüphe edile• bire bomba gibi patlıyan bir haber 
~~~~~~:.ii.J.wilı.:::,jllıi.ıi:~ıı....tı~~~~ö.,;~~~~~~uurı;; 

t mezdi. ulaştı. Du haber, Almnnynnın Rus;}-•n e !l r 0 p e Görülüyor ki Almanya bu son le bir ademi tccavUz paktı için nn-
mezbuhımc hareketi ile hem Sovyet l tıli'ını bildiriyor u.-~~---ı 

Al H " • Ru'"yadıın ma~iyeti meşkuk kalan bi;- Şunu k ydetmek isterim ki; bu manva :ırıcıye azırı, b:J.,.~ flık vadinden baıka birıey ko· hadise, dünya siyasetinde nadir gö-

'- J b• d• "\mı§, hem de bunu istihsal e~ ülmüştür. Biz, bir taraftan hüsnüni-.,... er e ı r rapor ver 1 ha ınn en kıymetli dostla- y.etimizi göstererek aylardanbcri 

Mo~kova, 24 (A.A.) - Gaze- dir. Almanyayı ve Rusyayı ~embcr rJ ybetmİ!\lİr. '\Ioskovaya murahhaslar gönderdik. 
te ilere beyanatta bulunan B. Fon içine almıya teşebbüs olundu. AI- Bu~ün bir Almnn zaferi gibi görU - Son zamanlarda da askeri heyetıeri
Rıbentrob ezcilmle şunları söylemiş- man - Rus anlaşması işte bu çember nen bu pe.ktın pek yakındn enler · miz gidip Rus askeri erkfinile müza-
tir: altına almadan doğmuştur. na~yonal sahadaki teı:irleri başlar kerelere girişmişti. Ne bilirdik ki; 

Almanyada ve Rusyadaki vazi- B. Fon Ribentrop bu paktın ja- b şlamez Almanya aleyhine netİcf! Rusya; bir taraftan bizimle konuşur-
) et bu iki büyük memleket birbir- ponya üzerinde yapacağı tesir hak· ver n bir hareketten ba§ka bir vCY ken, diğer taraftan da gizli olarak Al 

bah ı Ar.İ ve gazi os s 
fara kadar acıktır 

o 
Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaaot en mUşkülpe• 

sentleri dahi tatmin edecek şekilde tmin olunmuştur 
lerine düşman bulundukları zaman kında sorulan bir suale de şu cevabı olmadığı cöriilecektir. manlarla müzakere halinde idi? 
daima fen olmuş, dost bulundukb- vermiştir: Hamdi Nüzhet ÇAN ÇAR Derhal söylemeliyim ki, İngil-
rı zamanda iyileşmiştir. Ben eminim ki, bu pakt Ru3 _ jq. D · 't tere ve Fransa, Polonyaya 

Dtinkügünikimemleketinmu-ponmüpaı;•hetleriüzerindeveeıyni anz g e garantiverirken, Rusya ilemü_ z ·r Gümrük muhafaza taburu 
k dd · · k "h' b' d Al · d l h Rus - Alman paktı vaziyet ve siyase-o erntı ıçın ço mu ım ır gün- zaman a man Janon ost uğu üze- s. ah ve mt 'mmat s k . d 
dür. Führer ve Stalin dostluk iizerin- rinde mesud tesirler irra ed~cektir. .. timiz ilzerinde asla müessir olmamıŞ- ati a ma ORllSYOil UD an: , 
de kınar kılmışlardır. B. Molotof ile Kön'O'sberg, 24 (A .) - B dolıı V Q~'l flimindir? tır. Ik 11U 

t- • - Rus - Alman paktı hakkında Fran Miktarı Umum tutarı Muvakkat teminatı Pazarı sa imzaladığım tcc.avüz ve istişare pak- Fon Ribentroo ve maiyeti tay -are Danzig, 24 (A.A.) _ D. N. B .
1 

h Cinsi Kilo Lira Kr. Lr Kr S. D· 
tı iki memleketın yapıcılıklıırı ve sı- ile burava gelmi~Ier ve saat 17 ye sa 1 e enüz fikir teatisinde bulun- • · 
k b ı ki d - · ı n l h k ı d bildiriyor: . madığımız için bu hususta daha faz- ,...."!!' .. ı iş iri· eri için egışmez sağ am doe;ru ner ine are ·et etmiş.er ir. D y h b 3 00 12 00 11 00 

anziger orpostenin a er ver· la söz söylemeği mevsimsiz buluyo- Arpa 3400 15 • 
bir temeldir. B. f 011 Ribentrop derhal B. Hit· diğine göre, D;:ınzig polisi, t:liin için- rum. Saman 1500 30 00 3 00 11 15 

Bu iki milletin tarihinde belki en !erle görü~erek kendisine raporunu 2 93 ·O 8 00 ı ı 30 
mühim dönüm noktalarından birl- Vt'rmiştir. de yiyecek olduğu söylenen fakat Çemberlayn, tekrar Almanyn-Po- Kuru ot 2 00 :> 

45 haddizatinde siluh ve harb mühim- lonyn ihtilafına geçerek demiştiı Odun l 19000 285 00 22 00 1 1 . s • • V ·ı d ] d 11 b 1 b' ki: 1 - zmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için yukarıda cıJl ,.. rıcıye e z matı le 0 U San '~ar U UnOn lrl 'k · t k 1 kJ 1 ~l·~lf• ~ .. d · · - Aldığımız müdafaa tertibatı ve mı tarı yazılı yem ve manru at pazar ı a satına ınacur-
vagonu rnusa ere etmıştır. l - 261() 1930 C · ·· .. h' 1 d .. t j}cfl \1 d k' d ki d 200 •w hakkında Ahnanvayı haberdar et- pazar ıgı o, ,, umartesı gunu ıza arın a gos er .. 

Von Papenin ziyaretind ~n son ;a, f 
0
32

0°0" a 
1

sank
1

• a_r f~l,Ak mı~- tik. Bir Avrupa harbinin, dtinya için saatlerde yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyond'l go· 
. er, gaz mas esı, m ı a mermı· ··ı bT 

M ı . Ş f f d k b I , I d 1eri. makineli tüfek aksamı ve daha rernkct oıncağını takdir etmiyor de- 2 uru e ı ır. ı . ı ·ı kk . .k ı kşf' 
1. "1 e tara l n an a U e 0 .l .l b' k h b b l B ğiliz. Ancak, cebir ve şiddete knrşı - mum tn lmın tutar arı ı e muva at temınat mı tar arı 

! tanbul, 24 (Telefonla) - Al - bul olur. rnştur 
ır ço ar eşyası u unmuştur. u l d .. ·ı · · 

· 1 IAk d ) k b' k k' · t _ mukabele etmek ve istiklalini koru- şı arın a gosterı mıştır. . , 

kı 'fe eda ?
1 

a. a.r 
0 

ara ır ço ışı ev 3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddeler•~. 
man sefiri Von Papen, bugün Pera- Hariciye vekilimiz, müteakıben 
p1lasa g:tmiş ve hariciye vekilimiz Florynya giderek, reisicumhur lsmet 

1 ı mıştır. mak isteyen bir miHete verdiğimiz d . d 
1 

'kal l kk . t 111atı-eve şarmnmesın e yazı ı vesı ar a muva at temımı 1,,, ..,,..---:= u sözü tutmak mecburiyetindeyiz. d " 
B. Şükrü Snracoğlu tarafından ka- 1nönil tarafından kabul olunmuştur. y Çemberlayn, söziine devam ederek buz veya Banka rnektuplariyle birlikte pazarlık saatin e da 

mir Beyler sokağı arkası Geri tütün kuhlpanyası yanıJl 

Japonyanın v zı"yeti 
ve Almanyanın takip ettiği siyaseti ı 

13 sayıda Tabur satın alma komisyonuna müracaat arı. 

Almanya, Rusya ile anlaşacağını T opçn, süvari ve 
Japonya'dan da gizlemiş telgraf ihtiyatI~rını 

Papa 
Radyoda dünya 
devletlerine bir 

Tokyo, 24 {A.A.) - Domei bentrop, Moskovnya Rusya ile bir manevraya çagı-
Ajanı. Alman Rus paktının dördün- misak imzalamıya gideceğini ve bu- meSaj· verdi 
cü maddesinin bilhassa burada naza- na rağmen Almanyanın japonyadan f l y 0 f 
rı dikkati celbettiğini bildirmekte ve ayrılmıyacağını söylemiştir. . • . Roma, 24 (Radyo) - Papa 12 inci 
Berlin ile Moskova arasında aktedi- A~ı~a, 2.4 (A.~) -.~arbı)'._e ne- Piyu; bugun radyoda dünya devlet-
len bu siyasi anlaşmanın antikomi- lna·· nu·· zaretının hır teblıgıne gore 1956 ve !erine bir mesaj vermiş ve tehlikenin 
tem paktının takviyesini lüzumsuz 1937 sınıflarına mensup olan ve tcb- yaklaşmı~ olmasına rağmen, sulh ü-
kıldıg-mı kaydetmektedir. ı'aponya 1T liğde şubeleri gösterilmiş bulunan midlerinin henüz kaybolmadığım, Tl"caret vekilin.; ka-Avrupa karşmndaki siyasetini ya- sahra topçusu, ağır top&u, cebel top· devletlel'i jdare edenlerin, cihan me-
kında tasrih edecektr. /;uf etti çusu, süvari ve telgraf ihtiyatları fır- deniyetini mahv Ye m~lyonlarca in-

1 

(3145) 
'!!iM,~~ 

• 
ır 

Tokyo, 24 (Radyo) - Siyasi İstanbul 24 (Telefonla) - Tica- )ta manevralarına iştirak etmek üze- sanı yok edec.ek olan bır harpten s~-
ınehafile göre; Almanya, Rusya ile .. ' . , i b .. İ ! 'lfıh lh -rılmı tır kınmalnrını, ınsanlann, sulh, emnı- bll" 
kd ... . d . t .. ktı h k ret vckılı B. Cezmı Erç n ugun z- re sı a na çag ş . yet ve hürriyet içinde yaşamak için 1 d ı· ğ' . d" en ve 

' de•tik~ı a .. emkı elcavudz pa da - mird~n avdet etmiş ve başvekilimiz Yabancı memleketlerde bulunC'.n- dünya'-·a "'eldiklerini ve milletleri şi günün e tes ım etme J prens.p e ın 
Mctkine Tamirhanesi 

~ın a ı muza ere er evnm e er- . . . . . " "' 1 J 'f ·h d b. .. d'r 
ken, japonyaya haber vermemiştir. Doktor Refık Saydamla bırlıkte Flor lnr ıle halen bahrıyede, tayyare kıta- mezbahaya seveketmek istiycnlerin,

1 

nun a ı t ar e en ır muessese 
y01nız, Moskovaya hareketinden ev- yaya giderek. rumhurreisimiz İsmet larında ve jandarmada hizmet gör- daha evvel ıHl"finmeleri lazım gel- Mc~mıım~K~e~st~a~n~e~p:az~a~r~ı~d~t~m~i~r~ci~le;r~G~7~-~6~9~~T~e;1e~f~o~n'.li:~8•'lil?n:i.isc;:::P""" 
\'.:!! j. pc.n 8 .. firin~n ziyaret ettiği Ri- İnönü tarafından kabuJ olunmu,.tur. mekte ole.nlar bundan muaftır. diğini söylemiştir. lf! 



25 Ağuatoa 1939 CUMA (ANADOLU) (SAHiFE ıt) 
... ;;: .. ~-............. -....._.. ___ ........ _______________ -----------------------------·-·~-------.. ·;;•;m-;;;;;;;;;;;;5i•~~=-=;i:;; ... 
~ı;~·;; .. ı:·;·~~~;::;; .. ·;.ı·;.;;j·;7~·iT·:;~t·~~·; .. ·:A·;·;;~~ ... T .. ,.. lzmir emrazı sariye hastaha-
i Komisyon..ı ilanları s nesi başhekimliğinden: 

lzmir levazım amirliji satın alma komi•yonundan: 
Müstahkem me\ ki Lirlikleri iç iri makiniet alınacaktır. Bu makinist 

e 60 liradan ba§lamak üzere 98 lira ücret verile~tir. istekli olan· 
l\ şarthm anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü· 
'aatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 

11bnir ~yv~ A.mirliji Sa~m -~ima.. ~omisyonu?dan: 
- lzmtr Mustahkem Me\; kı Bırlık~rının 50400 kılo sadeyağı ih

ı tiyaçı knpah zarfla eksiltmeye konmuştur. 
- ihalesi 26 Ağustos 939 Cumartesi günü saat 12 de Kışlad~ 

lzmir Levazım Amirliği Satın alma Komisyonunda yapıla· 

3 
cahır. 

4 
- Tahmin edilen tutarı: (47880} liradır. 

5 
- Teminah muvakk.nta r;.kçası (359 l) liradır. 

. - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
l - istekliler Tic~ret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
] tern:e.k mcç.b~ri}•etindedirler. 

- Ek ıltm~ye ıştırak c:decekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde ve şartname inde yazılı vesiknlariyle temi· 
nat ~e teklif mektuplarını ihale saatınd.an en az bir ımat evvel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 11 l 5 20 25 (2936) 

'-----:--:-~-~--:-::--:-----:-"-----------~--------....;~· 
1 lznıir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Su borusundan altlı ve üstlü 2230 karyola alınacaktır. 

- Kapalı zarfla cksihmC8İ 5/9/939 salı günü saat 14,30 da Top· 
hanede amirlik Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Be-

3 herinin tahmin bedeli 22 Jira 50 kuruştur .. 
i - Hepsinin ilk teminata 3758 lira 75 kuruştur. 

- İşbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 50 ila 500 kar~ 
)'ola olarak ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin ilk teminatı 

) l 29 3 lira 7 5 kurll§tur .. 
& - Ş<1rtname ve nümunesi komisyonda görülür .. 

- isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 
ihale .saatinden bir ~aat evvel komisyona vermeleri.. 

~ 20-25-30-3 (3065) 

ı~llair Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
..... lzmir TaY.)·are alayı btaatının 198000 kilo ekmek ihtiyacı kıı

ı palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
- İhalesi 111Eylu1 / 939 Pazartesi günü saat 16 da lzmird~ Kı~-

lada lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya
l pılac:aktır. 
i - Tahmin edilen tutan 20790liradır. 
S ..._ Temintı muvakkatzı akçası 1559 lira 25 kuruştur. 
~ ..._ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

..._ fstekliler Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
) termek mcchuriyetindedirler. 

......_ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
Üçüncü rnnddelerinde ve §artnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarım ihale eaatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 30 3 9 (3149) 
· Lavazıın Amidiji Satın Alma Komisyonundaau 

( '- 42000 metre kılıflık bez alınacaktır . 
...._ Kapalı zarfla ekı:ılltmesi 11 /9/939 Pazartesi günü saat 14/30 

da Tophanede ı~tanbul Amirlik Satın Alma Komisyonunda 
~ Yapılacaktır. 
~ ..... Tahmin bede1i 16800 liradır. 
' 1Ik teminatı 1260 lirndır. 
' Şartname ve nümur.esi komisyonda görülebilir. 
....._ fsteklilerin kanuni vesikalariy le beraber teklif mektup!arıra 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeelri .. 
1 25 30 3 8 (3129) 

1 :&tnir levazım amirliği aatın alma komiıyonundan: 
' Diyarbakırdaki Kor merkez birlikleri ihtiyacı için (650.000) 

l kilo Arpıı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 
' E.ksiltmeıi 4 eylul 939 pazartesi günü saat onda Diyarbakır 

. dil kor levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
'Arpanın muhammen bedeli (26.000) lir olup muvakkat temi

\ llatı (1950) liradır. 
1 hrtnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
' "taliplerin teklif mektuplarını kanunun 32 inci mnddesine uy

RUn olarak eksiltme saatinden nihayet bir aaat evveline kadar 
~·komisyona vermeleri ilan olunur. 10 15 20 25 

~iıı ~ Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
•ı Miktarı 

~ 
Kilo 

l~ f~sulya 1 000 
t...ç 500 
~~111tı rnercimek 500 
~ 1000 
Yukarıdrı cins ve miktarı dört kalem yiyecek 26 Ağustos 939 
CI uınnrtesi giinü saRt 1 O da pazarlık suretiyle satın alınacaktı:-. 
eteklilerin ııümaneieriylc birlikte Bomovada Askeri Satın 

A!rna komisyonuna gelemeleri. (3150) 

O'adet çam makas traversi 
satın alınacaktır 

tv/et Demiryolla1 ı 8 inci işlet
ı~e komisyonundan: 
Is "tnıiz için 400 adet çam makas traversi 31 /8/939 tarihinde , t açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. Şartname ve kroki 
'tek !1'ııyonunda görülebilir. Muhammen bedeli 2824 liradır. 
~I lılerin 211 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile 
• llıta.ıı vakitte Alsancakta işletme komisyonuna aelmeleı-i la~ 

(3104) 

~il' Inh ·sa ~ar başmüdürlü· 
~ilden: 
~~~aç ınüskirat ı:mbnrmda mevcud iki adet üzüm el peresesi 
ı litlldsatılacaktır. Muhammen bedelleri ikişer yüz teminatları 
'k. it. 
i'~lcr~~ 26/8 939 günü saat 1 1 de Bat müdiirlü<Yümiizdeki 

tnuracnatlı:m ilan olunur. (3125) 

Hastanenin 1939 mali yılı ihtiyacından a~wıdaki cins, mikatr ve 
tahmini fiyatları ile myvi1kkat teminatlan )'azılı dört kalem erzak ve 
&mire açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameleri Hastane baş hekimli· 
ginde her gün görillebi!ir. Eksiltme J /Eylul 11939 cuma günü 
saat on birde Tepecikte Emrazi sariye hastanesinde toplanan 
komisyon huzurunda ye.pılar;aktır. Muvakkat teminat olarak para ve 
~·a para mahiyc!inde kıymetii cvra}c komisyonca alınamıyacağından 
istekliler ihale gününden evvel eteminatlarını lzmir mal sandığına 
yutıracaklardır. 

Cinsi 
Muvakkat Teminatı 

Kuruş 
Miktarı Tutan 

Kilo Kuruş 

Koyun eti t~210 4600 189600 
Tosya pirinci 
Urfa sadeyağı 
Sömi kok kömürü 

4200 2000 56000 
4418 600 59700 

H 550 70000 l 54000 

lnhrsarlar 
T 

cıen: 

1 5 20 25 30 2992 

Umum müdür üğün-

işin Nevi Muhammen B. % 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 

Diyarbkır başmüdür
lük binası inşaatı 

34235 79 

Malatya başmüdürlük 32764 16 
binası in§aatı. 

2567 68 

2457 3' 

Kapalı z. 15 

c c 16 

1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 
z.arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - H.;r iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 7 /IX/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 171 
kuruş ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 ku
ruş mukabilinde her gün Levazım şubesi veznesinden ve lzmir, Anka
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Miinakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle 3 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ve şartnamesinin (f) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek ka
palı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta
da vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

22 25 29 2 (6470/3088) 

ilin 
Yüksek ziraat enstitüsü veteı-iner 
Fakültes Askeri kısmının kayıti 
ve kabııl şartları: 

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

lsteklileriıı t:şağıdaki rnsıf ve şartalrı haiz olması lii.zımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaa:iından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal htz • 

mete müsa:t olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusur~uz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç bır fena hal ve şöhretj olmamak {zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 

liiz!mdır: 

a) - Nüfus cüzdanı veya musnddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam te~ekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
b) - Okul:ı alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te
ahhiit se11cdi. 

e) - Snr'nlı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mUpte
Ul olmadığı hakkında nlilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gibi hastalıklardan b.ri ile l'kuln girmezden evvel mnlOl oldukalrı 
solll'adnıı anlasılanlar okulda:ı cıkarılır. Ve bu müddete aid hUkOmct . . 
rnasraflr. ı1 velilerine ödettiı'ilir.) 

3 - İstekJiler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelcrine i~tida 
ile müracnat edecekler ve şübderince ikinci maddede bildirilen evrakı 

ikmal ettikten sonra, Aııkarndn yüksek ziraat enstitüsü veteriner\fa -
kUltasi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - :Müracaat milddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
mt\racaat kabul edilmez. 

6 - Kabul duhul imtihanına bağlı de~ildir. Şahadetname derecele
rine ve mllrncant sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ye kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik şübele
ri il.-ı tebligat yapılır. , ,10 25 27 31 3 6 12 15 17 20 8063 

lzmir Telefon müdürlüğün
den: 

1 - İdare ihtiyacı için alınacak J 8 kalem muhtelif cins telefon 
kordonu açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ( 1755) bin yedi yüz elli beş lira, muvak
kat teminatı ( 131,63) lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar· 
şamba günü saat on he§te lzmir telefon müdürlüğü binasın
da müteşekkil sntın almo komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teır.inat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaikİe mezkfü gün ve saatta komisyona müracaat 
ed~ccklerdir. 

4 - Şartname! r her giın İzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinden parasız verilecek-
tir. 1 O 25 8 26 2858 

60t0n resimleriniz 

bOyle olur 

OAK VERIKRO " 28 o ilfl 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olaca~ınızı hiç Omit etmediğiniz bir zaman 

"VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 
Renklerle zengin mevzuları 

11 VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütGn detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" ta muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden aksam geç vakta kadar . 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GEL;R 

Bütün K O O AK satıcılar<;fan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbur 

B poz da gazel 

Ecnebi Memleketlere talebe 
gönderiyor 

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel Direktörlüğünden: 
1 - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil

de bulunmak Üzere ecnebi memleketlere müsabaka He 12 talebe se· 
çilecektir. 

-isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 
A. Türk olmak. 
B. MadenlC'ıde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette 

ve sıhhati tam olmak sıhhi muayene Ankarada yapıla
caktır. 

C. Laakal Lise veya kollej mezunu olup olgunluk vesikasını 
alnı!~ bulunmak. 

D. Yaşı l 8 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
3 - Mfüabaku şu derslerden yapılacaktır. 

a: Nazari hesap 
b: Cebir 
c: Hendese 
d: Müsellesat 
c: Fizik 
f: Kimya 
g: Jeoloji 
ı: Ecnebi bir dil 

4 - Açıla~k miisabakada üssü mizani kazanmış olmakla berab~ 
gönderilecek tnlcbe,erir. ihraz ettikleri derece itibariyle kazananların 
ilk 1 2 si arasmda bulunmnlan §arttır. 

Knzaııanlann yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket müsa· 
bakadaki derslerdt·n ihrnz etlilen notlara göre tesbit edilecek ve alakn
dar1ar kendilerine bu husu ta verile{'.ek direktifleri müsabakaya iştirak 
etmiş olmakia peşinen knbttl e:tmiş sayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir 
misli kadar devlet emrinde hizmete tabi o1duk1arından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüdname verecekler ve 
bunun içinde muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve müh-
let şunlardır. 

a: M. T. A enstitüsüne son müracaat tarihi 4 eylul 939 
b: Sıhhi muayene tarihi 6 eylul 939 
c: Müsabaka imtihanı 6 ve 9 eylul 939 
7 - Taliplerin nüfus hiiviyet cüzdanını hüsnühal varakasını mek

tep şahadctnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli bi
rer süretlerini 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihin:: 
kadar Ankarada M. T. A ensttüsü genel direktörlüğün gönderme
leri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden t-v· 
vel Bay Hasan apartmanındaki enstitü merkezinde bulunmaları ild.n 
olunııt. lO 17 25 (3604/ 2875) 
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. Deutsche Levante Li· 
ni~ G. M. ll. H. 

Hamburg , 

Sperco Vapur 
Acentası 

(ANADOLU} 

M. M. V. hava müsteşarlığın. 
dan: 

lzmirdeki tayyare alayınıla istihdam edilmek üzere bir mimar 
~ ADRIAnCA· s A Dl alınacak ve bu mimara yeni barem hükümlerine göre ücret verile -

25 Ağuatoa 1939 elJMA 

Aydın belediye reisliğinden: 
1 - Belediye itfaiyesi için açık eksiltme suretiyle bir tonluk kam,r. 

net şasesi satın alınacaktır. 
2 - Markası, Fort, modeli 939 senesi 91 Y. olacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 1700 Türk lirasıdır. tTılly L. M. Russ> vap. 11 ağustos • • • :f cektı"r. 

~ "' .. NA VIGAZIONE 
ta bekleniyor, Roterdam, Bremen n • Taliplerin elierindeki diploma ve vesaikleriyle Ankarada M. M. 
Hatnburg limanları için mal alacak- · V H l J 

4 - İsteklilerin şartnamesini belediyede görebilir. Veya suretini p..
rasız alabilir. 

t Lero motörü 21-8 de saat g d ge- · ava müsteşar ığı zat işleri şubesine ve zmirde tayyare tugay ko- ., 
.ır. Th 1. . 28 - t ~t !erek 22-8 sant 17 de Pire K:rfo mutanhğına 30 ağustos 939 akşamına kadar müracaat etmeleri lazım-

« essa ıa> vapuıu agus u:ı an . . . . , , dır. 18 20 22 24 3831/3016 
.:l eylOJe kadar Rotterdam, Bremen Porto Eddn, Bırmdızı, Valona, Draç, 

ö - Eksiltmeye iştirak . edeceklerin 127 buçuk lira muvakkat temi· 
nat makbuzlariyle birlikte 28-8-39 pazartesi günü saat 11 de belediye 

daimi encümenenj müracaatları ilan olunur. 11-15-20-25 2921 
ve Hambuı-g limanları için ınal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tri- ----- -~ - ----------- -
caktır. yestc, ve Venediğe hareket edecek- T c z· ban1-~s 

cArcturUS> vapuru 11 eylO.lden 17 tir. e • ır aa K.i:l 
W>Kırkağaç belediye riyasetin-

eylOle kadar Rotterdam, Bremen ve Citta Di Brr: mr U\,.O 24-8 de ı:on ·' den: ... 
Hamburg limanları için mal alacak- 8 de gele~ek ı.y:ı ; ·:in c:ıt 1 7 d ' KURULUŞ TA R!Ht 1888 
tır. ::tnbul, Pıre, Napoli, = r ilya, ' , ç . 

cBelgrad» mot. 25 ey!Ulden 2 Ceno\·aya har-cket edecektir. ... ermayesı: 100,000,000 Türll liraa1 Şub• 
ve ajan adedi 262 

Kırkağaç·a getirilecek koca suyun bakiyei tesisati yeniden on~ 
beş gün müddetle açık eksiılmeye konulmuştur. 

.,.. ilkteşrine kadar Rotterdam, Bremen Zara motörü 24-8 de saat rn te ge-
ı ve Hamburg Jimanlan için yUk ala- lerek nyni gün saat 19 da Patmo, Le-

f. eaktır. ros, Kalimnos, istanköy ve Rodosa Zirai ve Ti~ri Her Nevi Banka Mtta::-:2'. ~ :~ ri 

Eksiltme iki eylul Cumartesi günü saat 1 O da belediye daireıiniıe 
·apı!acaktır. 

Muvakkat teıninat akçesi 147 liradır. Taliplerin şartname ve 
şifnemesini almak iizeıe Belediyeye müracaatları ilan olunur. 

cte\'antc .. vapuru 9 ilkteşrinden hareket edecektir. 
15 ilk teşrine kadar Roterdam, Bre- Zara motörü 28-8 saat 8 de gele
men \'t! Hamburg limanları için yük rek 29-8 saat 17 de Pire, Korfo, Por- iz mir 

den: 

23_ 25 27 29 (3110) . 

Telefon Müdürlüğün-
• alacaktır. 

1 
• ... • to Edda, Birindizi, Valon. Draç, 

Tahliye ' Gravozn, Spalato, Zara, Fiyume, 
" 1'ri.reste, ve Venediğe hareket ede-
~ cAchaıa> va.p. 25 ağustosta beKıe- cektir. 
• niyor, Hamburg Bremen ve Anvers- halia. S. A. Di Navigazione 
ten mal çıkaracak ve Bı.:?gaz Varna Vulcania motöril Triyesteden 14-

1 ve Köstence için mal alacaktır. 9-939 tarihinde hareket edip 28-9-
939 tarihinde Nevyorkta bulunacak
tır. " Den Norake Middelhavalinje: 

cBosphorus> motörü 30 ağustos- Oceania motörü Trire~teden 7-9-
tan ı eylüle kadar Diyep ve Norveı; 9.3~ tarihinde hareketle 2ö-9-939 ta
i.çin mal alacaktır. (Bu va - nhınde Boenos Ayreste bulunacak -
pur Norveç limanları i~in ancak Sl tır. 
aiustMa kadar tahmil edecektir.) Royal Neerlandaiı kumpanyası 

cBalkis• motörU 25 eylftlden 28 ey- Pigmalion vapuru 21-8 tarihinde 
IQJe Jcadnr Diyep, Dünkerk ve Nor. gelerek Rotterdam, Amsterdam, vi! 

veç limnnlnrı için mal alacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 
~Bosphorus> rnotöril 25 ilkteşrin- hareket edecektir. 

den 28 ilkteşrine kadar Diyep, Diir.- Ulysses \'apuru 4-9 tarihinde gele 
kerk ve Norveç limanları için yük r€k R6tterdam, Amsterdam, ve Ham-
alacaktır. burg limanları için yilk alarak hare-

D. T. R. T. ·- ket edecektir. 
cKassa. mot. 17 ağustosa doğru Hermes vapuru 18-9 tarihinde ge-

bekleniyor, Tuna limanları için mal lerek Roterdam, Amo:;terdam. \'C 

l4lacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 
cSzeıed> motöril ağustos sonları- hareket edecektir. 

.ıa doj'ru bekleniyor, Tuna limanları SVENSKA ORtENT LtN!EN 
fçin mal alacaktır. Vikinglund motöril 22-8 tarihind€' 

tDuna> motöril 7 eylQle doğru ~elerek Rotterdam, Hamburg ve 
bekleniyor. Tuna liman1an için mal Skandinavya limanları için yük ala-
alacaktır. rnk hareket edecektir. .. . 

~ Bardal:ınd motörü 31-8 tarihind<' 
SERViCE MARİTİME ROU~tA1N gelerek Rotterdam. Hnmburg v~ 

cDurostor> vapuru 2 eylfilde bek· Skendinav~·a litfıan1an için yUk a la

Para biriktirenlere 28800 Pra ikramiye verecek. 
Ziraat Lankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara .senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göı e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c !?O c 3,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylıll, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çeki1ecek1ir. 

- İdare ihtiyacı için aiınacack çift kurşun kılıflı telefon kablo
ları kapalı zarf usuli.i ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 1\luhammen bedeli (i.500) yedi bin beş yüz lira, muvakkat 
teminatı 562,50 lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar~mba 
günü saat on birde lzmir telefon müdürlüğü binasında mü .. 
teşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler, muvakkat tem:nat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat ona Jca. 
dar mezkt'ır komisyon reisliğine vereceklerdir. 

4 - Şartnameler h~r gün İzmir telefon müdürlüğü ile lstanbul 
telefon müdürlüğ:\ levz.zım amirliğinden pazasız verilecekıl'r. 

10 25 8 26 2838 

inhisarlar umum mü.dürlüğün· 
den: 
1 - Sartname ve :rnmunesi mucibince 10/ 7 / 939 tarihinde ihale 

~lunamıyan 22X2.S eb'adında 17 milyon rakı mantarı pa
zarlıkla yeniden eksiltmeye kcnmuştur. 

2 - Muhammen bedeii beher bini sif 350 kuruş hesabiyle 
59.500 lira muvakkat leıninatı 4462.5 liradır. 

3 - Pazarhk 28,'8 ıq39 pazartt!si günü saat on beşte Kabataıta 
leva7ım ve mı.ibeyaal ~ubcsindeki alım komisyonunda yapı-
lacaktır. 

4 - Şartname ve numuneler her giin levazım ~ubesi vezncıin
den ve lzmir Ankara baş müdürlüklerinden 297.5 kuruı 
mukabilinde alınıc.bilir. 

5 - isteklilerin pczar]ık ;çin tnyin olunan giin ve saatta yüzde 
7.S üvenme pare ı ile irlik e mezkur komisyona gelme -
fori. 13 19 23 25 6152/ 2968 

ıeniyor, Köstence, Galas ve Tuna li- rak hareket edecektir. ------------
manlan için mal alacaktıl'. Borseland motörü 13-9 tarihinde de beklenmekte olup Malta. Cenova, 

gelerek Rotterdam, Hamburg ve ve ~brsilya lim~nlarına yük alarak 
Olıvier ve şürekası 

Limited 

- QlllUllllfllHllUllllHHJllllJllllllllllillUllfllllfllllllllllllllllllllfllllllllMllllllll .. 

·· k Sk a· · N ı· ı · hareket edecektır. cDurostor• vap. 30 eytulde be le- an ınav~ a ve r orveç ıman arı ı - , 
. l 1 kt çin '-'ilk alarak hareket edecektir HOLLANDA AVUSTURALYA nıyor. rna a aca ır. J • 

JOHNSTON WARREN LINES, Ltd. Sagoland motörü 28-9 tarihinde . .HATTI 
t 27 - t t B gelerek Rotterdam Hamburg . Sprıngfonteın vapuru 30-9-939 ta-< ncemore> vap. agus as a ur • H! . . . 
,, K"' t s l" G 1 Skandinavva limanları için ''Ük ala rıhınde Avusturalya ve Yenı Zelanda 

ıraz v arna os ence u ına ve a as " " ' - . . . .. k 
"J • h k d kt" l'ak hareket edecektir lımıınlan ıçın yuk alarak hare et e-ıçın are et e ece ır. · . 

~ ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- clecektı r. 

Vapurlarin hareket tarihleriyle 
navlunlardaki dcğiıikliklerden acen
te mes'uliyet kabul etmez. 

y ASI . İlfıncln ki hareket tarihleri ile nav-
Levant \'npuru 25-8 tarihinde ge

lerek Aıl\'ers, Danzig, ve Gdynin li
manları için yük alarak hareket ede
cektir. 

lunlarda ki değigikliklerden dolayı 

acentemiz mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla taf~ilat için ikinmcikor
dondn FRETELLİ SPERCO vapur a-

. ' 
centesine müracaat edilmesi rica o-

VAPUR ACENT ASI 

cEstrellano> vapuru 27 ağustostR 
gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 

= Taze, Temiz, Ucuz 
-

için yUk alacaktır. - iLAç 
ı.!VERPOL HAT·rr -

~opol'tt'> vapuru ao ağu:ıto~•?. ka- - Her türlü tuvalet çeşitleri 
dar Liverpol ve Glaskovv iÇİli yük 
r.lacnktır. - Hamdi Nüzhet Cançar 

DEUTSCHE LEVANTE - Lt~tE - Sıhhat eczahanesi 
cDelÔs> vapuru 23 ağugtosta Ham 

,,,. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
H...,., Van der Zee vapur acentalı
iına müracaat edilmeıi rica olunur. 

TELEFON: 200712008 

SERViCE MARİTİ:\fE RO:\!AİN 
KUMPANYASI 

Peleş vapuru l-Eyh11-939 hrihin-

lunur. 
Telefon - 2~04 - . 2005 

· Eeadarak Bnyük Salepçioğltı hatıı kıt~ı!ttı!l ı 
~~~r!~;c~~~~.en, ve Anversten ~elip •••llliinıİtlllllllllllllll!llllJllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•-~ 

·----------------------------Sml--~--~~ 
1 

1939 K. Tasarruf İkramıye Plô:nı ....... 
32,000 L İ R A M Ü K A FA T 

--~-=:==:===:::::::::==:==:==:=:=u==:==:::===:::=::====:==::=---:-7 

Kur'alar: 1 Şubat,_ I Ma_rt, 2_6 Ağust~s, 1 E~lül, 1 ikinci 
teşrın tarıhlerınde çekıı.ecektır 
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~~~~-----~~ ...... ,-~ ... ·----~~~~ 
Telef on : 3438 

lzmirin en modern, en 
temiz ve en muntazam 
aile yuvasıdır. Konfor, te 
mizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından Ankarapa• 
lasın fevkınde otel yok· 
tur. 

_ _........ P .,. p W14i • ..,,,~ 

Soğuk ve sıcak banyolu, kalirüferli, müteaddid frişerli olduğu ,: 
sribi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 

ve kıraethaneyİ camidir 

-- -- ::- .. ..... . 
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