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lngiltere Cevabını Ber Iine Gönderdi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.._.~~~~~~~~~~~~~~--~~~~.._.~~~~~.._.~~~~~~ 

Vaziyet hen·üz vehametini mu haf aza etmek-
tedir. Hollanda umumi, lsviçre ve Bel

çika kısmi seferberlik ilin ettiler 
• 
lnS!'ilterenin kat'i cevabını getiren Berlin sefiri, dün 

gece Hitleri ziyaretle teklifleri bildirdi 
Devamlı bir sulh Polonya.-Almanya hudut çarpışmalar. ır K b~ T 1 d 

!~!!,YN~~~~ANÇAR A vam kamarasının bugün- a ıne op an ı 
Beteriyetiniçineyuvarlanmaıı bel. k .. t l t d Al l Fon Papene verı·ıen cevap: ki de mukadder olan kanlı bir boğuf-

lı\aya ait en ıon hazırlıklara Avrupa- u op an. ısın. ·a~ ma. n- n- ''Tu··rkı·ye 1·ttı·faklarına llın her tarafında hummalı bir faali-

;;~~if ~:f~~f,g~°f!:~~'i~~: giliz teklıf lerı ılan edılecek daima sadıktır.,, 
telefon hatları keailmif, hududların :Ankara, 28 (A.A) - Vekiller heyeti bugün saat 16 da Başvekalette 
bir çok noktaları, kelimenin tam Baş\•ekil Dr. Refik Saydamın riyasetinde toplanmış, saat 19 a kadar 

tnanaıiyle kapatılmıttır. Alman· Almanya ile l o nŞu devletler arasında her türlü milzakereler'le bulunmu~tur. 
Yanın rçinde bütün hayat dur- Fon PapenP. verilen cevab: 

llıuı, her ıey her türlü faali - :ıakil vasıtaları durdu. Almanlar Polon- İstanbul, 28 (Telefonla) - Diln ırece Paris radyosu Havas ajanaı-
) et yalnız askeri itlere teksif edil- nın şu havadisini vermiştir: 
sika ı.ıulü o ~ünlerde bile misli cö- .. KOnsofoshanelerİnİ k: p J ~ar Alman bilyilk elçisi Von Papanin Türkiye Reisicumhuru İsmet İnönü 
~ülmeıntı bir_ıiddetle da a ıimdiden nezdinde yapmış olduğu teşebbüs muvaffakiyetsizliklc sona ermiıtir. 
latbı'· vkl ı · b 1 es~ a için jhdas olunan vesı'ka l ... me ne gırmıt u unuyor. ..., 'l'ürkiye Reisicumhuru. Türki,\•enin ngiltere ve Fransa ile yapmış ol-

s ıh h · d J ti · d b d usulü, fe\•kalilde bir he,·ccıın U"an·· u cep eın eve erı c oş ur. 1 " " duğu itt!faklarr. snd k kalacağını kat'i bir lisanla Föylemiştir. 
llııyor. Oradaki hazırlıklar da en son clırmıştır Bu münasebetle 1914 te ol ·--------------- - -------------

haddini bulmuştur. uuğu gibi iaşe işlerinde her hangi v k. 11 h ' t . 
• .. Ufak bir kıvılcım, basit bir hadise bir paniğe sebebiyet verilmemek için e } er ey e 1 
.:ıutün bu ölüm ve tahrip hazırlıkları- ~sn:;lı tedbirler alınmıştır. 
t:ın en korkunç bir ;ı'ddetle faaliyete Belçika ve Hollanda b"taraf kala-
teçrnesine kifayet edebilir. caklar: 

Fakat bütün bunlar devam edip lstanlrnl, 28 (Telefonla) - Haber 
dururken sulhu kurtarmak ümidleri verildiğine göre Hollanda umumi ve 
de henüz tamamiyle zail olmuş c.le- i viçı·e de kısmı seferberlik ilan et-
iildir. Bu noktada hilR b'r takım fri- mişlerdir. 
&.liyetler vardır. Ekserisi cevapsız ka- Amesterdam. 28 (Radyo) - Krali 
lan reiı Ruzveltin bir iki mesajı, Pa- çc Vilhelnıina; bugün radyodn b;r 
Pa.nın ardı arkası kesilmiyen te§eb- mesaj vermiş \'e lıir harp vukuunda 
büsleıı' ve Belçika kralının nutku gi. JJ ollaııılanın sureti katiyede lıitar:ıı 
bi daha çok platonik mahiyettek; kalı.cağını ve icap eder:;e hitaraflı-
auJh faaliyetlerini fİmdilik br tarafa ğını ku\'\'etle muhafaza edeceğini 
bırakalım. söylcnıişt'r. 

Bu sahada eğer ıı.·r iki zayıf ümid Alman - Leh hududlarında ç rpış-
§Ulcsi kalmı~•a onları doğuranlar da malar: 
bu d • ~ ı· h -Devamı 4 üncü sahifede -say ıgnnız a ıcena ftn~ teşebbiis · 
ler değil, Hitlerin ingiltereye gÖnJ 
derdiği teklifler ile Roma ve Berlin 

ttraıındakı: hummalı telefon muha- ~'tler, İngiltert"nİn Bf'rlin sefiri Hcndersonla görüşürken 
"ereleridir. Londrn, 28 (Radyo) - Avam ka- Hududlar kapandı: 

Bu satırlar yazıldığı dakikada Al- marası, yarın toplanacak ,.e baş\·ekil Varşova, 28 (Radyo) _ Polonya 
~an devlet reisine vereceği cevabın Xevil Çcmberlayn, halihazır vaziyet ile Almanya ve komşu devletler ,ırnh" kıraatini yapan İngiltere kabinesi ctrafm<la mühim beyanatta bulıına- sınclııki münakalfıt durmuştur. Bıı 
enüz ı'.çtima halinde bulunuyordu. cak ve ingilterenin IIitlcre verdiği münasebetle trenler işlememiştir. 
Vakıa ne Hitlerin teklifleri, ne de cevab ilan olunacaktır. Almanyndaki konsoloshaneler ka-

~tilterenin cevabı hakkında henüz lngilterede alınan tertibat: 
lı ıç bir fey ıızmıt değildir. Fakat bir Londra, 28 (Radyo) - Tiütün ~a-

al'J>ten en çok korktuğuna fÜphe hillerde tertibat alınmış ve bütün v&
:lrnıyan Romanın mütemadı'yen bir purların, fenerlerini ~öndiirerek, in
~ Örtler konferansı ve onu takiben da. gi!iz sulan içinde seyrisefer edebilc-

tt aeniı bir konferans akdi &'ibi bazı cekleri ilan olunmuştur. 
-00 

patılmıştır. 

Ber!ı'nde vaziyet: 

P,erlin, 28 (Radyo) - Hugiin .;;a. 
bahtım akşama kadar şehir üzer:nde 
bombardıman tayyarelerj uçmuı;.tıır. 

Bazı gıda maddelerinden başka 

'h>'ler gevelemeıine, ingilterenin Al
~nyaya belki de en ıon olacak ce
"'hını vermeden evvel üç gündür 
~Uteınadiyen arka arkaya kab:ne 
~İmaları yaptığına bakılırsa Bay 
U •tl:rin teklifleri içinde, hiç değilse, 

MUSSOLiNI 
terınde dütünülmeye değer bazı 

.-ıoıc • h . talar olsun mevcud bulunduğuna 

---« « «OOıt 1t >--

G. Rasim A.~toğu 
Ko ordu Kumandan
lığına ter f i ve tayin 

edildi 

Dün toplanmı., ve geç vakte k adar 
m üz akerelerde bulunmuştur 

vakte kadar müzakerelerde bulun .. 
muştur. 

htanbul. 28 (A.A.) - Şehrimizd~ 
bulunan dahiliye. sıhhiye, münaka -
lfıt ve nafia vekilleriyle bugün Av
rupadan avdet eden maliye vekili ve 
Lorıdra büyük elçimiz Dr. Aras eks
pre~e bağlanan husu~i vagonla saat 
19 da Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Ayni trenle dost Mısır askeri heye. 
N · ti de Ankaraya hareket etmiştir. Ge

rek \'ckillcrimiz gerek misafir heyet 
Hnydarpa~a istasyonunda, vali, ko
mutan, ve yük:.ek memurlar tarafın. 
dan uğurlanmışlardır. 

00 

Ukrnedı:Jebilir Bunların mahiyetleri 
ct\>•plariyle birlikte hiç fÜpheaiz 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Dünden itibaren Hariciye Nezaret i 
islerini üzerine aldı • r "' . Bom boştur. lkiYunan ve iki Hollan. Roma, 28 (Radyo) - Mussolini, 

llıııııııı.. F bugünden itibaren hariciye nezareti 
~ uarı mızı == işleri?i. iizerine almıştır. ~ont Ciano, 

kendısıne yardım edecektır. 

· 8 Günde l\!ussolini, sulhu kurtarmak mak-
') sadiyle esaslı surette mesai sarfet-

<: 24 36Qk• • d · mektedir. 
, l Ş l g e Z J Paris, 28 (Radyo) - ('Tan) gazc-

~-·-----------.. tesi, dünya mukadderatının, şu bir 

kaç saat zarfında tayin edeceğini ve 
Mussolininin, bir harbin önüne geç -
mek için mütemadiyen meşgul bulun
duğunu yazıyor. 

Roma, 28 (Radyo) - jurnale di'i
talya gazetesi, Mussolininin, sulhu 
kurtarmak hususundaki mesaisinde 
yalnız bırakılmaması lilzumunu ile
ri sürüyor 

SPOR 
G. Cemil T anerin 

beyanatı 

Beıinci aahifemizde bulacakaınız 

dadan başka vapur kalmadı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Li -

mnmmızda iki Yunan ve iki HoUan 
da vapurundan başka hiç bir gemi 
kalmamıştır. 

Bugün Be;yruttan gelmesi mukar • 

rer olan Fransız bandıralı Teofil 
Gotye vapuru, yolda yolunu değiştir 
miş ve .Marsilyaya gitmiştir. 

Bugün beklenen Romanya vapur -
!arından hiç biri gelmemiştir. 
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Memnu mıntakada ar
tistlerle dolaşanlar 

• 
1 

. '----------· 
1 

Uoktorumuzun - ehöır c·ahlU h•b Darı 
~--.......... ._...._~ ..... ----........ ~--,...~...-~-...:~---· 
Pıya~ada vıızuh yok, 

Köşesi 
DAH1Ll HASTALIKLAR MOTE

HASSISI DOKTOR M. ŞEVKİ UCUR 
DiYOR Ki: 

Fotoğraf çeken biri Italyan, ı si tereddüt var Ruhi telkinlerin vÜ• 
Türk üç kişi yakalandı Dost dEvlet konsolosu· cuttaki rolleri 

Evvelki lün lrıcire'ltı ~~jı civa- ora~· müteaddid fotoğraflar çekmiı- Lı·manımıza ecnebi vapurları gelmi- nun memnuniyeti Kendi kendine telkinin, fikir 
nnda memmı ınantaka dahılınde ka- lerdır.. Polonya devletinin İzmir enter - üzerinde şuuri ve gayri şuuri olarak 
Y~•. dolaşan ve fotoğraf çeken üç J~ndar~~lar, .~unla~ın fotoğraf yor Piyasaya dd pek az mahsul nasyonal fuarına iştiraki şerefine uzviyette tesiri vuku bulduğuna gö-
kiti. ıandaımalarımız tarafından ya- makınelerını ve fılımlen de almış, yı- • evvelki &'ece Polonyanın İstanbul re bir hastaya münasip bir şekilde ve 
kalanaufbr. Bunlar İtalyan tebeuan- katmıılardır. •• d ·ı• konsoloau B . Vojciech Rıychlevvix içtimai hayabna uygun olarak ma-
+.: pami)'Oncu B. Narik Vollerbo Re.imlerde memnu mıntakaya j?On erJ ıyor . tarafından viliyet ve belediye er - nevi bir tedavi teklinde tatbik etmek 
:fe Tlrk t.ehu.rndan menM1Cat ~ ait bir yer bulunmadığı ve hepeinin Piyuada vuzuhsuzluk devam et- beri liman~mıza ecnebı ~ap~rlan. gel kiniyle gazeteciler şerefine limanı elbette ki hutalığın şifa bulması için 
yacısı B. Kıristiyan S.rel ve çikoçi de iki artist kadının resmini ihtiva mektedir. İngiliz lirası dün 580 ku- meme_ktedır. Bu.' son sıyası vazıye~ mızda bulunan Polonya bandıralı pek bilylik roller oynar. Onun için 
Jorj Baykan adlarındlldır. ettiii ıörülmüıtür. ruştan 1>64 kuruşa düşmüıtür. Ge - sebebıyle ecnebı vapurların, kendı Levvant vapurunda bir ziyafet veril dir ki bir ıahım duçar olduğu hasta-

T ahkikata göre bu üç kifi, bera- Maamafih memnu mm takaya rek 1nırlliz l rasının bu sukutundan, memleketleri lim~nlarında bulunma miıtir. Ziyafette vali B. Etem Aykut, lık, yahud vücud irıza ve rahatsızlık 
berlerinde bar artistlerinden Mariya, girmiı olmaları bir ıuç teşkil ettiğin- gerek Türk - Fransız ticaret anı~,· ları hakkında e~ır ~lmış olmaların- Parti müfett:şi İstanbul mebusu Dr. larının daha kolaylıkla zail olabilme
ve Margarita adında iki kadın oldu- den haklarında tanzim edilen evrak- maaı ve İngiltereye takas suretıyle dandır. Maamafıh lımanımızda bu - Galip Bahtiyar Göker, belediye ve si için 

0 
kimsenin daima iyilik dü· 

ğu halde lnciraltı plajında bir kayığa la dün aktam müddeiumumiliie eev- ihraç edilecek üzüm ve incirlerimfz lunan İn&'iliZ ba~dıralı Oppo.~o va.- fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz, ünmeıi ve şifayı göz önünde bulun. 
binmis ve memnu mıntakaya girmi• kedilm'ıtlerdit için ticaret veklllet'nden henüz şeh- puru, Llverpol içın mahsul yuklüye- Hollanda konsolosu , vilayet mektub df . d 

----ccc***u> rimizdeki alikadarlara talimat gel - cek ve 30 aguıtosta manımız an cusu B. Avni Oran, mıntaka ticaret H ta . ·ı · d tinel tel-"' 1 w ti d urmaıı ıcap e er. 

s k ' memesinden dolayı ihracatçılar mü - kalkacaktır. Dün limanımıza gelen müdürü B Avni Sakman, devlet de- k' l ~s nındıyı eşm~skın ke il y · t er M·· h t ı- . ı . . . .. dd t · ın erın aon erece yu ae ro er o • 111 as t ucev er a ça tereddid hareket etmektedirler. l\lın hır ngılız :apuru, hır mu e son - niz yolları İzmir şübesi müdürü, li- nadığma hiç ıüphe edilmemelidir. 

Atılan Jurııın iıabet 
etmedi 

taka ticaret müdürlüğü, piyasa va- ra tekrar lımanımızdan hareket etr man reisi, Pofonya bOyUk elçilffinfn 
0

,, Ü l'd' L· • • f h ıı:ıe 
J A • • uf nme ı ır ıu ıyı veya ena er~ -mış ar ziyet:ni muntazaman ticaret vekale.. mııtır. şehrimizde bulunan erkinı. remi sil- . Ali ht r ld'V"ne dindarane 

tine bildirmekte, alınacak ve alın - Dün sabah limanımıza gelmesi bek varisi ve a-azeteciler bulu.nınuıı:ılar ~ !ın da ak1:1 el ı~ı h ta ld ki Al kt 1386 k kd S ı Z v ıman e en ımse erın as o u a-sanca a ıncı so a a e- ması lizım gelen tedbirler hakkında !enen talyan bandıralı ara vapu - dır. k" . . l "f h kt 
Torbalıda Dağkızılca nahiyesinin !inikli Etem Kızıl ve Fatma Gülen, malQmat vermektedir. ru da gelmemiştir Z'yafet çok samimi l)ubuhallerle rı vab~t ı!t~kaodml ayı ve şı ayı .. au""ldaenn 

Çakı b "ı· köyünde bı"r vaka olmua.. evlerinm" alt katında oturan B Nurı· . · s· t i t ı ·1· ı· dD tam ır ı ı a can ve gon r e/ ı v • Çok şayanı tUkrandır kı pıyasaya ıyas vas ye , ngı ız ıra sının ş devam etmff, ziyafetin aonlannda b k'- l . h f 'k" 
1 

· · 
~-- B S dk ı.-.. b ld bulu ma . b · ·h t · · lA ı b' e 1eme erı, er zaman ı ır erını ~1.1r: ve n. 1 ı anın :n.an u 8 n az mahsul gelmektedır. Bunun se e mesı, ı raca ıçın azım o an ecne 1 polonyanın İstanbul konsolosu bir .h 

1 
. h k"k• "f 

Hasan oğlu Veli Kara budak, gece !arından istifade ederek sandıklann bi, istihsal mıntakalarında bulunan vapurlarının gelmemesi tereddOdU nutuk irad ile dost Polonyn*n İzmir oraya te~cı .. e~me e~ .. ~kı b~ ı: a~ 
yatmlk fçfn 'batına giderken 6tMen- dan birçok eşya çalmışlardır. halkan, takas suretiyle dıı memleket artırdığı iç:n üzUm satı~ları az ol - enternasyonal fuarına iıtirakfnden e~de etme erı ıçın en uyu ır amı 
•iri aruı açık olan Hasan oğlu Ali Birbuçuk ay kalmak üzere 1stan - lere yapılacak ihracat sayesinde maktadır. Dün borsada 1671 çuval miltevellid sevinci ve z·yafette bulu dır. . k l b b b
Ooşk\ıp O~üne a-eçın~ ve tabancası?ı bul_a giden Borla piraderler müesse- mahsulleriruizin iyi fiatla satışı üzüm satılmıştır. Fiatlar 7 numara nan zevat karşısında duyduğu bah _ .. Bu ım~n ve anaa~ e era er t~ .. 
tekerak öl4(Jrmek kaadiylı Velfnın sesınde müdür Yokop oğlu B. Le on mümkün olacatı hakkındaki düşün- 8,5 kuruş, 8 numara 9 kuru.f, 9 nu _ tiyarlıtı Fransızca olarak bildirmit- ~ı ve sıhhı tart v~ kaıde lere de rıa 
•zerine Oç el ateş etmiştir. Çıkan mer Salzburg ve zevcesi, milcevherlerini celeridir. Şimdi piyasada vuzuh yok.. mara 10 kurut ve 10 numara 12 ku- tir. vet ettikleri takdırcI:. çok defa has· 
•Her, hüsnütesadüf eaeri olarak h~ .evde hizmetçi Fatmaya bırakmış - sa da çok kısa bir zamanda tereddüd ruştur. Dün de 8 ve 9 numaralarda Vali B. Etem Aykut, Türkce cevab talık ve ııtıraplan ıuratle ve tama· 
4efine isab~t etmemi~tir: Suçl11 yaka- lardı. _İstanbu~dan dönünce müc:v - za:ı olacak ve Ticaret Vekaletinden onar para diltliklük olmuştur. vermiş, dost Polonyanın İzmir enter miyle g~er. .. . ... 
1-nmış, adliyeye venlmıftlr. herlennden. bır. k11mının çahndıgını gelecek tebligattan sonra mahsup). İncir piyasası aailamdır. Fiatlar naayonal fuanna müstesna bir al&ka Çok defa sröruy.oru~. Tahammul 
Paşif /ıorıJnma lıo- ve e~den bır miktar eşyanın da atı - terimizin aenlt mikyasta ihracına '1 - 16 kuruş arasındadır. DUnkfl sa- ile iştirak etmit olmasından müte _ ferea derecede dış ~~ısına duç~r 

• ~ldıgını görm~şler~ir. Fatman~n bu başlanacaktır. Bunu bilen müstahsil tış miktarı 871 çuvaldır. vellid tahassüs şükranı izah eylemi~ olan her ~~ngi hır sahıı dıf 
mısyonu ışt Etem Kı~ıı_ ıle bırlikte yaptıgı an- lerimiz, piyasaya fazla mahsul gön- İncir fiatlannda düşüklük yoktur. tir. doktorun~ gıd~vor, ~A~at ~uayene-

Viliyet pasif koru,.JJl& ko:ıniqonu, laşılmış ve ıkısi de tutulmuştur. dermemekie isabet etmekted:r. Çün- İngiliz lirası iç:n bir fiat tesbiti lıaneye gırer srırmn ıctnP dusen fcor .. 
4Un öğleden sopa vali muavini B. Geri tepen tüfek kil bu tereddUd devresinde p·y~saya suretiyle ihracata devam edilebilece Eşeğin zararı ku neticesi olare.k ba .. te.k! kanın. dl-
imin Kırışın reisliğinde toplanmış .,.. bal O wk ılca __ L. . fazla mahsul gelecek olursa fiatların ği şehrimizdeki alakadar makamlar- v..,. mmvlarda toplım""estyl• ait'ı "8 

' ıor mm aıı iZ muııyetıne İk' .. d d t' t kAI t• b'Jd' ·ı . t' Bir adam bekçiyi 1 d rh ı . yapılacak koru~ma tecrübeleri ha bawlı Aw k'" .. d H wl düşmesi endişesi vardır. ı gun en- an care ve a e ıne ı ırı mı~ ır. Ul't1TftJ> er e a g~ıvor. 
tu"lıklan jçin müzalCerelerde bulun - 1 1 ·ı !'façt t""ofy:.nl en laasakn ogt·~ ** afıT ynraladı Bundan ba§ka vücudün muhtelif 

smaı çı e u e5ıy e av mr en u le · d bilh eli d h J lan •uı. bazı kararlar almıştır. fek gerjye tepmiı ve -.jelini parça- Ortaokul o··g" ret- 6tohum maki esi Kemalpaşada Akalan köyünde Y.e~ıırı~ eb.. aatad erki ası ah el 
3 yaroftnna oa/t' QSI lamıştır. Yaralı, lzmir memleket has- • bekçilik eden fsmail otlu Mehmed sıkyı eakrınl ı rıt~~- a .:1r:?1~. a vleyt buü 

· · ·1m· · } • y k l o um a geç ıgı goru uyor. § e 
Evvelki a-ece Killtürparkta bir ya tanesıne aetiıı ıttır. ' men eri il se • tarlada mahsule ~arar w~e: tün bu hadiıeler tinel telkinlerin tr 

ıallma \'&kuı olmaftur. Haıan otlu Kız kacarma. vak.. Vi .. ·ayetimizin muhte· ren Osman Karabacağın bır eşegınt . i d•n baka b" de"ilclir . 
., 11nıi. il ... .. _._._ ....... -,. · -~ ·-"---·~' -.-.. ~~ .,,..,1 0::- aır D -ı ır feY g tlbı..tl Ahmed, sebeblhı'. yer• . .m.mlır ! Se~~ hf..&ıle'....mal4a lif mın aHa#Gl':lll ~an, çffre tülfeifM a\eı ~cfetek bek- OU9Um.c:ıtı.u1 ı.":.- uı.~···: :--ıu • 

ailtı B. Orhanı bıçakla hafif surette de Hüseyin Akıner, Çoban Mehmed çi Mehmedi bapndan vQcudOnOn ba- ıztırapların teh.evvun .. ~.e ıy~le,me.ı 
7aralamıştır. ve Hasan pehlivan kız kaçırmağa çalıfacah zı yerlerinden ajır ıurette 7arala- noktasın~ ve ııfaya bu.tun .b1! "na: 

Çayırlıbahçede Veli oğlu guson teşebbüı ıuçundan zabıtaca tutul - I . k l l" .. w l Ziraat vek&letinden vf.Ay•tfmize mlftır 1'•ralı lzmir memleket has- etle tevcıh etmek suretıyle ıyı ol~uk 
Raıid de kadm nıaaeluiııden Ali oğ- muşlardır. . zmır or~ 0 u ve ı~ ogret~: ~ altı tane ıelektör makinesi gönderi- taba · f e aetlrllmlftir larını göz önünde tecessüm ettır~~ 
lu Kerimi çakı ile bötründen hafü z • il. k k rın~n. yem. ~reme g~~e ~~rfı en leceği vflleyete bildirilmiştir. 'Bun- nea n • hastaların ııtırapları tenakus ettıi' 
surette yaralamış ve yakalanmıştır. eytın_ a~.:ıc101 ya ma . ıerın 1ısetesını ıeç~n gunku -.~ru:: ıar, vilayetin mühim is~ihsaı mınta- Du nlupınar gibi oıd?kça _hüy~k bir fer~~ v~.r~-
Çör•kkapı mevkiinde Kara kapı cad Seydlkö~de Atı~y mahalle.~ın- d~ ~azmıttı~. T ~~fı .. ede_nler~. 81 

.. w.. e kalarında tohum evlerıne konacak, • • hatlık hı11ettıklerı de her gun g!'ril-' 
dtliudı Muhiddin otlu Hasan ve de Hasan oglu lsmaıl Kocaer, Huıe- cı lıs~e ?e d~n ~u.ltur dırekt.orlugun. senenin uzun b!r mevsiminde faali- M c!r ası mı len vak'alardandır. )3u hal ruhı ~· 
Mustafa oflu Musa sarho~ olarak ~in ~kı~erin ~ill~k çeşmesi mevki· gelmııtır. !kıncı lıatede terfı edenlerı yette bulunacak, çiftçiye temiz to- fiziyolojik bir hldisedir. ~endi ke;4 
Ahmed otlu Hasanı çakı ıJe başın~ ındekı hır zeytın agacını kazaen yak- yazıyoruz. . . .. .. k hum temin edecektir. Şimdiden yer- Hev' et ve izciler bu· dine telkin yapmak suretıyle vUc 
dan yaralamışlardır. tıiından tutulmuştur. Cum~~rıyet k~z e~ıtıt~-~~ çoc; terinin tespit edilmeıi vekiletten bil- ii .d. / makinesinde Arızaya mübtelA ol•A 

Ge'en'er ~· denler Kırda yangın bKakımı oKgretme2nOı l~taıyer ıglaıne ~- dirilmiftlr. g n gı ıyor ar organın daima iyi ve sağlam bir hali 
• • ' & • amran um ıra maaş tayın d D l · · · ed B tl hat-

Bata1 mebusu B. Renda, Bursa Narlıdere köyünde Ali Onba§ı edilmi,, Bölge sanat okulu Fransız- Kızı alıp gdtürmek 
1 

SO Atustoı;afer b:yra~ınl ~ um ge ~es:i ~ntdc v er~tırup~~;~nda ,ı& 
m~buau Galip Kahraman ve Diyar- dereeinde muhacır Haıimin baiınm ca öğretmeni Muzaffer Harç ve e- r•atem • fer kupbınladr :ıey adn mu ahrel eıkn n avb~- tad ; 

1
. asi ıgl ı~ ad eb~" "ak bı"r hafifh'k 

· · k _.1_ k h llu . . lf u u UaU yer e meç u aı er • ı- et ı e em erın e uyu batur mebusu RUftU Bekıt ıstanbul- enannua yangın çı mıf, a n Iektirik atölyeıi ıefı Necatı T ezeden . . . 
elan, Balıkeair mebuau Muzaffer Ak- yardımiyle eöndürülmüıtür. elliıer lira maa§8, Cumhuriyet kız Seydiköyde Yetil mahallesinde desı önünde yapıla~ak .meraalme ız- nısseder. .. . 
pınar Balıkeairden, Ankara kültür On kök aıma yanmııbr. cnıtitüaü Türkçe öaretmeni Kemal Mehmed otlu Tevfik Yapıcı, Veli ot- mir pa~i ve belecl17e1ınden seçilen Şu hale ıore her kıın olursa o~..., 
direktörü Rahmi Ömer iatanbuld&n lnciraltı mevkiinde ıazinocu Yu- Sencer 35 lira maaşa, tarih _ coğraf- lu Sefer Tekin ve Mustafa birleşerek üç kitilık hey~t, bu aabahkf ekspres- herhangi bir has~lı~a veya u:v•Tf! 
.. hrimize aelmişlerdir. ıufun kardeıi Mehmede ait çardak ya öğretmeni Celadet Ülkü, mate- İbrahim Bonanın hemıirHi Hatice- le 8elkfıaray ıstuyonuna hareket e- organları kı~mı b~r arıza.ya ugrıt~ 

Eakftehir mebusu İzzet Ankan, Necil .dında küçük bir kızın yaktı- matik öğretmeni Derviş Ersoy otu- )'i kaçırmak için yolda önOne ••çmiı decektir. Ayni trende l•mir ortaokul- zam.an sıhhı te~b!rl~~~- rıayet et i i-
DiJtLrbakır mebusu Rüştü Bekit, ma- ğı •teften yanmııtır. ur lira maafa, Sanat okulu elektirik ve zorla almak latemlılene d~ yaka- ları izcilerinden 18 fsel de Dumlupı- ~~~tıyle ~er an ıyı ~uşune~ek .. v~n~• 
•rif ve1'&leti basma yazı ve resimler Orman yangını atölyesi öğretmeni Nejad 60 lira ma- lanmıf, adliyeye verllmiılerdır. Suç- nara ridecektlr. tzeflerin batında lıgı temsıl ederek, ııfayı goz ~nu ilv 
mlldUrU Selim Nüzhet istanbula, aşa, Tecim liaesi matematik öğret- lular emellerine muvaffak olamamış. kız lsesl direktörü B. Reşid GOrol ve tutacak wolursaw mutlaka kendı ,. •.rı 

. Bır•ama kazaıının Poyracık nahi- . H d' K .. 60 l" lardır ğı ve saglamhgı noktasından çok. •r 
lelliJf& mahkemui baı müddeıumu- yetinde BqJktaı mevkfinde orman ~~nı am ı . ar~~~vı ı~a m~şa • Gazi orta okul yardirektörO ve be - neticeler elde eder hastalıktan kur' 
mt muavini Orhan Babaoilu Anka- yanlUll cıkmıı. eivar köyler halkının b_uro k~mersıyal ogr~~~enı N~ıMl E- Denızde bofulma den terbiyesi öfretmeni B. Arif GU- 1 • 
r ·ımı .. ı d" ıın 50 lıra Fransızca ogretmenı u- tu ur. • 
aya aı .,.er ır. gayretl1le 16nlOr1llmOıtur. '10 kental Ö ' . 40 I" T b" w 1 k Çeşmede yıkanmak için denize gi- ven bulunmaktadır. Bö 

1 
.. h.. nedill 

Valafl"lr umum müdürü sahadaki .... vı pimar •taçları ab~l .... ~ıezı . Nıra, ad Dıat, aag l ren Mehmed Emin oğlu Mehmed, Balıkesir heyeth . ydec~ manevı vekaruld•: inilıili 
_,..,, ı gısı ogretmenı evza agemere b'l d'~l d b ~ 1 ..+ 'U' f i ti k d k B lık aayeem e ın•n maruz '•· -- __ Ji 'Oç 8'f1ndenberi ,ehrlmizde bulu- yan_.. .. r. 3 c. 1. heci t b' ... w t- yüzme ı me ıa n en oau mu, .. ur. m.eras me ı ra e ece a e- .. .. ül" •• L-lde lar k ..,.-u 1 d L. I k J ıra maaşa, en er ıyesı ogre K J 'd 1 h t• d bugOnkU Afyon treniy- ve uzunt u 1U1 n uyrı a .. ~ 

nan, fuardaki vakıflar pavyonunu ge- r a a nır11z ı meni Cevad Taner 30 lira maaf8 ter- ema paaa a ıs r eye ı e d kt" bir hal alır ki bu, hastalığın ezıcı --" 
l d ki ktfl k t .,. .. . .. 1 . 1 d" y le Dumlupınara gi ece ır. darbel . . k d" . d ~ ten \'e lzm r e va ar a ara mı Urlada aı&albahce napiJtalnde o- fı ettırı m1t er ır. üzücü erının en ısın en . 

tetkik eden vakıflar umum mQdürQ turan Bn. Baticınln .... evine tiren Akpm kız sanat okulu ambar Bir adam esrardan Fuar fudbol müaa· laıtığına ve haıtanın iyileotiiiıt• bil 
B. Fahreddin Kiper, iatanbula git- meçhul bınızlar 110 lh para ile bir işyarı namzedi Fahriye Kanmaz ve h. • l nd• baLa[arı delildir. r 
nıitlel'\llr. miktar ıwa 9almıtlardıt. Cumhuriyet kız enstitüıü katip ve ze ır e ı R FUARDA 

S · ·· .. d y atmur hetap iıyan Hayriye Doykoçanın Kemalpaşada Çarşı içinde ~ece Fuar futbol milsabakalanna 2 ey 
açma ıle gozun en . . maaıları onbetr liraya çıkarılmtftır. baygın halde bekçi tarafından bulu- Iülde başlanacaktır. Müsabakayı ka llTA.NBUL &ELl.DIYlll 

yaralamıf Dün Burnavadan ıt~b~ren Kemal- Maniıa kız enstitüsü biçki, dikiş nan Osman oğlu 27 yaşında Kalen- zanacak takıma fuar komitesi tara- 1•Hla TIYATROIU 
pataya doğru uzanan üzüm mıntaka- •·w · · ı·w• B M k d f d bil ak üzel bir kupa he- r. Par sahannda Reeaf kızı 18 ya- w ogretmenı staıyer ıgıne n. u a • d Al· doktor tarafından muayene ın an Y ve g 30 d 

pnda IJUkrlye oyuneaklar pavyonu sına Y•imur dütmüttür Baglarda der Oi 20 lira maaşla tayin edilmİ§· er ı, f 
1 

k ll kt diye edilecektir. Ankara ve latanbul Saat 21, a 
ininde ıa"m~ atan tUfetl kazara serrld• bulunan üzümler, bu yaimur tir. edil.miş, d'ağzi a •

1 
•ra

1
r u ab~ma adan takımlan şehrimise relince kura İz J ka 

"' . b . zehırlen ı an ap mış ve ır m - . d ek"I k bl b. 'yle karşı ... ti m maÇl bopndırmıf, ~ıkan .çmalarla halke lardan epey zarar rGrmU§tür. Bır ecayıf det sonra ölmüştür VilcudUnde yara mır • ç ı ecel vı ~hlı~~ t b"t -
· · B s bri u u ıt · . laşaeat takım ann tarı ~· •• ı o - K di 4 perde vi bekçısı · a Yi •k n n a m· VllAyet merkez ziraat muallfmi ve bere eseri de görülmemiş ve adlı- ktır ome 

dan yaralamıştır. • Hakaret suçu . B. Celll Urbay ile Kastomuni merkez yece tahkikat ikmal edilmiştir. hınaca • Dikbtı Tifatre lersl .uefJfllf"A 
Patlıyan mazot varilı Kar~nttnad lnönfl caddesınde ziraat mualltmf B. Arif Başaran al- 8 clırda hı ızhk Cumaovaaıncfa arkulftdadar 

. lzmirlı Ali &iz .. AU kısı lıdıka Ere, dıkları maatlarla becayiş edilmi9ler- ayın rs 
Aluncakta Türk p~trol şır~ett ~e- Sahilpark gazinosunda garson Enis dir Arif Bataran, ,.ehrtmlze gelmit Bayındırda Derebaşı köyünde Bı·r kadını kaçırmak yangın Jj 

?osunda ustabaşı Zaım, Halıl oglu · o t .. B İh · ' wl Al' K . ,.,..me 
-8 1 t .11. . . i _1 t Baıaran, gasıno m 1 ecırı . san yeni vazff esine başlamıştır Muharrem og u ı atarın evıne • • F 'k ınahalle1inde ....-.---.J. 

ü eymana mazo varı erını naK e • K k d Basmahanede Makarel ıo ıttemıf 81 P8f8 i...,. 
...ı:r1ı aöylemlf, hleyman çallfbtı k o;n~:·Ayşe Çakır 4thlları Atfet Ehil h-ıyvan •ergisi giren 16 yatında Fatma Tekin ean- hl . i Gö kö.. Ragıp kazı Melek Şanlının ev ,e' 
sırada varillerden birisi ~atlıyarak, a H dara hakaret etm•· z~bıtaca 1 eylülde Bucada ehlt hayvan ser- dıktaki eıyalarını çalmıı, ubıtaca Cumaovası na OytesıSn6n redce .. t .......... r UtileU yapıhrbn dlkt io1' 

k l d _..-. ..ı ve ay ..,, k k 1 yilnde gece saat ç e yaıın a ıo a -w-·- . . d k' kı annd 
dizinden, o un an ve , ... unwııa 1•• yakalanmıtlardır. fisi binasında açıl~ca ve Uç gün de- ya a anmııtır. • • ma Çakınn evine riren HDseyin otlu t1nda Altın ıımın e ı z, itle of" 
ııarak yaralanmıttır. Bir kasa vam edıcek • sırgıye kayd muaJne - Hıfzıssıhha meclısı İ il Detirmencl kadını kaçırma- haberi olmadan üıt katta klbr~ 

Bir vak'a 1.mıtpap bulvarında Mehmed ot lesine vilayet veteriner (baytar) m~ VUAyet hıfzıuıhha mec!liıf 81 A- ı:m:eşebbOs etmişs~ de feryada bae- 11amaia başlamış, yanıın ~tJ 
lsmetpaf& bulvarında HU.eyin ot- lu Kehmed, idarea'ndeki biaikl~i clUrl?tUnde başl~~mıştır. Bu s~ne~ı ğustos perşembe günü sıhhat müdür- hyan Fatmanın komşuları yetftlftlf, iki yorgan ve bir ydata;ıı:;,tüf. ·ı• 

lu Kerim Ahmed oilu lamatle bıçJlk HOseyin oğlu Hasana çarptırmış.. - sergıye, geçen yı ara _nazara~ a~t a Hl. U b. d mutad aylık toplantı- vaka failini yakalamıtlardır. Su9Ju, yangın, derhal sön ür 
. • ail d ı l Kerjmi bııın· yatından yaralanınaaıııa sebebıyet hayvan itürak edeceiı anlaşı ma a g ınasın a adliye"• verilmlftir. kikata devam olunuyor. çekmıt. flm t 8f a -•·tir dır smı yapacaktır , 

~"ı yaralamıetır. ve .. ~ • 
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Bir uzlaşma Papen 
nasıl Ber lin sef irimize zi· 

yafet verdi 
niÜmkÜn olabilir? J k b • • ". . k •l' J • V • İstanbul, 28 (Telefonla) -Fon 

Eğer dündenb:;;R~ı!i.!~ba- Japonya ~- ınesı çe l al. ı enı ~~~:l~n8B.1~ü::~~l~~;.İi::~';;~: 
zı havadislere inanmak caiz ise, si- derede bir ziyafet vermiştir. 

Yasi buhran hafifleme alametleri kabı.ne· ye . .' nı· .y .. ·.0~ tutacak Japon sefiri de sefirimize ziyafet 
göstermektedir. Bu havadislerden verecektir. 

biri, Berlindeki İngiliz büyük elçisi- ltalyan elçisi Roma· 
nin Londra seyahatidir; ikincisi, . elan geldi 
::1nu;:~~;i:n7: {:~~;;:~~ ~:~i~;i~: ita/ya, Japonya ile dost kalac.ak. Kab~ne değişikliğine Rus-Alman an· ıstanöuı, 28 ·<Teıefonla)'-tzmir-
Hitler tarafından~kabul edilmiş ol- }aşması sebep o/du. 1\.TOb. oyabe, yeni kabineyi fes. ki/ edecek den Romaya giden italyan sefiri bu 
ınasıdır. l Y 1 sabah gelmiştir. Sefir, gazetecilerin 

Her iki havadisi de büyük bir ih- Tokyo, 28 (A.A.) - Hiranuma nin tabii bir neticesidir. 'tor, bugün Noboyu Abeyi kabul et- pada da sulhun tesisi için çalıştık. vaziyet hakkındaki suallerine cevap 
tiyatla karşılamnk lazım gelir. kabinesi istifa etmiştir. Yeni kabinenin nasıl kurulacağı miş ve kend~sini yeni kabinenin teş- Fakat, Rus - Alman anlaşması, dev- vermiyeceiini bildirmiştir. 
. Çünkü harp tehlikesi ticaret~nin Başvekil imparatorun nezdine gi- hakkında tahminlerde bulu~an ~o- kiline memur etmiştir. Jetin yeni bir siyaset takip etmesini Etrüsk 
ık~~ci bir M.ünihv ~a.fer ka~anma~ına derek kabinenin müştere~ .istifasını mei ajansı,. ha~ic.iye nezare~.ın~ Ja - Noboyu Ay be yeni kabienin lis{esi icap ettirdiğinden çekilmeğe karar 
rnusaa?.e edıl~~egın_ıv~a~m~~ etmı?:o- vermiş ve impar~tor .bu ıstıfa~.ı .~a- P~?ya.nın ~ımdıkı Lon?~a bu~~k ~l- ni yarın imparatora takdim edecek- verdik. Af manyaya gönde· 
ruz. Dun de soyledıgımız uzere boy- bul ile yeni kabınenın teşekkulune çısı Şıgemıtsunun getırılmesı ıhtı - . T k 

28 
R d f I • • 

le bir uzlaşma, Avrupa buhranla • kadar eski kabineyi işlere bakmıya malinden bahis eylemektedir. tırT k. 
28 

R d _ S b k b 0 yo.'. ( .. a yo) .-. ta yanın rı/mıyecek 
tından hiç birini halletmiş olmaz: vekaleten memur eylemiştir. Maliye nezaretine de japon banka- 0 }O, <. a yo) a ı . aş bura sefırı, bugun Harıcıye nezare- İstanb l 

28 
(T 

1 
f ) _ E .. k 

Bilakis şiddet cebir ve dikta politi- Siyasi mahafilin kanaatine göre sı umumi müdür muavini Tsuşina vekil Baron Hıranuma, gazetecılere tine gitmiş ve İtalyanın japonya ile vapuru vua,zı'y t . ebe on] k t tr~•. 
· · .. · · k' .. , e ıca ı o ara amır ı· kasına büsbütün cesaret verır; hur- kabinenin istifası Alman - Rus pak- tayin olunacaktır. beyanatında demıştır ı: olan dostluk munasebatına devam çin Almanyay .. d .

1 
. kt' 

1 ·ı T , 28 R d ) t s· k kl b b A d - . . b'ld' . . a gon erı mıyece ır. tiyetleri tehdid altında bu unan mı· tı üzerine değişen Avı upa vaziyeti- oKyo, ( a yo - mpara - - ız uza şar a era er vru- e ecegını ı ırmıştır. u d h 
letlerde ise fngiltere ve Fransaya.kar LJ h Y Urma a• 

~i:t~~:!~:ıük:e~~a~~~=~~;:~·tt~: Mu·· zakereler bitti rıarp alinde herler 
sulh değil, beynelmilel münasebetle- Tokyo, 

28 
(Radyo) _ HükQmn 

~'..~~~:ş~:;:1:i.~~~:c:~ v~;~~~~'. Askeri heyetimiz reisi O rgen er al I sp an yanın kat' i su rette bı"t ara f !:;~i';t~:~··t m•dyoı.,.. şu 1•blitı 
Yet nizamı istemektedirler. Böyle bir 

K"' Q h J b } d t tt• k / • k / f 'd japonya ile Sovyet Rusya arasın -nizam olmazsa, her fedakarlığın so- azım T ay S~aU U a av e e 1 a masl arar aş lTl!ı l da halen muallakta bulunan mesele-
nu Çek fedakarlığının akıbetine uğ- İstanbul, 28 (Hususi) _ 1ki ay-' haı·p ihtimaline karşı büyük hazır- Burgos, 27 (A.A) - Nazirlar panyanm yabancı memleketlerdeki lerin halli için !'ulh yoliyle bir te -
tıyabilir. dan beri Londra ve Pariste temas ve !ıklar yapmışlardır. Fakat her tnraf- meclisi bir harb takdirinde tam lıir ; bütün diplomatik mümessillerine ta- şeb büste bulunacağı ve iki devlet a-

Tecavüze karşi mukavemet için müzakerelerde bnlunan orgeneral ta sükunet vardır. Her iki memleket- bitaraflık muhafaza etmeğe karar l mim edilmiştir. rasında bir anlaşma vuku bulacaiı 
birleşen memleketler, ~ilahlanmışlar, Kazım Orb:ıy riyasetinneki aske!'i te de heyetimiz çok iyi karşılanmış vermiş ve hükumetin bu kararı İs - ~ • hakkında çıkarılan haberler tama -

maddeden ve manen harbe hazırlan- heyetimiz bugii.n~ü se~plo.~ ~.k~pre ve samimiyet havası içinde tema~lar MUSSOIJ•Dl• Sulh! men asılsız ve uydurmadır. 
tnışhırsa bunun sebebi kuvvet ve zor siyle menıleketımıze donmuştur. Ge- _ l t . vl'ı. Bu haberler, Almanyanm Sovyet -

•v. b' 'h ·1 neral Kazım Orbay, bir muharriri - :Yapı mış 11
' ' ' Alman anlaşması hakkında dahil! 

lllaceraperestlıgıne ır nı ayet ven - . 1· d 1 · t' . İngilterenin müttefiklerine yapa- J J S Jh . bir propagandası ve dilnya efkarı u-
lllek imkanını gördüklerindendir ... mıze ~~~ea;;ti~i~~zm~!t

1

i:~1er hakkın- cağı .yardımlar hakkı~da._,gazeteler- ta ya, U U lStemekJe beraber ha- mumiyesini İngiltere aleyhine ta1' -
Romadan gelen telgrafın hızı da hükumetimize izahat vermek ü- de bır çok haberler gordum. Bunla- ) v d •h J • rik içindedir . 

fllemnun eden ciheti yeni bir dörtler zere bu akşam Ankaraya gidiyorum. ra ilfıve edecek bir şey_yoktt.ı r. . Zil an magJ a } ma etmemış ri kiçindir. 

konferansının toplanacağına dair O· Heyetimize tevdi edilen işler ikmal II~rp ~l~p ko;mıy~cag~ı ş.ım~ttden Roma, 28 (A.A.) - İtalyan ve tahrikatla baltaladıklarını ileri sü- Mu·· him bir mü-
lan değil ondan sonra Avrupa isleri- edilmiş ve görüşmeler tam bir anlaş- k~stıArn1

1e ım ansızd~:·. ~'.~~!\:rg_e gazetleri Mussolinin harbin önüne riiyorlar. 
' • ·1 ticelenmiştir nın manyaya ver ıgı c ,. - k · · f ·- · l · C 1 1 l lh h · J" k tıi görüşecek geniş mikyasta bir kon- ma ı e ne. . . l d geçme ıçın sar ettıgı gayret erı te- azete er, ta yanı nsu u mu a- a at 

fer · t' .. fikri oldugvunu söy- Gerek ıngıltere, gerek Fransa bırı ~r. > barüz ettirdikten sonra dünyayı öl- faza için elinden geleni yapmakla 
ansın ıç ımaı ** d" .... b" "h ')Af k t k · · b b .. b' 'h 'l"f 'h · l. i . y · b' k f urucu ır ı tı a tan ur arma ıçın era er umumı ır ı tı a ı tıma ıne 

emek isterız enı ır on erans D l d • h"k" l f d 1 · k h ·· ı·· h 1 ki h' · · 
.. • • "' • • v • • ·1 ri fl • l ı u umet er tara ın an yapı an mesaı arşı er tur u azır ı arını ıtırmış ~unıhte oldugu.gıbı .degıl,. ıkı~ ıt er e a Q ıve QTQ• yi Polonyalıların bir takım taşkınlık olduğuna işaret etmektedir. 

dörtleştirmek değıl, mılletlerın hur- M d h d 
:'.:~~-~:.k:::::::::~::·:.::

1

:0·:. sındaki mesajlar- en eres avzasın a 
lllak lazım gelir. Kıtamızın beynelmı •• (Sulanma kanalları işi, büyük başarı· 
lel bu tesanüde ihtiyacı var. Bu te- Polonya ile sulh için bir mu ~akerey ~ lıklarla ilerliyor 
•anüt nufuz ve hakimiyet pazarlık- k } ? 
lariyl~ elde edilmez. Bu tesanüt: kü- girişmeden harp etme 0 'Jr ffiU. Aydın, 27 (A.A.) - Pirlebeyli ve mebuslarımız tarafından vurul-
çük, büyük bütün kıta milletlerinin sulama kanalının kazılmasına dün duktan sonra sıra ile vali ve mebus-

Londra, 28 (A.A.) -japon ve Çin 
büyük elçileri bugiln akşama dotru 
hariciye nezaretine gitmişlerdir. 

Londra, 28 (Radyo) - japonya 
büyük elçisiyle Çin sefirinin hariciye 
nezaretini ziyar~tleri, mühim bir se
bebe atfolunmaktadır. 

Ruzvelt 
kendi hak1arından ve hürriyetlerin- Paris, 27 (A.A.) - Havas Ajan- duğunu bildirmiştir. başlanmış ve bu münasebetle hafri - farımız birer nutuk söyliyerek bey-
den emin olmalariyle tahakkuk ede- sı son hadiseler hakkında başvekil- B. Coulondre, 26 ağustosta ak - yat mahallinde parlak bir merasim nelmilel dünya vaziyetinin karma - bu" S ı·cı·n 
bilir. Almanya ve İtalya ile iktısadi d~n aşağıdaki malumatı almıştır. sama doğru B. Hitler tarafından ka- yapılmıştır. karışık olduğu şu günlerde bile cum- • 

İkinci bir teşeb· 
hazır :. 

lnünasebetleri reddeden olmuş mu- 25 ağustosta saat 1 7 ,30 da F ran- bul edilmiş ve bu görüşme esnasın- Meraıimde vali, mebuslar ve vi- huriyet hükümetinin ve C. H. Perti- / 
dur~ Alman ve İtalyan ihracatına sız büyük elçisi B. Coulondre yapı- ı da B. Hitler B. Daladiyenin ileri sür- layet umumi meclisi azaları ile Ay- sinin köylünün refahını ve memle- anıyor 
'1angi memleketler pazarlarını kapa- lan bir talep üzerine Alman başve- düğü teklifleri kabul edemiyeceğini d N .11. K · k l d ketin saadetini düşünmeden geri dur Vaşington 28, (A.A.) - Sureti 
,.,. b 'k d" "bad l "d k B H' l t F b" .. k 1 . . b'ld" . . ın, azı ı, aracasu aza arın an d - 26 h b 1 b ·••l§tır~ Fakat u ı tısa ı mu e e- kalet dairesine gı ere . ıt er a- ransız uyu e çısıne ı ırmıştır. l b' k d 1'l . k" ma ıgını ve ağustos gibi hayırlı umumiyede iyi a er a an ir mem-
ler, serbestilik ve müsavat esasları ü- rafından kabul edilmiştir. B. Hitler Bu şifahi cevap bilahare Alman- ge en ır ço av~~ 1 er ve ~ıv~.r oy- ve mutlu bir günde başlanılan bu hadan öğrenildiğine göre Ruzvelt 
~ketine kurulmak, hiç bir milletin bu görüşme esnasında B. Colondre- yanın Paristeki maslahatgüzarı Bra- !erden toplanan yuzlerce koylu hazır işin köylü re ne kadar büyük fayda- sulh lehinde yeni bir teşebbüste bu-
endi inkiıaf ve faaliyetlerini tahdid den şimdi yapacağı bir deklerasyo~u uer tarafından B. Daladiyeye tevdi bulunmuştur.. · lar temin edeceğini tebarüz ettirmiş- lunacaktır. 

ttrnemek, bir tabiiyet şeklini alma · Fransız başvekili B. Daladiyeye bıl- edilmiş bulunan bir tahriri cçvapla ilk kazmalar davetliler ve köylü- !erdir. Reisicumhur ayni zamanda 
lllak icabeder. Totaliter ideoloji bu- dirmesini rica eylemiştir. da teyit olunmuştur. !erin şiddetli alkışları arasında vali Köylüler namına bu nutuklard bu teşebbüsünde muvaffak olmak i-
l)~ böyle anlamıyor. Fakat son ha- B. Hitler, bu deklerasyonunda Po I' •- ' .cevap veren Azizabad köyünden Is- çin Amerikanın Latin cumhuriyet-
dıaeler, ideolojilerin akide ve kıyme- }onyada halen mevcud vaziyete ar- D ~ J tJ d k" J' "' ktl mail Hakkı cumhuriyet devrinin ni· l . d .. k" ld ~ k d k 
~ne oldağunu anlatmış olduğu için, tık tahammül edemiyeceği ve vazi- .... v e er arasın a ı as <erı pa ar hayetsiz nimetlerinden biri olarak e~ın en mum un o ugu. a ar ç~ 
'lerlin ve Roma politika istikameti yeti hal için almak mecburiyetinde İNGİLTERE: kazadnıkları bu ~üzel eserden dolayı mık tarının yardımını t~mın et~e.~e 
tleğiştirmekle dinlerinden dönmüş kalacağı tedbirler üzerine Alman· köylününu hükümete ve partiye çalışmaktadır. Bu yem teşebbusun 
alrnıyacaklardır. Mecburi dönüılerin ve Fran~ız kanının dökülmesinden l - Fransa, Pol'tekiz, Lehi tr..n, Türk'ye, l\Iısır \'e Irak kar:;;ılıklı olan m:nnet ve şiikranlarını çok ve- ne mahiyette olacağı henüz malum 
"e Ümit edilmez tavizlerin hesabını teessür duyacağını bildirmiştir. müdafaa ve a.skni ittifak mıuıhı·deleri. ciz e:özlerle ifude etmiştir. değildir. 
~t, pek müteassıp zannolunan par - B. Daladiye B. Hitlere derhal bir 2 - Belçika, Romanya \'e Yunani,tnnu tek taraflı teminat. 50 kilometre imtidadında olan bu Hükümet mahfillerinde, Sovyet-
tılerine çok kolay vermekte oldukla- cevabt mesaj göndererek, bu mesa- 3 - Akdenizcic ~tatükoyu muhafaza için anlaşma. kanal altını~ bin dönüm arazı sula- ler birliğinin Almanya ile imzaladığı 
~nt görüyoruz. Her türlü hürriyet- jında f ransanın .~ulha ?ağlılığını ve 4 - Almanya ile iki memleketi alfıkatlar eden meı:;elelcri istişare vacal~tır .. Bundan başka Atça, Bu- pakta rağmen sulh lehinde nufuzunu 
ten ve murakabe hakkında~. mah .. - ayni zamanda dııser mılle~~ere karşı yoliylc hal için anla~m.\. runkoy ve At~. Mo:~Iı sulam~ k.a- kullanacağı ümidi muhafaza edil • 
~trı bulunan bu mensuplar oy]e go- aleni surette aldığı taahlıudlere sa- FRANSA: nallarının da etudlerı ıkmal edılmış- kt d' 

t\il" k d l A Ih · P · 1 · h 1 b l k me e ır · Uyor ki, liderlerine pe ziya e iti- dakatini hatır atmış, vrupa su u~ . . tır . ro1e erı azır anmı~ u unma - Hitlerin Daladi e e gönderdiii 
lnad etmektedirler. Almanyadaki nun idame:si için Alman ve Fransı7. 1 - İngiltere, Rus.va, LP.hi..;tan ve Türkiye ile askeri ittifaklar. tadır. Kurşunlu • Nazilli kanalının mektubu mevzuu ~s eden Herald 
(tıhteşe~ t~planma salonların~n milletleri arasında samimi iş birliği 2 - lklçikaya tek tarnflı yardım teminatı. inşaatı da hayli ilerlemiştir. Bunla- Tribune, Hitlerin cevabında bir za-
lelı~belerındekı taze nutukların ak_ıs- münasebetleri için hiç bir F ransızın 3 - Tecn vüz tehi hsi kal':mmda istişare için Romanya ve Yugos - ra ilaveten Tatarlar - Söke kanalı da fer ifadesi olmadığını kaydetmekte-

t/k enternasyonal rn~rşının ses~er~y- kendisi kadar çalısmamış olduğunu la~~t~illen;:~:=ş~;İman isti~ar~ ııak{ına ~ümasil Almanya ile pakt. yapıldıktan sonra büyük Menderes dir. 
ley.u.cak~aşıyor. Bu lıderler aynı dın- tebarüz ettirmiş ve Polonyanın ser- • · · havzasında sulanması kahil olmıyan Bu gazete diplomatik harbin neti-
'4tıı:ı .~ıgı.~larına enterna~y?nal ~e- best uzlaşma usullerine karşılıklı su- RUSYA: . bir dönüm toprak kalmıyacaktır. cesi henüz malum değilse de sinir 
il' u.~un luz~ı:n ve zaruretını de yır- rette müracaat için Polonyımm izhar Yeni kanalın inşaatını deruhte e- harbinin Hitlerin değil, Daladiye ta-
"'k dort s.a~t ıçınde anlatmıya muvaf- ettiği arzular hakkında da teminat 1 - Fransa ve dış M ogolistnn ile askcıri ittifak. den genç Türk mühe~disle~inden rafından kazanıJdığı muhakkak ol-

olabılırle~. . . . . vermiştir. 2 ·- Afganistan, Çin Finlfin<l "ya, Estu~ya, . Letonya, Litvanya, Le - '-.urn~muş olan ~irket, muhendıs, tek duğunu kaydetmektedir. 
"'tr liarp tehlık~sı tıcaretı~e. nıha~~t B. Daladiye, Almanya ile Polon- hiı•tnn ve İtalya ile ·ademi tevr.cilz paktl,nrı. nisyen ve işçilerini~ ikametleri için Afyon un 
bı.ıhrnek, Danzıg meselesını degıl, ya arasında en ufak bir sulh yolu ile AJ..MANY A: Karapınar köyü . cı\'ar~nda bütün 
ıt .tan davasını halletmek, aylardan anlaşma teşebbüsü yapılmadan bir sıhhi şartları haız pavıyonlar tesis KurfalUŞU 
~:ı tec:ıvüze karşı seferber ve en ~- harp çıkmasının kalp sahibi hiç bir 1 - İtalya ile a:;keri ittifak. edlimiştir. 
itti t~hlıkeler: kartı haz~ olan .. mıl- insan tarafından kabul edilmiyece- 2 -:- japonya, İtalya, Macari!'ü\n ve İspanya ile nnÜkomintern pakt NAzilliden sonr~·- Kuyucuk Çitlik 
li\l'ıcrın maddı ve manevı fedakarlık ğini kayıt ettikten sonra Fransanın :3 - Lit\·anya, L~tonya, Est ııya, Danjmarka ile ademi tecavüz köyü ve Karacnsuya ~-den mebu~la-
Sutın bedelini ve~mek. lazımdır. _ .' paktları. . rımız bur~lardaki tetkik ve temasla-
~t h bloku cephesındekı devletler - Yıl dır ay denıza/tı 4 - Slovukyanın istiklal \'e nrazisini müda.faa için teminat. rını bitirdıkten sonra dün Bozdoğa-
d.u tı hiç biri harp istemediği doğru • • • İT ALYA: · na geçerek geceyi orada geçirmiş _ 
~ t. ~akat bunu harpten korkmak- g~mımrz . }erdir. 
t dcgıl, bir sulh istikrarına kavuş - İstanbul, 28 (Telefonla) - Ter- 1 - Almanya ile askeri ittifak. M b' LJ.. • A k 
d~l'ı'nak arzusiyle tefsir etmek lazım- sanemizde kendi mühendis ve sanat· 2 _ Antikorrıjntenı pakt. e US nUSnU Çl • 
~:İ ~u istikrarı temi? etmiye, -~a~i lca:ların:ıızın yapn:ı:~ old~kl~ı:ı Yıldı- 3 - Rusya ile ademi tecavüz paktı. SÖZ oef at etti 
J 1 .... ~ıY.ecek veya temın e. tmek umı- r.ns denı.zaltı gem. ı:sı .bug. u.n °.~ l.e vak. 4 - Yugoslavya ile bitaraflık paktı. 
Q ., l d d l t B 1 tanbul, 28 (Telefonla) - Kas-ı-...1·;1 cıddi surette vermıyecek olan tı mer .. asım e enız. e ın. ırı_mış ır. u.- 5 - İngiltere ile Akdeniz stntükosu paktı. 
·•ı ,•. t k d b f t ı t amuni mebusu Hüsnü Açıksöz, te-~ ""tekeler kimsevi tatmin etmi - nu mu ea ıp gemı e n· zıya e verı 6 - Siyasi ve diplomatik müzaheret yolu ile statukoyu idame için 
~tektir. ' • miştir. da\'İ edilmekte bulunduğu Şişli sıh-

Yunanistan ile nnlnşma. h t · d f t t · t "r 
f'. R. ATAY böyle bir teşebbüse yardıma hazır ol- a cvın c ve a e mış ı · 

Afyon, 27 (A.A.) - Afyonun 
kurtuluşunun yıldönümü olan bu
gün şehrimizde büyük tezahüratla 
kutlulanmıştır. Tam istirdad saatın
da orduyu temsil eden bir kıtawn 
alkışlar arasında şehre girmeıiyle 
başlamı olan bu kurtuluş şenlikleri
ne iştirak etmiş olan bütün Afyon 
ve civarı halkı bu sevinçli dakika -
larda ebedi şefin aziz hatırasını· l4l
zimle anmıslar Vf! millt şefimize kfl•

şı sevgi ve bağlılıklarını bir defa da
ha teyit eylemi lerdir. 
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ÜZÜM BORSASI PARA BORSASJ Bugünkü program ne go r z f\1 ı R A N K AR A 1839 M. 183 Koa./120 K!~ 
T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko-./20 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
yakında anla,ılacnktır. 

- Başta.rafı l inci sahifede - İng ' l tere evvelce vermiş oldukları ga Ancak bugünden tespit edilmesi 
Paris, 28 (Radyo) - Geçen haI- r anti taahhütlerine bittabi sadık ka- ve her vesile ile tekrarlanmaın lazım 241 Üzüm tarım 8 75 11 5o 

ta içinde Polvnya hududlnrının 52 lncaklardır. gelen bir nokta vardır. 205 Sabri Akyol 10 50 12 
noktasına taarruz eden Alman müf- Henderson İngilterenin cevabını Medeniyet alem~ artık ikinci bir 192 :L\I. j. Taranto 7 50 9 25 
rezeleri, her yerde mukabele gör ~ verdi «Münih> in tekerrür etmesine razı 179 Akseki ban. 9 60 10 
müştür. Londra, 28 (Radyo) - İngiltere - olmıyacaktır. 130 IT. inyor 11 12 

Varşovo, 28 (A.A.) - Yukarı nin cevabını H t lere götürecek olan Sulh istiyoruz, evet ... Fakat altı ay 116 İbrahim Algar 10 10 75 
Sil zya il Bohemya ve Moravya B rlin sefiri Nevi! Hendersonun, bu- sonra yeni baştan tehlikeye düşecek, 93 P. Klark 7 50 11 25 
prot ktomsı hududunda Alman mu- gün öğled en onrn :saat 14 de Berline pamuk iplikleriyle bağlanmıf, sakat, 77 M. Beşikçi 10 10 !iO 
hafızları Moravska Ostravadaki Po- hareket e .me:si mukarrer iken, baş- kötürüm ve alil l:fr sulh değil; atisi- 62 D. Arditi 10 25 12 25 
lonya kon nlo unun daha .sonra kon 'ekil Çemb rlayn ile Lort Halifak ~ ne emniyetle, itimadla bakılabilecek 61 istiklal 9 75 10 25 
solos muavınini Polonyaya gitmek ın gö terd k leri l i.ızum üzerine mu - sağlam, metin ve devamlı bir sulh... 61 j. Kohen 9 50 9 75 
uzere hududdan geçmekten menet- mnfleyh ba veklilet darisine giderek, Üzerinden daha bir sene geçme- 56 N. üzümcü 12 50 12 50 
mişlerdir. Rant 16 ya kadar orada kalmış ve den yeni talepler, yeni hazırlıklar, 55 M. Ali Karda 9 14 

Moravska Ostrava konsoloshane- müteakiben Berline gitmek üzere tay yeni emrivakiler tehdidleri kar§mn- 60 S. 'Nazif 10 375 lO 375 
si mahalli makamat nezdinde bir te- yare i t yonuna gelmiştir. Nevi! Hen da kalınacaksa bu kötürüm sulhu, 34 M. ll. Nazlı 10 10 50 
şebbüste bulunmustur. derson ista:syonda kendisini bekliyen bugünkü harp tehlikesini ve hatta 21 Suat Ökten 9 75 10 

Protektora ile telefon ve telgraf bir çok gazeteciler'n: bizzat harbı tera"h etmekte olduğu- 17 Albayrak 7 50 7 50 
muhabn lel~ri kesilmiş olduğundan - Muvnffakiyet dileriu. nu medeniyet alemi totaliterlere ce- 15 ş. Remzi 13 13 
bu protestonun verdiği netice hak - Temettnhdne cevaben: aarctle söylemelidir. 6 K. Akyiğit 12 12 
kında :henüz bir haber alınamamış _ - Teşekkür ederim. Ümidim çok- Muvakkat tedbirler, hadiselerin ___ _ 
lır. tur.> yarın tekzip edecekleri yalancı te-

Vnrşova, 28 (A.A.) _Alman_ Demekle iktifa eylemiş ve derhal minat devı'rleri geçmi§tİr. Eğer Bay 
Leh hududunda bir Polohya hudud hazır bulunan tayyareye binerek Al- 1 Hitlerin teklifleri. adalete, herkesin 
muhafazn devriyesi üzerine ates a- manyaya hareket etm'.ştir. Hender - hakkına riayete mlistenid devamlı 
çılmış, devr'yeler mukabele et~iş- sonun, Berli.ne mi,. yoks~ ~lma~~a - bir sulh imkanlarını verecek mahi
tir. Alman askerlerinden birinin ar- nm başka bır şehrıne mı gıdecegı he yette iseler buna k

0 maenin bir diye· 
kadaşları tarafından taşındığı görül- nüz m~]Qm değildir. . . ceği yoktur, aylardanberi devam e-
düğürıden bu askerin yaralandığı teh Berl n~ :s (R~dyo) - lngılterenın den tehd~dler, blöf mizansenleri bir 
nıin olunmaktadır. bura sefırı 1Tev:l Henderson, saat tarafo bırakılmak ıartiyle bütün ala-
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Çekoslovak 
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Zloti 
PengU 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

Kr. 

5.80 K"'· 
T. A. !>. 31.70 M. 6465 Koı./2. 131.52 

3.3125 
6.8425 Kw. 

29.7425 TÜRKiYE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 70.Sl 75 TORKIYE RADYOSU 

60 -
22.3075 ANKARA RADYOSU 
ı. 0575 Öğle ne§rİyatı: 
ı.5275 f 2.30 Program. 
4.2475 12.35 Türk müziği {Pl.) 

13.7275 f 3.00 Memleket saat ayarı, ajans 
23.20 ve meteoroloji haberleri. 
23.9175 13.15-

8 14.00 Müzik {Senfonik müzik " o. 7 
2.82755 Pl.) 
33.86 
29.!)075 
23.3775 

Ak§am ne§riyatı: 
19.00 Program. 

ESHAM ve T AHVILA T 
19.05 Müzik (Dans müziği - Pl.) 
19.30 Türk müziği: (ince saı 

ANKARA faslı) 
1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 19 20.15 Konuşma 

-------------- 20.30 Memleket saat ayarı, ajans 

Mısır hey' eti 
Ankaraya vardı 

ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği. 

Okuyanlar: Muzaffer flkal 
Çalanlar: Vecihe Deryal. 
Reşad Erer, Ruşen Kartl• 
Cevdet Kozan. 
1 - Bay Rauf Yekta - Ma· 
hur peşrevi. 

DrUksel, 28 (A.A) - Milll müda- 21,16 da 'ı urayn muvasalat etmiştir. darlar yeşil masa etrafında topla
fnn nazırı dün gece seferberlik pHl. Henderson Tempelkof tayyare. is : na bilirler. Fakat eğer Alman devlet 
nı ıo D kısmının tatbikini emretmiş_ tasyonunda, sefaret erkamndan Uç kı reisinin teklifleri sulh cephesi devlet
t r. Belediye reislerine muazzam bir Şi ile Alman hariciye nezareti mUdil - terinin bugünkü ltuvvet realitesinden 
ihtiyat tedbiri olarak ittihaz edilmiş ranından bazı zevat tarafından kar- tegafül edecek, yeni bir Münih ha. 
olan tedbirleri afişlerle ilan etmeleri şılanmışbr. zırlıyacak mahiyette iseler o takdir
emredilmişLr. Henderson, doğruca sefarethaneye de onlarla vakit kaybetmek b'le ma-

Ilriiksel, 28 (A.A) - Belga ajan_ gitmiş ve s~nt 22,30 da, Hitl?r!~ b.u- nasız bir hareket olur 
sının bildirdiğine göre kral bugün lunduğu Vılhelm 1ştrase gıtmıştır. Tekrar edelim: Bu sefer de Po-

4Gl 
258 
77 
60 
25 

Çv. Şerif Remzi 8 
c M. H. Nazlı 9 
c Şerif Riza H. 7 

c İz ve aligalip Ş. 11 
c M. j. Taranto 12 

Ankara, 28 (A.A.) - İstanbuldn 
bulunmakta olan Mısır asker! heyeti 
bu sabah 9.10 da Anadolu ekspresi
ne bağlı hususi bir vagonla şehrimi
ze gelmiş ve istasyonda genelkur
may başkanı tümgeneral Veysel Ü -

15 nünvar, Ankara mevki ve merkez 
14 51) komutanları, genelkurmay istihbarat 
15 şubesj müdürü tarafından karşılan-

50 11 75 mıştır. Misafirlerimize bir askeri kı-
14 50 ta ihtiram resmini ifa eylemiş ve mu

zika :Mısır ve Türk milli marşlarını 
çalmıştır 

2 - Latif Ağa _ Mahur şar· 
kı - (Talif edebilsem) 
3 - Bay Rahmi - Mahur 
şarkı - (Servinazım seyret 
çıkmış oyuna) 

lngiltere ve Fransa bilyilk elçilerini Bitlerin nezdinde Almanyanın en lonyayı kurban diye alacak yeni bir 
lrni .l etmfş.ır. bilyük şahsiyetleri bulunduğu, Vil • Münih değil, fakat Polonynnın da, · 

H er iki bilyük elçi bir anlaşmaz - helm 1ştrn~enin etrafında bekliyen Almanyanın da ve bütün alakadarla- 871 yekUn 
i•k ·htimalinde Belçikanın bitaraflı- bir sürü otomobillerden anlaşılmış - nnda hakkına riayet edecek :nsan- 8275 dilnkU yekun 
ğını mu haf aza etmesi takdirinde !n- tır. lığa geni§ bir nefes aldıracak bilhns
giltere ve Fransa hükOmetlerinin bu Nevil Henderson, kesü bir kala - sa devamlı ve sağlam bir sulh isti
bitnrnfhğn hürmete kati surette a - 1 balığın ara!lından geçerek, Hitlere yoruz. 
zimkar olduklarını krala resmen bil mülaki olmak üzere Vilhelm lştrase Hamdi Nüzh~ ÇANÇAR 

9146 u. yekun 

Anknra, 28 (A.A.) - Bugiin şeh-
mize gelmiş olan Mısır askeri heyeti 
reisi tümgeneral Hüsnü I~zzeydi paşa 
sant onbfrdc P".Cnel kurmay başkanı 
mareşal Fevzi Çakmağı, mliteakıben 

dirmşilerdir. ye girmiştir. ___ ......... ıı----

Bu deklarac:yonlar Belçikamn bi - Berlhı, 28 (Radyo) - Nevil Hen- Bulgaristanda ki 
asbaşkan orgeneral Asım GUndüzil, 

25 balya pamuk akolo 1 inci 42 50 hariciye vekili Şükrü Saracoğlunu, 

Zahire borsası 
1 Z~liR 

tnrafl1ğına diğer herhangi bir de'' - derson , sant 24 de liitler tarafından 
l t tarafından da hürmet edilmesine knbul ed·lmiş ve İngilterenin ceYnbı 

42 50 vadeli milli müdafaa vekili Naci Tınnzı zi-
yaret etmiş ve Ankara valisine kart 

4 - Şükrü Şenozan - Ms 
hur şarkı - (Bu sevda pr 

tatlı yalan. 
5 - ....... - Kanun taksiJ1'1~ 
6 - Kazım Uz _ Hüzatı'I 
şarkı - (Benzemezsin kitti' 
seye) 
7-Yesari-Hüzaım şarJc1' 
(Bir gül bulamam) 
8 - Lemi - Karacağar §'.1: 
kı - (Güzel tavrından belir 
dir.) 
9 ar - ....... - Muhayyer t 

1 ----~·ı--~-kü- (Dama bulgur sererll. bırakmıştır. 
~---

bağlıdır. Aksi takditde Fransa ve nı vermiştir. ecnebi' er atıYOI~ ZABITA.DA 
~------ece~*'>>>---------

Bulgar hezeyanı 
Yahudilere karşı şid
det muamelesi arttı 
İstanbul, 28 (Ağudos) Bugün c:Ha 

ben gazetesinde çıkan bir yazıda 

Y 1 b• t J .... Kr:• ı U - Halle turküsü ..... . 
Gazinoda bir vaka a ll iŞ Ir e a Ki (Karanfil olacaksın) 

Karşıyfl.kada Osman bey gazino- Berlin, 28 (A.A.) - Pariste çı- 21.30 Konuşma. 

deniliyor ki: 

Bulgar hükumeti, memleketindeki 

ecnebi tabaalarına ve bilhassa muse
vilere kar~ı çok şiddetli tedbirler al· 
mağa başlamıştır. 

Mahreç dileği, Trakya 
davasına lıadar gitti 

İstanbul, 28 (Ağustos) Bugün cHa bu uğurda koca bir neslin can feda- Son vaziyet üzerine ecnebilerin. 
.ı. t · d k Bulgaristandn oturmalarına imkan uer> gaze esın e çı an bir yazıda de- karlığını çekmiş bir millet, -0n ·yakın 

·ı· 1 1 • bırakmamak için muhtelif şekillerde 
nı .) 0 · a: komşusunun en gayrimesul ferdi li- bir tazyik ve tedhiş siyaseti takip e-

A \'rupnnın bugünkü buhranlı rnan- sanından bile kendi aziz topraklan- dilmesinin neticesi olarak 2000 kişi 
zurn~ı iç:nde sırası düştükçe bitaraf. . .. . . _ 
hgını il;in eden Bulgaristandnn dik- na dokunur bır soz ışıtmeg-0 ta ham- memleketi terke mecbur olmuşlar_ 

ı.atc değer bazı haberler geliyor mili edemez. dır. 
üç beş sene Balkan antantı kar~ı- Bulgarlara bir kom~u nasihati da- Bunlardan on kişilik bir kafile hu 

sabahki konvansiyonel treniyle şeh
ıanda sadece sessiz, münzevi bir mü- ha: Mi!J.etlerarası karşıklıklardan ü- rimize gelmiştir. 
şahid vnziyefni muhafaza eden Bul- 1 mide düşerek içimize bir Bulgar hu- Bu yolcuların hepsi iran tabiiyetin 
ı:nrlar bundan bir kaç ay evvel Dob- sumeun·n ateşini <ltişürmesinler. de musevilerclir. 
r·cadan bahsetmeğe başladılar. Ro- Ateş a·yoruz; «ateş olmıyan yer- Kafilenin başında bulunan Bulga-
mnftya Dobrıcayı kendilerine verir- de duman çıkmaz> diye bizim bir ri!ltanın tanınmış tacirlerinden l\1 ois 
e milli emelleri yerine gelmiş olaca- darbımc elimiz \•ar. Herkesin en kil- Aftalyon bir muhanirimze şunları 

g.ı ı bütün komşu memleketlere an- çük hfıdi~eler ve bil tün (dostlar) knr söylemiştir: 
lutmağa çalıştılar. şısında bılc uyanık durmaya mecbur - Bulgaristanda mevcud (50.000) 

Bir müd ~et sonra Bulgar dostları- olduğu bir devirde yaşıyoruz. kadar ecnebinin hepsi bu sene sonu-
mız totaliter de\'letlerin hareketlerini Aeaba B ılınır dostlarımız şimal na kadar memleketten ayrılacaklar
\ e teşviklerini görünce cUretlerini komşuları olan Yugoslnvyadaki Sırp- dır. İtalyan ve Alman tabaalarından 
IJiraz daha arttırdılar. Bu defa da Sloven - Hı.~·vnt kardeşlik anlaşması- yalnız muse\•iler çıkarılıyor. Bulgar 

D h D d w d k nı farketmıyorlar mı? Orada olup '-'ahudileri de korku içindedir Ken o rıca~·n e eagaç avasını arış- . . . . . v • -
tırdılar ve bu arada Türkiye ile hiç bıten şeylerın manasını düşünmüyor- dilerinin ayni akıbete uğrnyacakları-
bir alacak verecekleri olmadığını lnr mı 1 nı biliyorlar. Malımızın bir kısmını 
k tl Ü 1 1 1 .. 1 · d 'h Avrpnnın umumt vaziyeti bllhas- BulO'aristanda bırakmag" a mecbur ol uvve i c m e er e soy emeyı e ı - . 1 · i h "' -

1 t d.1 sa Balkan mıllet erın er vakitten duk Buradan transit suretivle ge"e ma e mc ı er. · · · ... -
ı 't' k" b B 1 t 1 zi.} ndc muvazene ile ıhtiyatla dUşUn- rek irana gidecegw iz 
şı ıyonız ı azı u gar gaze e e. .. ·k d · 

ri, Akdeniz mahreci olmak üure ile- meğe ve. harek~t etmege se\ e ecek Bulgar ecnebilerin ve bilhassa mu-
ı • sürdükleri Dedeağaç davasının a- bir ~ahı:·~ttcdır.; Bn~k.anlılann m~n- sevil erin memleketlerinde oturması
dını şimdi de mutlak bir (Trakya) faatı blrıbırlerf.n~n. elın~ daha ku'V\ et- nı istemiyorlar. Ve muhtelif vesile-

kl ·ne "ev· · 1 1 le sıkmakta, bırıbırlerıne arka l)l- !erle çıkmalarını ihtar ediyorlar ia 
şe ı ... ırmış er . kt d ' "il 

Bu kelime Trakyanın garbisine de, ma a ı~. . yapmalarina jmkan bırakmıyorlar, 

unda kolonyacı B. Yahya, kadın me kan Temps gazetesinin Hitler tara- 21.45 Neşeli plaklar - R. 
selesinden Hüseyin oğlu B. Cemale fından alınan vaziyetin cZaaf> ola- 21.50 Müzik operetler) 
bıçak çekmiş ve tutulmuştur. rak telakki edilmesine şiddetle hü- 22.00 Müzik (Küçük orkestt

9
' 

Eve taarruz cum ederek diyor ki: Şef: Necip Aşkın) 
Çnyılıbahçe mevkiinde Mehmed cFransız milletinin böyle hayaller 1--FranzLehar-Evaopt' 

A 1i \'(' l\t chmed, henüz nnlaşılamı - beslemesini cidden anlamıyoruz. Bu retinin valsleri. p t' 
yan bir sebcbden, Tevfik oğlu IIim- sefer de evvelkiler gibi acı sukµtu 2 - Bruno Hartmann - 9

, 

metin ev:ne taarruz ederek kapı ve- hayallerle karşılaşacaklardır. Alman lak güneş ışığında daıt5 

pencereleri kırmışlardır. devlet adnmlnrının şarkta Cer - foterm. ., 
Banyoda hırsızlık manlığın manen ve maddeten imha~ 3 - F ranz Lehar - Çare"

1 

Bayraklıda sahil sokağında Ah- sına müsamaha göstereceğine, Dan· Operetinden potpuri. .,, 
med oğlu Mehmed, Ali oğlu B. Ah- zig ve Koridor meselesinin dürüı:ıt 4 - Tschaikowsky - flaı' 
medin banyosundan bir pantalon bir tarzda hallinden vaz geçeceğine şarkı (Op. No. 2) r 
çalmış, knçarken tutulmuştur. garp milletlerini inandırmak istiyen- 5 - ). Strauss - Ritter ~ 

man - komik operasının 
Periler pavyonunda ler muhakkak ki, Avrupa sulhunu lesi. 

Fuar sah::ısında Giritli Ali oğlu 14 baltalıyorlar. Bunun en kuvvetli mi- rJır 
yaşında Kemal Güzelçam, periler salini nasyonal sosyalistliğin altı bu- 6 - Hana Schneider - t' 
pavyonunda gezinirken başını dıva- çuk senelik tarihi vermektedir.» hur refrenklerden (pD 
ra çarparak kaşı üzerinden hafifçe puri) . t. 
yarnlanmıştır. AN A D Q L LJ 23.00 Son ajans haberleri. zır8bi· 

esham ve tahvilat, kart't) 
Sarho§luk ve hakaret 

Evvelki gece kültürparktn bir vn G 
lrn olmuştur. Kemalpaşalı 'Muhiddin 1------------------
Erkök ve metresi İsmail kızı 26 ya- Sahip ve Batmubarriri 

~unda Ayşe, birlikte gezinirken Mu
hiddin, sarhoşluk saikasfyle metresi
nin yakasına yapışmış ve gilrUltü 

yapmıştır. Karakola götürilldükleri 
vakit Ayşe, zabıtayı tahkir edici söz 
ler söylediğinden her ikisi de meşhud 
cUrümler kanununa göre adliyeye 
!:!evkolunmuştur. 

Bisiklet kazası 
Çeşme kazasının Germeyan kö • 

yUnde Osman çavuş oğlu 15 yaşında 
Hasan Aran, bisikletle dolaşırken 
6 yaşında Şinasi Erçene çarpmış, ba 
şmdan yaralanmasına sebebiyet ver 
miştir. 

RAYDAR RÜŞTU ÖKTEM 
u .. uwd tulri~tJt .,, t'CZ' iflm 

ftt1Zd t:,.,, 
HAMDl NÜZHET ÇANÇAR 

IDAREH:A:NESI 
lnıi,. Wnd Bqr•t- •oW 
C. Hallı Ptırllri bift4n irfnü 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

'fELE1'0N: t77~. Potta htu.n:-'ôl 

ABONJI': ŞERAlTI 
Y.Uuh 1-'00, Alta •wlı4a ıoo 

KM"'ftw. 

23.20 
23 55-
24.00 

yo - nukut borsası (fiY" ' 
Müzik (Cazband - Pl.) 

Yarınki program. 

•·----Operatör---' 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştatfbl 
2 inci Beyler sokak furun ka11

191 

No. 26 

-------.... --im!!~~~ .... ~ 
Diş Ta i i 

Cevad Dağlı 
k . · d "d h ·k· b' c:Sel gıder, kum kalır>. Bu da hır fena muamele yapıyorlar Çıkarılan 

şar ·ısıne e gı er ve er ı ısj ızce .. k t .. 1 • -

müsav·crr. Tur a a sozü · lardan Çekler Parise gitmişlerdir. --------------
Sofyada bir veya iki gazetenin neŞ- Haıan Kumcayı :Musevilerin çoğu Filistine gitmek çok ecnebilerin de Bulgarist'andan 

Yabancı memleketler i~fn aenel°' 
abone tıcreti 27 liradır. 

Güntl geçm!9 nüshalar 25 kuruştur. 
İkinci Beylersokağı No. 65 

Telef on 3055 
riyatını Bulgar milletine ve hUkOme- -+- niyetindedirler. Bir çokları Türkiye. çıkarılmaları ihtimali vardır. ÇUn-
tine mal ctrneğe hakkımız yoktur. Sabık Berlin sefirimiz yi tercih ediyorlar. Fakat vize veril- kU, eziyetler tahammill edilmez de-
01!!"' ol a bu J eketi şaşırtıcı hAdi- b' .

1 
k mediğinden gelemiyorlar. Bulgaris- receyi bulmuştur DUnya vaziyetinin 

sel er karşısında muvazenelerini kay. me US sec l ,.Ce tanda eskiden yahudi düşmanlığı g.irdiği ağ.ıı· safh~n~n şimd!l~k Bulga. 
beden politika oyuncularının bir ese- !stanbul, 28 (T elefcnla) - Sa- yoktu. BUtun hayatını Bulgaristan da rıstandakı ~n ~ühım. tesırı ~udu.r. 
ri gibi tellikki edebiliz. bık Berlin sefirimiz Hamdi, münhal geçirmiş bir çok ecnebi museviler A.~~erlik itıbarıyle ~ır fevkaladelık 

Fakat bu neRriyat Mir gibi Bulgar mebusluklardan birhıe seçilecektir. vardı. Fakat son zamanlarda her ne. gorillmilyor. Yalnız ışler durmuştur. 
başvekilinin h~susi neşir vasıtası ren- dense Bulgarlar muamelelerini tama- 1ktısadi hayat adeta ft!lce u!i'ramış, 
gi altında çıkanlarda görOIUrse Trak. Çocuk mesele•i miyle değiştirmişlerdir. Kabaca kov- geçim sıkıntısı artmı~tır.> . 
,.a sahibinin vereceği cevap sudnn Selvili mescidde Mehmed kızı Şe - mnğa ve ekmeğimizle oynamnğa ba~ Bulgari~tandan kaçan muscvıler 
bir ceYap ol:uaz: rlfc ve Mehmed, çocuk meselesinden lam~şlar_dır. Bugünlerde aç kalma~ bugUnl~rde ilk vasıta ile irana gide-

M:m budutlan içine çekilmiş \'e Sa'bR.ll l;e.rııu Serifeyi i'öğmüşlerdir. tehlıkesıne rnsıruz bulunan daha bır ceklerdır 

ANADOLU MATBAASINDA. 
BASll .. MTŞTIR 

Zayi 
1916 senesi İstanbul erkek mual -

lim mektebi birinci sınıfından 303 
No. ile aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es -
kisinin hükmU olmadığı Udn olunur.! 

lzmir orman mesul muhasibi 
İsmail oğlu 

Cevat Vural 

}Jaktroı-o ol!. 

Zühtü ·Ergı~ 
Her tilt'IU, idrar, balar•"'' 

...e saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yerir 15 
ikinci beyler sokak No. 9 

Tp/cfon: 3~ 
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Spor, gençlik işleri Fuar güreş müsabakaları dün b~tti 
lstanbul takımı kupayı ala' G. Cemil Tanerin "Anadolu,, ya bevanatı 

.ı 

Kadınlara ait mecburiyetin tatbiki 
ikinci p/dna hırakılmaktadtr 

çok 

GUretlerden biri •••• 

tanbub .. l\I'nder hakemi Ankara_ hakem heyeti aynen ... İzmir gOreş
dan Necip, yan hakemler, Necmi, çisine rağmen daha kuvvetli ve ayni 
Saim. İzmirin en kuvvetli güreşçile _ zamanda daha tecrübeli bir güreşçi 
dııdcn biri olan Bekir esrarengiz bir olan Ankaralı Vahid 4,29 dakikada 
heyecanın ağır yükü altında güreşe güreşi tuşla kazandı. 
gird'. Xitckim Servet, Bekirin ham- 87 kiloda: 
lelerini soğuk kanlılıkla defettikten Said Ahmed cAnknra. - Musa 
sonra 5,33 dakikada yerinde bir sol- c1zmir. .. Hakem heyeti aynen .. 
to ile rakibinin sırtını yere getirdi. Said Ahmed daha ilk dakikalarda 
Servet tuşla kazandı. üstün güreşmete baoladı. Neticed ... 

72 k:loda: oldukça mukavemet gösteren rakibi-
Faik cfstanbub - Nuri cİzmir> .. ni 12,58 dakikada Sarma ile köp -

Minder hakemi Peliner, yan hakem- rüye g<.'tirdi. Ve güreşi, Said Ahmed 
ler , Necmi , Necip. İzmirli güreşçi tuşla kazandı. 
esas itibariyle 66 JC!oda güreşmekte Ağır siklctte : 
ise de bu kiloda güreşen Kara Hasan Satılmış cAnkara:. - Çoban Meh -
her nedense müsabakalara giremedi- med > İstanbul> .. Hakem heyeti ay -
ğinden yerini N'uriyc terketmişti. nen. Satılmış bu güreşte fevkal8de 

bir mevcudiyet gösterdi ve 3 üncü 
Maamafih Nuri, daha Hk sene a-ü -
reşe başlıyan genç gilreşçilerimiz -
den olmasına rağmen tecrübeli raki
bine karşı oldukça mukavemet göster 
di. Faik 9,37 dakikada tuşl a kazan
dı .• 

79 kiloda : 
Vahid cAnkara> - İsmail clzmir> 

dakikada Çobanın sırtını yere getir-
di. Her ikisinin de ayakları minder 
dışında olduğundan tuş t5ayılmadı. 

- Devamı 7 inci aah ifede -

Vah·ı-:ı 

Izm i · l .. 
~L r:f 



(SAHlFE 6) ~ ( ANADOLU ) 29 Ağustos 1939 SALI 
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Fuar için lzinire gelen ga- Hayatı ·hiçe sayan ve bun
zetecilerden bazı simalar dan zevk duyan insanlar 

Türkiyen in en kuvvetli' gazete fotoğra .. fcısı ve lzmir 
• 

muhabirlerin,:n atı.atılma endise!eri 
--

... 
• 

Yanınıızd:ın (çakıl taşları g:bi) tı

' kır tıkır tıkır konuşarak geçen 
\ e k ınusurken virgiıle>, \'irgiil nokta
y:ı \'e noktnya hiç dikkat etmeyL'll ge
ııe kı.:.:a l>o:. ltı, lakin karagbzlil bir 

~ ~ l genç geçti. 
UB~~~ Her şe\'i bilen. her tar<1!<ta bezi o-

~~-~~·51 lan. lakin dedikodudan ş:düetle ka-
.,,. çan saf VI' elma" kalpli dof-tum, 

- l<ıtP ikinc:,-i ! 
Vedi. 
- Bu ela kimci;r'! 
- (Cumhuriyet) in fu3ra gönder- • 

d'ği fıteşiıı miimessilidir . .:\Iuhakknk 
ki bu zat, izmirdeıı gazetesine çekti
ği yıldırım telg-raflariyle diğer ar
kııdaşlunııı st•rapa atlatmış; ve bu 
ç•ğırda Türkiye rekorunu kırrıı~tır ! 

- $fıhimi söylüyorsun bunları'! 
1naıımnz;;anız, (Ulus) cuya, 

İzmir fuarın ir görünüc k ,. lA şanı) cıya, (Tancı) ya. (Son Po-<-

- Şu kartal burunlu. keman kaşlı.! ı;-------------ı ta) cıya sorunuz! Onlar. derdlerin _ 
servi boylu delikanlı kimdir dostum? \.- azdn .· el .l en tam altı gün, altı gece uyuyama-

Arkadaşım, parmağımla i~nret et- d ı E B C E D ıar .. 
tiğim tarafa döndü ve başını kaşıya-

rak: ;_,--------------------- .....: • • - Aman Allah! ~1eded 
-Tanıyamadın mı? 

Deoi. 
· - Hayır tanıyamadım vallahi! 

- Yalnız İzmirin değil, İstanbul 
ve Ankaranın bile en san'atkfir ga
zete fotografçısı ! Onun boynunda 
asılı şu kayışı gördün mü? 

-Evet gördüm! 
- Kayışa bağlı olan çantayı da 

görd ün mü? 
- Evet gö;düm ! 
- İşte o çantanın içinde, dört yüz 

liralık ki.içlik bir fotograf vardır. 

Dikkat et, bak ne yapıyor kartal bu
l·unlu <lelikanh? · 

- Ne yapıyor? 
- Sen, o tarafa bak canım! 
Aman yarabbi! 
Yalnız İzmirin değil, Ankaranın 

ve İ:ttanbulun da en meşhur fotograf. 
çı ı, tam Fuardaki büyük havuzun 
ö,1üne gelir gelmez derhal çantn:;;ın
dan fotograf makinesini çıkardı, ve 
suyun üzerinde sallana ~allana yü
zen kugularla iki tane ördeğin resmi
ni akrobat hareketleri yaparak aldı. 

Yanındakiler, 

- Bravo! Bravo! 
Diye bağırdılar. 
Biz de bu bravolara iştirak ettik .. 
Altın kalbli do~tum kulağıma eğil-

di: 
- Sakın güleyim deme; dedi. Son-

ra o senin canını çıkarır! 
- Döver mi beni? 
- Dövmekten beter yapar. Anka. 

radaki gezete~ine, senin aleyhinde 
mizahlı bir yazı yazar ve sonra yazı
ııın altına bir de komik tasvirini ba-
sar .. 

- Benim tasviri mi mi? 
-Senin ya ... 
Anadoluda (Hazret :\Iuhammed) i 

yazan üstad Ayhan, Ulusun bu se
vimli röportajcisindan hiç ayrılmı

yordu. 
Adeta üstad ona yapışmış gibiydi. 

Bir aralık Ayhanın yanına yaklaş

tım : 

- Sizinki geçen gece fuarda ak-
f:ayarak ylirüyordu ! Acaba ha;;ta 
mıydt? 

Dedim. 
Üstad, yüzünü buruşturarak ve 

yanından geçm~kte olan ~abık gaze
teci arkadaşımız Kemal Taliıtı yer
den selamlıyarak cevap verdi: 

- Hayır, hasta değildi o gece Beh
çet Uzla bir mülakat yapmıştı. Ya 
Behçet Uzun talakat ve zekaveti aziz 
'1ostumuzu şaşaırttı; ya da ... 

- Evet üstadım, ya da .. 
- Şişelerin tesiriyle böyle bir hale 

g eld i. Maamafih (Ulus) çu dostumuz 
a ncak dört küçük şişe kadar (Yen· 
rakı) içebiliyor! Fazla tahammül .. 
yok zavallının! 

Bir l'ece aonra: 
İnhisarlar gazinosunun merdiv{!n

lerinden çıkarken, dostum gene par
mağiyle kısa boylu. ş:şmanca blr a
aam1 şimşek sUratiyle bana gösterdi 

ve, 
- Tanıyor musun onu? 
Dedi. 
- Hayır, tanımıyorum! 

- Yere bakan, yürek yakandır o! 
- Kadıııların mı j lireğini yakı-

yor? 
- Amma da saf şey. in birader 

sen! (Yere bakan, yürek yakan) ta
biri, en büyük diplomatlara taş çı -
kartacak derecede zek: ve ateşli olan 
zevat için istimal edilir. 

-Xe iş yapar bu zat? 
- (Anadolu) da direktördür. 
- Aman kaç.alım ynmndan ! 
- Niçin azizim 7 
- Ben, çok zeki ve diplonınl olan-

lardan kt)rkarım. 
Dostumla beraber inhi arlardan 

tam gerisin geriye döneceğimiz sıra
da, teHişla merdivenlerden yukarıya 
çıkan ikinci bir şahs:yete ra::ıtgel

dik. 
Arkadaşım, gayri ihtiyari, 
-A, a! 
Diye bağırdı. 
Kendisine derhal sordum: 
- Gene tanıdıklardan bir;sini mi 

gördiin! 
- Bir tnne,ini değil, üç tane -

sini! Şu sağ turafta ağır ağır yürü -
yen, hakikaten ağır ba~lı ve miitefek 
kir bakışlı zfıte dikkat ediyor musu -
nuz? 

- Evet. dikkat ediyorum .. 
- O, lıilha:'~a mliskirat nevinden 

hiç bir katrayı ağırnıa koymaz; ne 

bira, ne vermut, ne cin, ne şarap ve 

hatta ne rakı onun asla canına yaklaş 
maz. :\luhterem (Akşam) cı. ... 

- (Akşam) cı mı dediniz 1 
- Evet anıma, sizin anladığını:r. 

mecazi manada değil azizim! Sigara 
bile içmeyen; burnu yere düşse, onu 
da yere eğilip almasını bilmeyen bu 
muhterem do;;t, istanbulda çıkan 

(Akşam) gazetesine mensuptur. 
Kendisi Ankarudu oturur 

_ Ne güzel, ne melek şeymiş bu 

zat! 
-:\!elekten daha melektir o! l\Ie-

leklerin şahıdır (Akşam) cımız ! 

bibi! (161 Patey) tayyaresi ve Fransa nın me,hur pilotu - gazetecisi Sent 

- Bu da kim dostum! Bu da mı kyube ile tayyareci Ciyone 
meslekclaşlardan? Atlas denizini birçok dcfabr ge- teşebbfü:ıü derha icraya çalışırım. 

- E\ et. sağa -:ola medecller saYu- çrn ta.r/are'.!: •i 'J!I ı, ç cuk gözle- Havanın kötülüğüne, motörün bo-

k k 1 b 
r ,. e ba··a h.::. ··a · r zuklugwuna r agwmen, (evvelce karar-

rara a a alığı yaran ve etrafı toza 
d k 

Bu sııkin \'ü mii~eva;;i adanım laştırdl<rım bir hava se'-·ahatı"nden) 
umana atan bu muhterem. de ga- 0 

.J 

zetecidir ! Bilmem kj (Tan) da, me.~- gök yiizünde nasıl yıldırım süratile vazgeçmek benim için gayritabii 
hur (Musevilerin vapuru) makaleı:ıi- günlerce koştuğunu ve başka tay- birşeydir. 
ni lütfen okudunuz mu? İşte bu ma- yarecilerin pez az nasip olan bir Masanın diğer bir köşesinden, 
kaleyi yazan odur. Hakikatleri zays talihle nasıl zaferler kazandığını - Mademki, öyledir, o h a lde içe-

hatırladıkça gayri ihtiyari sevini- lim, i"elim ! 
dürbününden daha iyi gören ta'-·ya )' 

' .J - vorum Sesi geldi. 
relerle kişverler aşarak hadiseleri . Bulundui{umuz yer, Sartrouvil tay Bunu söyliyen, röportajlarını, ro-
mahallerinde olduğu gibi tetkik eden yare fabrikalarının merkezidir. Hu- manlarını seve seve 9kuM;umuz ve 
(Tan) l!"t~lhınnrn.yaTden kaçan

1 
ma. şeı, n-enurınşashıtmemı~ ulunan ınsan ayagı egmemış ormanlarla 

sa başında uydurma havadisler neş- biiyük bir tayyareyi gözleriyle ok- en zengin denizlerin şiirini kendi 

retmeyen aklie\'vel bir muharrirdir! .. şad~. . . . kaleminden dinlediğimiz Sen Eks-
e- ·ı· k d k 

1 
~ w. fırsattan ıstıfa de ederek kendı- überyi. 

•")evgı ı ar a aşım, u agıma egı- . 
~ıne ~ordum: Kuhe, sözüne deva metti : 

lerek bnna gene bazı bayanlardan, 
baylardan, mebuslardan, altı yüz bin 

- Cesameti ne J<adardır? - Evet, arzulanmıza mukavemet 
- 262 metre murabbaı. etıniyelim Arzular başıboş olmalı 

liralık tüccarladan, banka direktör- - Kaç metre irtifada uçacakf;ı- ve tatbik edilmelidir. 
!erinden. romancılardan, şairlerden nız? 

ve nihayet muallimlerden de uzun u- - 4.000 yahut 5.000 metre maa. 
zadıya bahsetti. mafih irtifa meselesi. havaya ve bu-

Her~eyi bilen, her tarakta bezi o- !utlara nazaran değişir. 
lan, lakin dedikodudan şiddetle ka- - Fr:rnsanın bilhagsa ehemmi-

yetle üzerinde drduğu bu tayyare 
çan saf ve inci kalpli dostumu artık kaç motörlüdür '? 

dinlemedim. - Altı motörlüdür. l\Iotörlerimiz, 
Çünkü yanımıza çok ~üzel geyin- Ilispano - Suizadır. 

miş, fidan boylu. zarif ve şehla ba -

kışlı bir genç geldi. Yakında (Asrın 
çocuğu) adlı mükemmel bir çocuk 
mecmuası çıkaracak olan bu fidan 
boylu genç. dik dik dostuma baktı: 

- Yetiı;ir artık yaptığın çene ya
hu! Dedi. Deminden beri .-<ana bakı
yorum! İnsaf biraz canım! Dediko
dunun da bir haddi \'ardır. Başını şi
şirdin mh:ıafir dostumuzun; başını 

şişirdin, başını şişirdin yahu! 
Ne söyliyeceğimj bilemedim. Dos

tum, müşkül bir vaziyete girmişti. 
Fakat hayır! 
O. hic de müşkül b"r vaziyete gir -

medi. Kendisine çıkışan fidan boylu 
(Anadolu) muharririni yerlere ka 

dar eğilerek gelfimladı ve ona bütün 
dişlerini göstere göstere güldü, tek
rar güldü, bir daha güldü, bir daha 
güldü. 

- Kaç yolc alabilirsiniz? 
- Yirmi.. Yedi tanede kendi a

damımız vardır. Yirmi beş bin litre 
benzinle yola çıkarız. Eğer yirmi 
yolcudan aşağı yolcu adediyle ~efe
re çıkarsak, 10,000 kilomere kate
debiliriz. 

- i\feseıa Paris ile Sanfran:;;is a
rasını kaç kilometrede alıyorsunuz. 

- Aznm1 sürat, saatte 350 kilo
metredir Vasati 300 kilometre ile 
yol ah.roruz. 

- Şu halele atlas denizini kaç sa
atta geçiyorsunz? 

- Asgari, yirmi dört saatta Pa
risten N evyorkn muvasalat ediyo
ruz. 

- istediğiniz zaman denize ine
bilir misiniz? 

- Şüphesiz! İki üç metreye ka
dar denize inmek her an mümkün
dür. 

•+• 
... fi' 

Ben. Sartrouvil tayyare tezgahla 
rına gitmeden önce, muharrir ve pi
cilerden Gillaumet \'S Kuhenin bu
lot Sen Eksüberi ile meşhur tayyare 
lunduğu bir mecliste, çok güzel saat 
ler geçirmiştim .. 

KuM. ancak iki gündenberidir ki 
Parise bulunuyordu. Onun, hiçbir 
i~keleye uğramadan doğrudan doğ. 

ruya Parise tnyyare ile uçması. ha
kikaten tebl'ike şayan bir cec:aretti. 

Bunun için<lfr ki. diğer pilot ar
•_kadac:ları da kencfüıinin yanına gel
J.nişler t•e beraberce şampanya iç
,mef;c başlamışlardı. 

Hararetli müsnhabeler e~nasıncla 
Kuhe şöyle bir fikir dermeyan etti: 

- Ben, aklıma yerleştirdiğim bir 

Yavaşça ona sordum: 
- Niçin? 
- Çünkü arzularımıza mukave-

met edersek, bir daha onları elde 
edemeyz. Mukavemet, bizi boş a
vuçlu yapar! 

Ruhenin konuşma temayülünü 
görünce cesaret buldm; ve kendisi
ne şu suali sordum. 

- Seyahatinize dair heyecanlı 

bir hatıranızı dinleyemez miyim? 
Kohü; 
- İşte bu güç, diye inledi. Şu an

da viski \'e şampanya ile her ~eyi 
unuttuğumu size söylersem beni 
ayıplamazsanız iimid ederim. 

Gene Sen Ekzuberinin sesi salon
da akisler yaptı: 

- Mesud seyaha tler de söylenme
ğe değer vak'alar ç ıkmaz Madma
zel ! 

Şu önümde konuşan beynelmilel 
şöhreti haiz pilotla r , ne kadar mü
tevazi, ne kadar sade, ne kadar in
san şeylerdi! ... 

Sanki ölüm onların yanına hiç 
uğramamış, sanki onla r hiçbir h e
yecan ve hiçbir iç buhranı geçirme
mişlerdi!.. 

Gillaumet, Amerikan Paris seya
hatinin mühim noktasına şu suretle 
temas etti: 

- Frans, Sartruvil fabrikaların
da şimdiye kadar görülmemiş dere
cede mükemmel bir tayyare yaptır
maktadır. Bu tayyare, hiçbir tevak
kuf yapmadan doğrdan do"'ruya 
Paris - Nevyork po:::tas1 yapacaktır. 
Tayyarenin adı, Potez 1 61 dir 

..... 
Potez 161 in planı ve inşa işleri 

yetmiş mühendisin ve ressamın ne
zareti altında yapılmıştır. İlk tecrü. 
beyi bizznt Moris Ilusel yapacaktır. 

Husel. vaktiyle tayyarede bom
ba terriibeleri yaparken büyük bir 
kaza ı:ıa\·uşturmu~tıı 

O. yüksek bir irtifadan yere bom
ba atıyor ve bunları det1nmlı bir 
surette icra ederken müteaddit uçuş 

vev ·ıo r · P risn rasın· 
'a (161 potPz) tay· 

varesi sefer yapcı cı:ık. 
Bu hava g emisi her 
tür :ü konfurü bulu· 
nan muazzam bir 

tay varedir 
lar da gösteriyordu. 

Bir gün tayyareden atılan bom• 
ba yere düşmedi ve tekerleklere ili· 
şerek muallakta kaldı. 

Seyirciler, bu hadise önünde Hu· 
selin muhakkak surette yere iner· 
ken bombanın infilakiyle ölecetiııl 
tahmin etmişlerdi. 

Cesur tayyar eci, tarlaya tnerkeJl 
yerde bombayı patlattı ve kendisi 
müthiş bir sıçrama ile kazadan kur
tuldu. 

uaol:n, ~"'"'le. C..-1 .. "' ... ı""ı.ıı c,.,.J' J aa•• 

den yere indiği de v!kid ir. Bir t.
kerleğini. havada kıran tayyaresi, 
küçük bir hırpalanma ile tayy are
s ini bu kazadan kurtarmıştı. 

H uselle, Potez 161 i gezerken, 
onun mükellef odalarından, salon
larından, k ütüphanesinden bir tor
lü aynlmak istemiyordum. 
Şüphe yok k i bu tayyare, FraJl• 

sanın şimdiye k adar yaptığı post• 
tayyar eler inin en büyük ve en koll'" 
forlüsü ol acaktır. 

B.C 

r. Nuri Şemsi 
Güneren 

Emrazı intaniye hastanesi 1' 
buratuvar ıefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil S<r 
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 

Doktor 
SüleymanÇor11h 
Londranın The Hoapital fot 

Sick Children ve Viyananın St. ~ıt· 
t•• na ve Un. Kinder Sp. Nam ha• 

nelerinde etüd yapmakta iken bd 
kerre lzmire gelerek Birincibe1l•' 
sokağında ( 42) numarada bir ırıo• 
ayenehane açmıtbr. 

Her l'ün: 
12 den 2,30 za 
5,30 dan 8 ze kadar haatal•'~ 

nı kabul eder. Telefon: 231 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has• 
talık!ar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telef on N o. 3286 
Hastalarını sabahtan itibaretl 

ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. ~ 

·--------------~ 

!Köylü eşyası ,. 
Siimerbank yerli mallar p az 

rında ucuz fiatle satıl maktadı:;_, -
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Asker ik 

Den iz aDto Dalf 

Müstakbel harpte tahtelbahirlerin 
vazifeleri çok mühimdir - T 

(ANADOLU) 

ilk köy san' at okulu bu se
ne Manisada kurulacak 

r 
(SAHiFE 7) 

Tren 
5 Eylülde Erzu
rumda olacak 

Erzurum, 27 (A.A.) - Binlerct 
Erzurumlu ve civar nahiye ve köy
ler halkı, trenin bugün Erzurumun 
on beş kilometre mesafesinde bir 
mesiresi olan Ilıcaya girişini tesid 
için sabahdan itibaren Ilıcaya akın 

Ingiltere hükumeti, denizaltı filolarını 
takviyeye başlamıştır V" ' k. etmeğe başladılar. Erzurum ile Ilı-

·.n. Oy san et o ulları, kövlünün senayi işl~rinde ça- ca arasındaki dar hat sureti mahsu-
sada Erwrumdan Ilıcaya üç tren 

lışacak elemanları yetiştirecektir tahrik edilmiştir. Şehirde bugün ve-

M 
· (H 1\1 saitten i3tif ade eden halkın bir bay. 

anısa, ususi) - aarif Ve- nın nerede açılacağım bugünlerde Kimıeaiz talebeler 
k

"l · · d 1 1 I ram sevinci içinde ılıcaya akışını 
a etının yeni ers yı ı ça ışma prog- vilayetçe takarrür ettirilecektir. Ik mektepleri bitiren kimsesı'z görmek çok heyecanlı idi. 

ramında, köy san'at mekt~pleri ku- talebelerin darüşşc..(akada ikmal tah- Daha bir gün e\'Velisinde Ilıcaya 
ru. lma. sı takarrür etmiştir. ö_ rn. ek ma- Kız enstitüsünde sil etmeleri zımmında vilayet ait ol-h Ik 1 1 500 çadır kurulmuştur 
ıyetınde ~lan bu mektebı~ ı açıl- Manisa smet nönü kız enstitü- duğu makamlar nezdinde teşebbüste Tam saat 15 de vnli ve kolordu 

ma ve tatbık sahasının Manısa olnıa- sü bu sene leyli tedrisata başlıyacak- bulunmuştur. Bu günlerde Manisa· k - · 
B F k 

umandanının hindiği tren yirm; 
sını temin için valimiz ay ·ai Tü- tır. 1500 lira geçen seneden müdev- lıları çok alakadar eden \'e adedı" sa· bini mütecaviz halkın milli şefine 
relin Vekalet nezdinde teşebbüste ver ve bankalara emanete alınmı) yılı bir yekun teskil eden memleket \·e cumhuriyet hükumetine minnet 
bulunduğunu ve Maarif Vekaletinin bulunan parayla yatılı mektebin ih- evladlarının tahsilinin bu suretle te- ve şükran duygularının ifade eden 
de vilayetin bu talebini kabul ettiği- tiyaçları temi nedilecektir. Şimdilik minine muvaffakıyet hasıl olacağı ve avazeleri ve sürekli alkışları ara
ni öğ~endim; .. .. .. ~atılı. talebe ücreti 50 ~işiliktir. Y~tı vilayetin teşebbüsünün aid olduğu sında ılıca istasyonuna girdi. Hazır. 

~?Y s~n at okulu, koylunun sa· uc.re_tı veka~e ... tçe 1 55 lıra kabul. edıl- ~a~aınlarca hüsnü telakki edileceği ]anan kordel8 kesildikten sonra va-
nayı ışlermde çalışacak elemanları mış ıse de vılayet makamı bu mıktarı umıd edilmektedir. li Haşim İşcan çok alkışlanan bir 
yeti~tirecektir. Mektebin mevcudu fazla görmü~tür. Maarif vekaleti nez nutuk verdi. 
90 kişi olacaktır. Mektebin muallim dinde teşebbüste bulunulmuş, ücre· Elektrik ihtiyacr Ilıcada halkın sevinci bir bayram 
kadrosu, teşkila.tı ve tes~satı Vekalet tin daha münasip ve daha ucuz bir Manisa elektrik birliği lağvedile- halinde idi. Halk ~abahtan itibaren 
tarafından tahsısatı verılmek sureti- hadde indirilmesinin teminine çalı· rek elektrik ı'şle · b I d" · "d l · ·1 k · M k . rı e e ıyenın ı are- 400 il mütecaviz kurban kesti. Ş!m-
e temın edı ece ·tır. e tep bınası- şılmıştır. sine tevdi edilmiş ve bu yüzden Ma- di bayram neşesi bir taraftan de-

cThetis> denizaltı gembinin Liver. birlerde top kulenin ü'.t.erjne konul- Civri / ttıe k t u bu nisanın biran evvel elektriğe kavus- varn ederken diğer taraftan ray 
pol limanındaki tecrübeleri esnasın- muştur, fakat bunun birçok mahzuru • ması esbabı temin olunmuş bulu~- f erşiyatı Erzuruma doğru durma-

da uğradığı feci kaza tahtelbahir vardır. ç• •ı h il k maktadır. Valinin elektrik işinde gös dnn devam ediyor. 
:ınevzuuna karşı halkın btiyük aliika- ... } vrı a l() şe er pan rerdiği hassasiyet Manisalıları mem- Tren eylCHün 5 inde Erzurumda-

sıı:ıı çekmiş bulunuyor. fngilterenin iiç 
100kya11u:ı tahtelba- • nun etmiştir. dır. 

---------------------------
Eirçok kimseler için tahtelbahir biri - Thames, Ciyde ve Severııe - şim b :-_=:='ş""""'~"'~"~'(dJa""'""n"""'":"'j[i'~"'~'A';;di'a""""'n""""::~ 

tahtelbahirdir ve denize dalar, düş- diye kadar kullanılmamış bir süratte carı ayramı yaptı ~ u u ~ - ~ u u \YJ 
ınan gemisini torpiller, çıkar. yapılmıştır. Deniz sathında· süratleri ., ................................................................................................................ : 

Büyük harpten evvel bu tarzda 21, denizaltında · da 10 fersahtır. Ç K k d düşünmek doğru olurdu. Çünkü o za- Halbuki normal olarak tahtelbahir- al gençlefll1ll1 Çivril ziyaretleri çok erenS İ evlen İ 
nıan bütün denizaltı gemileri ayni !er denizaltında 9, 9,5: su ı<athında Umumi hnrp içinde Rus orduları bozulduktan sonra Rusyada ilk 
esas tip üzerine yapılmıştı, ayni boy- 15-17 :fersah süratıe gider. Sami ffi İ te zahÜr }er le geçti ihtilal olrnuqtu. Bu ihtilali yapanı rın başında (Menşevik) sosyalist 
da ve ayni kabiliyetteydiler. Bu süratte oluşları, onların deniz partisi lideri Kcreneski vnrd f k t K k" ··dd "k "d d 

Fakat harpte gördük ki her ayrı üstünde düşman filosuyla çarpı8ma- Çivril, (Hususi) Sevinçli 1 rini selamlamak için gelmişlerdi. Çiv kalamam , b I .k "ht"l"1
;. aka b renesRı uzudn mu et ı tı ar a 

vazife için ayrı tip bir tahtelbahir !arına müsaiddir. Bir harpte de~ filo günlerin birincisini; bu hafta içinde1ril de aziz kardeşlerine ayni hisle çır- k"tt b ~ş \ehol~fevı 1 Jıka.ı lvudu ~ u~c~ usya an kaçmıştı. O va· 
. "k· k k d k · d - · h . ı en en mu. te? mem e et er e hır fıkır adamı olarak gezen eski 
ıster. Bugün bu zaruret daha fazla- muharebesinde tahtlbahirin oynı- ı ı omşu ve ar eş azanın samı- pın ıgını ız ar ettı.. l"d p ·1 d k · b" A laşmıştır çünkü bnhrh-e iı:ılcri gittik- yacağı rol çok büyüktür mi kaynaşması teşkil etti. Pancar bayramı t~ erK, anskı ;5a~y~ a cd~od. 7engın ır vusturalyalı kadınla evlenmi,. 

' · :. ·· Çal l · l b" .. k 1 . . İ ır. erens ı ~ yaşın a ır. 
çe mühim ve müşkül bir me~le ha- buyüktür. genç erı, sporcu arı; uyu - kıncı bayram. Ik mektubumda Ü.. f .., . . 
!ini almaktadır. Diğer tali sınıfta altı tahtelbahirlleriyle ber~b~r AÇivrile geldi~er ve yaz_mıştım. Burada bu sene pancar uny a otograf sergısınde gö . ~11 enler 

zıu:ure,kdol ;v.ı.oiJ di. ıı- ardJ.r rcurn tip e 1 bu o akşam ( Istıklal) otel ve gazınosu· zerıyatı yapıldı. İşte, onun; mahsu- .. 
gün bir tahtelbahir • cThetis> te ol- denizaltı gemileri olarak iki torpil nun bahçesinde Çivrillilerin vcrCJik- lün ille getlriJCJiği günün bayramı . . Duny~nm en~ me~aklı st-rgisinden birisi Münihte açılmıştır. Bu eer
duğu gibi, _ 350 bin ingiliz lirasına kovanı ve biraz da süratle tahtelba- leri samimi bir ziyafete; milli bir Bu, bayraklarla, defne dallariyle da- gıde. 'rfo tografçı!ıı;cı. aıt bütürı san'at eserleri teşhir olunmaktadır. 
nıal oluyor. bir mayn gemisi olarak kullanılabi- temsil vermek suretiyle bir ziyafeti vul, zurna, çalgı ile tes'id edildi. . . Cç kısı;-~ ~yrılan sergiye bütün dünyadan meraklı fotoğrafçılar 

. . . d b" ·1 k b l d b l d l c·· l l . . . . . . . ıstırak etm1stır 
Bu tip bir tahtelbahir ingilter.enin lır. Fılhakıka, Almanlar umum, e e ıye ı e mu a e e e u un u ar. uze zmırın ıncır merasımı gı· ~ . ~. · A . _ 

Şark sahillerinde pek fazla iş göre- harpte tahtelbahirlerin mayn döke- Temsil, hakikaten güzeldi. Milli bi. Ve kuzu, helva ziyafeti verildi Sergıde, ılrr.ı '~e renklı !otograflar.la levha halinde konulan fotoğ· 
ınez ÇUnkü oraları sığ ~ahillerdir. rek düşmana çok tehlikeli bir silah idi. Bir daha şahid olduk ki, milli ede müstahsillere.. raf' m?men~ fot?graflar _dunya edebıyatını alakalandıran fo·oğraf 
Onun için, bunlara sahilleri müdafaa olduğunu göstermişlerdir. Alman biyat varmış!. Ve temsilde milli O gün buranın pazarına rastgel- ~serlerı te~h.ı;_~dıl~ek~c~ır . . ı:'..y~ıca fotoğrafçılığın icadından bu güne 
gibi vnzife vermek kabil değildir. bahriye~inde birçok E tipi tahtelba- renk; san'at, hitabet ve hareket ile di. Çivrile şen ve mesud bir hayat ·adar g c ·• tckamula_t da hır salonda gösterilmektedir. 

Tahtelbahirlerin, gör~cekleri işler birler mayn gemisi haline konulmuş bir ti.~sal heyecan halinde tehe:'vü~ yaşattı. 116 yaşında bir ihtiyar e 
müsaade ettiği nisbette, boylarının ve bunlar Heligolandı düıimana karşı edebılıyormuş. Alkışladık: Çunku İlk bu sene Çivrilde ekilen pan- .. . ,. . 
kısa olmasına dikkat ediliyor. Umu- müdafaa etmişlerdir. piyes, milli kahramanlığı ve bu kah- car, yedi bin (dekar)dır. Bir (de- Dunyanı:-ı çok meraklı bır hadısesi de son günler "1t-ksikada ol· 

:tni harpte Almanların 0 koca ckru- Bununla beraber tahtelbahirden ramanlığın en harikalı bir menkıbesi- kar) bin metre murabbaıdır. Bir muştur .. 
vazör tahtelbahirleri> ancak İngiliz bozma bir gemi yerine hususi bir ni san'atkarane tecelli ettiriliyordu: (dekar) on dört bin kök mahsul ve- Meksıkada ya~ıyan Lüyi Lopest isminde 116 yaşında birisi Rami· 
ticaret gemilerine karşı kullanılmış, mayn gemisi şüphesiz daha tercihe Türk askerinin, erliğini ve mu- riyor. Ve bir aded pancar beşyüz ila rets i~imli 6? yaşında bir kadınla e~lenmiştir. Yeni çiftleri daha 1908 
lngilterenin devasa Xl tahtelbahiri şayandır. zafferiyetini.. bin gramdır. Kilosu bir kuruştan sa- senesıııd~ nı~a~hmmışlarsa da bugune kadar parasızlık yüzünden ev-

de nihayet parçalanmıştı. İngiliz tahelbahirlerinin açık de- Ertesi gün, bir maç denemesi ya· tılmıştır. lenememışlerdır . 
. Umumiyetle tahtelbahirler üç bo- ni~ler.e giden .k~s:nı 1929 da takviye pıldı, samimi ve ~a~d~s bir ~ava için- . ~ivril. için bu yepyeni bir hadisei T~ ya tr onun tarih. 

j a ayrılır: edılmış ve 930 ıla 960 tır ve Tehisle de, halka, gençlık ıttıhad ve muka- zırraıyedır. Ve zürra memnundur. · 
1 - Okynnus tahtelbahirleri. ayni sürutte bulunmalarına rağmen renetlerini gösterdiler .. Çal ve Çivril Pancar zeriyatı yapamıyanlar nadim- Tiyatro Eahm·sinin ilk perdesi demirden yapılmıştır. Bu perde ya .. 
2 - Açık deniz tahtelbahirleri. daha hafif op ve daha az safra taşır- iki gün, iki gece, isimlerinin birleş- dirler. hud kapak Pariste 1820 senesinde ilk defa olarak açılmışsa da projeai 

3 - Sahil tahtelbahirleri. lar ve her birinin inşa ve" teçhiza mas mesi gibi ruhlarını ve kalblerini bir Mahaza, bu usul artık yerlecımi!'I, daha 1782 senesinde hazırlanmıştır. 
Bunlardan birinciler, alacakları rafı 100 bin sterlin daha azdır. halei samimiyete sardılar.. seneden seneye terakki ~decek ;e Hayvanlar ilk defa olarak 1650 senesinde sahneye çıkarılmıştı;. 

Vazifeye göre de tekrar tali sınıflara Sahil ahelbahirlcri grupuııda harp- Cal'dan bir zatın temsilden evvel memlekete feyizli semereler verecek- Andromeda operasında sahneye çıkarılan bu beygir o zaman Pa-
ayrılır. te inşa edilmi;j eski H sınıfından kal- dediği gibi; Çallılar buraya kard'!şle- tir. Alemdaroğlu risin mühim bir mevzuu olmuştu. 

700 tondan aşağı olanlar sahil, ma birkaç gemi vardır. Amerikan Avrupada ilk tiyatro afişi 1429 senesinde dağıtılmıştır. Bunlardan 
lOoo tondan yukarı olanlar da Ok- esasına göre yapılmış olan bu tahel- birkaç tanesi Londra müzesinde mahfuzdur. 

Yanus tahtelbahirleri sınıfına dahil bahirler ekseriya talimlerde kullanı- Fuar gu··reş musabakası Bu sene verilecek Nobel mükafatlar ... 
edilir. lıyor \'e bunlardan başka c Un dine> & 

En büyük tahtelbahirler arasında cUmsuha> ve cUnitpisminde üç tah- Celal (Ankara) ve Nuri (İzmir) Bu sene verilecek Nobel mükafatları miktarı tesbit edilmiştir. Ve. 
harpte inşa edilen 1080 tonluk L. elbahir \'ar ki bunlar 1936 da yapıl- - Ba,tarafı 5 nci Sahifede - karşılaştı. Minder hakemi Saim, yan rilecek umum mükafat miktarı 148,822 krondur. Bu miktar geçen se· 

tipi, 1830 _ 2030 tonluk o sınıfı, mıştır ve 730 tonluktur. Her birin- Neticede Çoban l\Iehmed 3,47 da. hakem Nuri ve Necmi idi. Milli gU _ r:cden 6000 kron daha azdır. Şimdiye kadar verilen mükafatlardan 
2040 tonluk Parthian ı-ınıfı, 2015 de, daha büyük tahtelbahirlerde ol- kikada, müsabakayı tuşla kazandı. reşçimiz olan Celal rakibini bir sal- en çoğu 173000, en azı 114,000 kron idi. 

~Onluk Rainbov sınıfı ve tonajı 1579a duğu gibi, altmışar kovam vardır, fa. :. to ile 3,30 dakikada tuşa getirdi. ve Du' 1 n\;' anın n bu·· yu·· k a t• 
1ndirilen cTethh> ile ayni sınıf diğer kat t>u ~athındaki azami süratleri 11 Dün geceki final müsabakaları : kazandı. l e S a ) 
tahtelbahirler. Tahtelbahirin bu to- fersahan biraz tfazladır . . Safraları 56 kiloda: 79 kiloda: İstokholmdo ki merkez telefon binasında 70 metre yükseklikte bir 
llunun azaltılmasının emnfyeti bakı- da azdır Bunların her biri açık deniz Şefik Kandemir (izmir), Niyazi Koç Hasan (istanbul) , İsmail (iz kule yapılmıştır. Kulenin tepesine yedi ton ağırlığında gayet büyük 
tl'ıından hayırh olup olmadığını ka. tahtelbahirinden 35 bin sterlin daha (Ankara) ... Minder hakemi Pelner .. mir) le güreşecektir. İsmail birden. bir snat y~rleştirmiştir. Yelkovanları 3,5 metre uzunluğundR olan saa-
~nnın tahkikatı gösterecektir. ucuza mal olmuştur. Yan hakemler BB. Nuri ve Necmi... bire hastalanmış ve hastahaneye kal tin yiizü Neonof şuaı ile aydınlattırılmakta olduğundan büyük şehrin 

.. "'.,, Son günlerini yaşamakta olan, Bu müsabaka günün en heyecanlı dırılmış olduğundan Koç Hasan se. her tarafından gayet vazıh olarak görülmektedir. 

Su altmda faaliyette bulunabil- harpteipşaedilmişHveLsınıfınıis- ve en zevkli mü:ıabakası oldu. tz. remoni ile güreşi kazandı. Batan Tet is deni zaltısın1n sı"gortası 
tı1 esi için bir tahtelbahire en ıazımlı tisna edersek ingi}iz denizaltı filo- mirli güreşçi ilk G dakikalık devre - 87 kiloda: 
0 lan şey ynprak cigarası biçimindeki su, inşn halinde olanlarla berabf'r, yi hakim olarak bitirdiği gibi müte - Ali Ahmed (İstanbul) ve Musn Liverpol civarında batan T etis tahtelbahirini in~a eden vapur in-
}{Ulesidir Bu suretle suların derinli- iiç sahil, on iki açık deniz ,.e kırk baki devreh:ı·de de f ev;,:.' ade bir gü- (İzmir) karşıln~tı. :\Iinder hakemi ~aat kumpanyası ile, gemiyi sigorta eden şirket arasında anlaşma ol

~İndeki büyük tazyike mukavemet iki Okyanus gemisinden mi.lr.ekkep- reş çıkardı. Neticede Şeıfik ittifakİa Pelner orta hakem Saim ve ~uri muştuı. 
edebilir. tir demektir ki, hepsi 37 tahtelba- güreşi kazandı. idi. Ali Ahmedin vücudunun yağ Buna göre, gemiye 350.000 İngiliz lirası kıyme-t biçilmiş ve bu 

F'akat bir tahtelbahir zamanının hirdir. (Sph ere) 61 kiloda: koktuğu sonradan anlaşılmış ise de miktar iizerinden sigorta zararı ödenmesi kabul edilmiştir. 
~?!'azla kısmını denizin sathında ge. Dok tor . Olimpiyat birincisi Yaşnr (htan- faide veremedi ve G dakikada tuşa 
Ç:rır. Her türlü hava şeraitinde de C h• T bul) • Durak (İzmir) gUreşecekti . gelen Musa güreşi kaybetti. 
~ıtrnesi lazım olduğu için bir direği a ıt Un er Durak gelmediğ:nden Yaşar sere ~ . Ağır siklefte: 
Ulunınak mecburiyetindedir. Bu da, moni ile güreşi kazandı. Satılmış (Ankara) \'e Mehmed 

onun denize çabuk dalıp çıkmama- Sinir hastalıkları- 66 kiloda: Özgüneş (İzmir) güreştiler minder 
sına bir mani te kil edivor. mutehasslS'. Çok çetin geçen bu müsabaka Do- hakemi Pelner, yan hakemler Nuri 
•. lier tahtelbnhirde bir top vardır ğan (Ankara) , Bekir Yolcu (İzmir) ve Necmi idi. tz.nıirli güreşçi f evka • 
d. e bu top büyük denizaltı gemilerin- Her gün saat 3 den sonra Şamlı arasında yapıldı. Baştan nihayete ka Hide güreşti. ve 3,23 dakikada gü • 
'l\.e U~umiyetle güvertede bulunur.

1 

sokak No. 19 da hasta kabulüne 

1 

d~r h_eyeca.n ve alaka .uyan~ıran bu reşi tuşla kazandı. 

0 
Ulenın altında çelik kaplı kısım to- başlamıştır. gureşı Bekır Yolcu fa ık gureşerek 56 kiloda: 

t u deniz altında sulara karşı muha- T )· ':• 559 hükmen kazandı . 1 1 tan bul 11 İzmir 111 Ankara, 
aza eder. Bazı yeni sistem tahtelba. e · .. > 72 kiloda: 1 61 kiloda: 

1 İstanbul 1 l Ankara 111 Yok, 
G6 kiloda: 
1 1 tanbul 11 İzmir 111 Ankara , 
72 kiloda: 
1 Ankarn 11 1qtanbul 111 İzmir , 
79 kilo ~a: 
l İstanbul l1 Ankara 111 yok, 
Si kiloda: 
1 Anknrn 11 lı-tanbul l 11 tı~h· 
Ağırsiklette : 

1 İstanbul 11 İzmir 111 Ankara , 
Takım halinde: 
Hl puanla İstanbul birinci, 13 pu

anla Anakara ik'nci ve 8 puanla İz
mir iiçüncii geldi. 

:rırn1o1abakalaı· niha~·ete erdikten 
sonra göreşçileri lıclcdiy reısımız 

Dr. Behçet Uz birer birer tebrik etti. 
V ekazandıkları derecelere göre ken 
dilerine madalyalar tevzi etti. 
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Ve ayrıea papanın vermiş oldutu 1 verdikleri teminata itimad göstermi-

Türk-lngiliz anlaşması 
Türk hicbir zaman 

' 
kukla değildir 

Almanya - Lehistan 

Almanya, yalnız Dan-
• • • • 

zıgı ıstemıyor 
qık bir mektubu Fahreddinin elinehordu. Naaibe kadınhiiyle beraber Türk bir arbedede yanımda bulunma- • 
ttslftn etti. Bu hedi~eler ve vaidler Avrupalıların,. kendi hesaplarına ev- ~ • v. • • Sılezyayı da ortaya atıyor Almanya· 
Pahreddfnl tam şekılde ik~a etmek vel~en g~rantıye bağlandıklar~ bir za Sini lStedıgım ınsanların başında gelır • 
iffn llAff •eldf. Papa temınatında; f erm peşıne kolay kolay dtişmıyecek- d h " d 
batta. Osmanlı öevletine, ve diğer lerini pekala biliyordu. Ve: lngilizce Daily Mirror'da David ' istiyor. a esen ava agır lr 
Jlınlr ve lslAm devletıerine silah ve -- Oilum - diyordu - Avrupanın Walker imzasiyle deniliyor ki: Yıllarca düıünme ve tetkik neti- Times yazıyor: renilecektfr. Ancak, Berlinden sızan 
natlhlmmat verilmemek için bütün yardımına istinad edebilmek için çok İstanbulda oturduğum otelde sa- cesinde Türkiye de karar vermiştir Alman azhklannın partisi olup haberlere göre buhranın daha ijnce 
htrlstiyan Alemine tamimler gönder- kuvvetli bir teşkilata malik olmaklı- lonun bir köşeıinde duran Atatür- ki ıelecek bir harpte İngiltere ile azalarından bir kısmı casusluk tiddeleneceği ve Almanların silratle 
Wfinf ve büyük Dok Ferdinandla iın lazımgelir. Devletler bir günde kün tabii büyüklükteki bronz heyke- F ransanın bulunduğu taraf galip dolayisiyle sorguya çekilmiı olan harekete geçecekleri anl!tılmakt .. 
hemfikir ve milttefUt olarak hareket doğmaz. Seni nbugilnkU vazifenin is- 1i geceleri hususi tenviratla aydınla- gelecektir. İngilizlerin harp edemiye- Junrdeutche parti mensuplan ıer- dır. 
ettiği takdirde kendisine blltiln Av- tikbal için, gece gündüz yorulmadan tılıyor. Türkiyenin bu Büyük Şefi- ceği ~kilde Alman propagandacıla- best bırakılmıılardır. liftlerin Danzige saldırması ve ko
ntr>a devletlei'inden yardımlar temin çalışmaktan ibarettir. nin ruhu kendinden sonra da yaşa- rının yaptığı yalanları Çanakkalecle Fakat dün serbest bırakılan lider- ridor meselesini ortaya atması Uze. 
ffeceğini, kat'! bir ifade ile bildiri- Nasibe, yük!ek zekAsı sayesin- maktadır. Atatürk'ün en büyük ga- ve Anadoluda lngilizlere karşı harp leri Vayzner gibi, bunlann hepsi de rine peyda olan millt mücadele dalı 
prdu. de her şeyi alAka ile tetkik ediyor- yesi yurdunun Vahdetini ve kalkın- etmİ§ olan Türkler tekzib ettiler. Tür zabıtanın daimt nezareti altında bı- rası, reviziyon taleplerinin bütün fÜ· 

P'ahreddnln, tereddüd ve şüpheleri du. O, daha henüz canlanmağa baş- ınasını temin etmek idi. Onda harp kiyenin artık Almanyaya itimadı kal rakılanlann sayısı 200 kitiYi buldu- muliyle kendini hissettirmesi Alman 
zall olmuftu. İttifakı imzalamak için lıyan köylilyU, yakılmı§, yıkılmış o- arzusu yoktu. Atatürk'ün bütün me. mamııtır. ğu halde elin birkaç düzüne insanın hissettirmesi Alman politikasının kuv 
birkaç maddeden ibaret bir teklif lan ve taze hayat gösterrneğe başlı- eai ve gayretini Türkiyeyi münev- Bundan batka Türkiye bugünkü mahpus bulundufu söylenmektedir. vet ve dinamizmini teşkil etmektedir 
haıırJadı. Ve Leoncnl vasıtaslyle bil- yan memleketin en zengin menbaı ver, temiz, §8yanı hürmet ve mes'ud İngiliz donanmasının dünyanın en Almanlar tarafından alınan mü- Alman politikası, cihan harbinden 
)1lk P'er41nanda gönderdi. dut ataçlarını dUşilnOyordu Hazi- bir hale getirmeye hasretmitti. O ka- kuvvetli deniz kuvveti olduğuna masfl bir tedbire karıılık olmak üze- sonra Almayanın yeniden terkettitf 

Fahreddlnin yaptıtı teklifler şun- neler dolusu para temin eden ipek- ra tahtası ile birlikte Türkiyenin en kanidir ve İtalyaya karıı nefret bea- re Polonyalılar tarafından kapatılan 46,000 kflometre murabbaı ıahanıa 
larda11 ibaretti: leJ'fn; haftf raz,.&rJarJa çok litif man geri köylerine kadar gidip köylüye )emektedir. Leh - Silezya hududu elin kapalı tu- büyük bir k11mını bu,Un ziraat ve 

l - Papanın lurist1yanbk llemfne zaralar gösteren altın tarlalarının eski yazıyı unutturup yenisini öğ- Türkiye, İngiliz - Türk paktına tulmaktadır. ham madde polltikaaı bakın:.ından 
•adettiii tamimin musaddak bir su- alevlerle yanıp mahvolmalarını iste- renmeleri öğüdünü verirken her tür- tamamiyle- uyanık olarak girmit ve Son birkaç rün içinde Alman - Leh feda edllemiyecek topraklar olaralr 
rtthıin randuilmeal ve teminat mek- miyiordu: lU harplerden daha mühim bir mü- bütün mukadderatını dünyanın en l'er&'lnlftf ziyadeleımfttlr. Vaziyetin göstermekte Vf vaktiyle itlenmft O• 

tıbunda yuıldıtı l'ibi bütün hıristf- - Otlum - diye iUlve ediyordu - bi. ca~eleye girittiğlne kani bulunuyor kuvvetli sillhı olan lngiliz donanma. l'ittikçe kötüleftltlne ve cılnir har- lan bir batanın tamiri içfv ~il yerleri 
yanları yardıma tetvik deffl, bu yar- ze lizlnı olacak olan başlıca silah, du. sına bağlamııtır. Ve bir defa •öz ve- bi> nfn fnkitaf ettitlne mfaal olmak &'eri istemektedir. 
dtmıtı kat't tekilde bir garantiye bal- köyllmilzdür. Otıu ıimdiden f elik ete Osmanlı imparatorluğu devrin- ren Türkiyenin de teahhüdünden üzere Uç nokta röıterliyor: Alman talepleri, koridordan baıh-
lanması, sürükleme'! .. O köylüye servet temin 4e, hristiyanlık her türlü zulme reva dönmesine imkan yoktur. Bu işde 1) Alman gazeteleri, yalnız Dan- yarak maden ve endüstri bölgelerine 

2 - Top, ıilAh ve mOhfmmatı har- etmeden eline kendini müdafaa ede- görülerek ezilirken, Türkler komşu- tereddüd yoktur ve olmıyacaktır. zigfn kayıtsız şartsız Almanyaya inhisar etmekle kalmıyor. Bohemyı 
blyeyi her zaman tedarik ve imal ceii silahı vemıeden, başkalannın ları bulunan her memleketi parçala- işte bizim müttefikim"z l · _ teslimini detil, aynı zamanda Po- ile Moravyanın iıgaline ve S~vak· 
e•ebflmek için, mütehassıs, mUhen- kaprisi için onu bUe bile ölilme sev- mışlardı. On altıncı aarın Türkiye sanlar bunlardır. Onlar 

8

1
iz 

0 
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1
17z morze. (koridor) un, Poznanianın, ve yada kurulan protektataya dayanıla 

tıs ve makinist ıönderilmesi. ketme. Bilakis köylüyü çalışmaia ser aynen bugünkü Almanyanın besle- . . h t . . . . hag .. Leh Sılezyasının da terkini istemek- rak ,umullendiriliyor. ütancü Ray. 
8 N k . . b t b k S d • d"-. il . ıçın arp e meye ve sızın ıçın yatı t d" 1 ş· d D . . . . - a lıyat ve muhaberenın temi es ıra . en e raptıgın tanı,ma- ıgı eme erı tahakkuk ettirmişti. Bu h . t' l k" Akd . . e ır er. ım l anzıg, umumt dava- hın arazı ve kuvvetınin büyUmesı, 

ni lfin Akdeniıde dolapn hıristiyan !ardan istifade ederek memleketin da Osmanlı imparatorluğunun akı- e ~m~ı~e. ı ko an şar ıh enızın nın ancak bir urafı halinde rörün- onun yayılma iıtihasm1 da arttırdıA 
tcaret remllerlnln Esseyit limanına mallarını pahalıya satmağı temin et. betini perçinledi. O andan itibaren s~r e~tısını orumaya azırlanmış mektedlr. nı ve Lehistana karşı yapılan tazyi. 
mu~t~zam bfr ıekfJde uJramalannın ~emlek.ete btt!Uk _ servetler getir, Osmanlı idaresi düşmeye ve batınıya 0 anT!.nskanlardır. ki _. . . 2) ~onra Rayhın _asker! hazırlıkla- kin, bu mttmleketi Berlinfn nüfuzu al 
temını. alemle ıyi •eçınmege gerek şahsını, başladı. ~r • salon ku ası degıldır • fa- nnı gıttikçe daha zıyade arttırdıfına tına almak, onun devlet bUnyeafn, 

4 - Her ihtimale karşı, şahsına, gerekse memeleketj felakte uğrata- Ancak o tarihten üç asır sonra kat ~ır .ar~ed: _yanımda bulunm~- dair haberler gelmektedir. Polonya- yıkmak rayesini istihdaf ettiiini ye-
ailesine ve akrabai taallO.katına aid cak harplerden vaza-eç. Para topla- Mustafa Kemal adında Çanakkalede 8~~ 1 ıst.ıye~ılecegım a~amJa~ın hıç nın l'arp hudutlanndaki aakert hare- nfden teyit etmektedir. 
olmak tızere papa tarafından imza mata bak. İngiliz kıtalarını yere •eren bir adam şuphesız kı batınd~ Türk gelır. ketler de anormaldir. Fakat bunların Bütün bu hareketler karıısında Le 
edilml§ açık pasaportlar gönderil- NHibenin, salim bir kafadan çıkan çıktı da memleketi yeniden canlan- • • ant bir hücuma kalkışabilecek bir histanın boyun bükeceiini &&Jlmak 
mesi na~iha~larını Fahreddin dikkatle, dırdı ve ay,ağa kaldırdı. İşte o andRn • J 'i nles yazt yor: aakeri tahşit hareketi diye tavıfff safhlc olurdu. Zaten Hitler de bunu 

5 - Harbin fmtldad edeceği müd- alaka ıle dinledi. Mevsimsiz kararla- itibaren Türkiye f ngilterenin dostu . . .. . dotru olamaz. b~ldiii için, tahmin ettiii umumt v ... 
detçe, fhtfyatt bir tedbir olmak aze- rının bazılarından vazgeçti. Binaen- olmaya hazırlanmıftı. fngıltere ıle Turkıye arasında kar- Almanlann bütün askeri hareket- zıyete müsteniden ve belki de Lehi1-
re en seri ve sailam hiristiyan gemi- aleyh askeri kuvvetlerini ihmal et- G l'bol h'll . d b' 1 şılıklı müdafaa garantileri fngiltere- leri sıkı surette tarassut edflmekte- tanla müttefik olan devlerden daha 

d e ı u ea ı erın e ın erce ve p l 1 d b. ka h f d · B d kt p lerincien bir tanesinin EsseyJd Uma.. me en memeleketin mali vaziyetiyle b" 1 hid d la b o onya an aşmasın an ır ç a - ır. ura a şar rusyaya yeniden çabuk davranmak maksadiyle har&-
nında nöbet beklemesi. ve bık!t,IJı Jl~ •llkadar Fmata ti :..::..fe veren ° 8 am r u ta sonra teati edilmişti. bitçok askerler çıkanlmlJ olmasına ket plinını tacil etti. 

Leonl~inl Fahreddinin bu teklif- ladı.·~ı ,.ş~nf l fiitei&ftn \~~ifını mı d -·ır· :K"'~~l ~SIFzP•·<I' ıGu itte <le neticeye . yakleı.ımı~ a.ti~&ı... .n.w.miyet ~lefttlteWM'-::: _ 1_ Ne,e ~"""- .. ,,un. ~ 
lerini biliitiraz kabul ettf. Ferdi- kuvvetlendırmek oldu. Yeni dersha- f egı ~r ı . . en 1 erme karıı .mu- bulpnuyoru~. Cerek İnııltere - Po- tedır. **~ 
nanJın en bUyOk emelinin osamnh neler açtı KU§ad törenlerinde bizzat ~arehf>;l et~~erı memlekette dahı on- lonya muahedesi, gerekse lngiltere- K~ldı ki Lehi.tanın garp hududu Alman~ d /ı ti 
devletinin inhitatı olduğunu ve ken- bulundu. Memleketin tUccarlarlyle r a a ~ r~ma~ olar~~ anıl~ak· Türkiye muahedesi şimdiye kadar ilzerındekj Alman askeri faaliyeti .. Ta a esen "" 
disinf Suriye ve havalfeinin !ultanı ayn a)TI alAka gösterdi. Köylüleri ~l dırkladr. T~rkıye~ın bugun İngıltere verilmiş olan karşılıklı yardım ga- b~ndan on beş Jriln öncesine niabıtle Noy~ ~urher •• Saytnu~ huul 
olarak 1Grmek Uzere arzu ettitlni U kü ld - k . . ı e a etmıf oldugu paktı onlar kan- rantileri prensiplerini hiç bir veçhile bır haylı artmııtır muhabırı 18 tarihı1le Berlınden yası• 
.. m m n o ugu adar takvıye ettı. Iariyle 'mzal b 1 1 d . • · · · S) Al · soyledf. . . 1 amış u unuyor ar 1• ıhJal veya tadı] etmıyecektır. Ayni man tedhıt hareketleri her Jorı 

Herkesten milsavı der.ecede ve bır Tü k"y · · İ ·1t ·ı b k · b" L h" t k "l d Fahreddin paralan ve eilihlan bol 1 b t d h"l id .d _ r 1 e nıçın ngı ere 1 e u pa zamanda bu muahedeler bu prensip- i'Ün ıraz daha artmaktadır. Burün- e ıs ana arşı muazzam o çil e 
olan kuvvetli devletlerle ittifak t- ~ s le d ~·ı ~· ef aı .a~ toplamaga tı yaptı; Türklerin İngilizleri sevme. leri daha ziyade kuvvetlendirmiş de kü liste ıudur: Gastapo Almanyada- tahriklerde bulunmak suretiyle Hit
ti~ni düşünüyor Akdenizfn sa:· aşa 1

• ıç ır trd ıçın imtiyaz ta- ti için hususi bir sebeb yoktur. lngi- olmıyacaktır çUnkil bu prensipler ki Leh azhklannın nizam ve kanuna lerin oynamaka olduğu oyun, günden 
sulannda icrayı 'hilkilm eden ve ,.: nımTıykordu, h k liz kuvvetleri harp neticesinde Tür- haddi zatınd~ kafi der~ede sağlam uygun olarak açmıı olduklan tetkili- güne tehlikeli bir şekil almaktadır. 

- e rar sa neye çı an anasının ha- kiyeyi nihayet m "'lu t · 1 1 t b' k b · · K "d bi P k rı ferden zafere koşan Fl d 'k 1 Ad 'h ti ag P e mıı er ve ve kuvvetlidir şte bu kuvvet muha ın ırço şu elerını kapamıştır. orı or, gar rusya ve yu a 

h t ı k 
oransa onan- krı tul a ~ ni ası a annı kemali dik- onunla da kalmayıp harpten çok za- faza edilecekti.r - Almanların tazyiki yüzünden Al- Silezya hakkında az veya çok saril 

masını a ır ıyor ve azanacafı bU- a e dınJ yordu. d h · Tü ki hl d . · . l ı ı 1 .·· k f · hül . 1 d 
0 1 h . man sonra a 1 r ere ç e ıyf Yapılması lazım gelen yegane şey manyadakı Leh azlıklan her rün o an ta ep er e ortaya çıktıktan ve 

~ u . ~ad er~n 
1 

yası~ e erin bir ne- d - ğ um :k~ızlığa katıyen mey- muamele göstermemişlerdi. Ancak lngiltere _Polonya ve İngiltere_ Tür onar, yirmiıer kitilik kafileler ha- yavaş yavaş 1914 hududlannın ıerl 
fe

0
•Ç nü ed u .ut~buyor Au. . katnl vderme, a 8 et olm

1 
ıyan memle- 1923 de Lozan konferansından ıon- kiye arasında teati edilmiQ olan 08_ linde Almanyaya iltica etmektedir- verilmesini istedikten sonra, Alman-

g n en ı ı aren vrupa gemıle- e er e refah olmaz. syanları mey f T k A k 1 f b l Y • 1 D · t k d" · 1 ı ki ·ırı . E .· d r t d . . . . - ra ngı ız as erı ıta arı stan u u ranti]eri resmileıtirmek ve kat'ileı- er. ya, anzıg en en ısıne tat ı ı a ı • 
rı s~~~ 1 ır1!1~~ına m:n az~man ut- tana getıren şeyın adaletsızlık oldu- tahliye etmitler ve bütiln Türkiye- tirmektir Butauda oturan Polonyalılar da tiyaz verilmesini nasıl olur da bekli· 
raömt"aga kve sı k ·b~leipdanie, k uml aşlar unu unutma!.. nin şevk ve neıe avazeleri arasında · Almanyanın iç taraflarına nekledile- ye bilir? 
r urere , mu a ı n e pe a mata - Arkası var - ) k tt 1 l rd s· ki . b . . H'tl · · t"' h b" d o b 1 d la meme e en ayn mış a ı. ınaena- Birinci sınıf mtltebaaaıa ce en eyan ıle tehdıd olunmuşlar- ı er, sınır ve pres ıJ ar ın en 
aFı ahı drd. 

1 
• A leyh Türkiyenin bizi sevmesi için bir D Demı•r AJı• dır. derece ileri ritmek üzeredir ki, diP-

a re n aynı zamanda, sadna- b b k O h ld d .. f B' k .1 • l t"k k ~ b" k t d n-K M . ae e yo tur. a e ne en mutte- • ırço aı elerın de Boriskoiye kaı- oma ı veya a er1 ır uvve e .. -
z~~ ~=tulfcu4 urad P&§anın hı?1aye- _2 fikimiz oluyor) v l tıkları resmen bildiriliyor. mesi yayılmadan efrat etmek gittikçe 
•ın en• a e ediyor, askerlerınf ec. _. Tü k' 0 f'k' • 1 r..amçıoğ V D · r b' Leh ü killi kted" 
nebi remilerle serbest olarak liman- "" .. k"" r ıyb~ mk tte ı ım~z o uyor, anzıg ı ır , ekonomik sabo- m ş eşme ır. ... 
dan Umana se k dl '.Böttt 

1 
~ çun u o, ır te gaye peşınde koşan Cilt •• tena.aiil hutalıkları •• taj yapmak suçuyla 14 sene ha'"'e Almanyada esen agır hava, Avu.t 

m 1 t
vde . Y?r. ~ an aş.. ~ çok aklı başında bir memlekettir; bu elektrik tedavileri mahkQm edilmift;ir. Diier üç Lehli de turyaya yapılan yürüyüşten az e'/· 

a annı, ve e ankatını kımseden • • d T·· k · ''-'~ı·d· T·· k" t · Elh · k "l'k ı hl d · ı· .. k " d k Q qaye e ur ıstııua ı ır. ur ıye zmır - anıra sıneması ar asın- nazı ı a ey n e propaganda yapı- vel 1938 martında ve Pragın ış8'a ı .. -

tç~ ındme en ve orkmadan aenfşle- harp de istemiyor, iatilA da iıtem;- da Birinci beyler sokaiı No. 55 ıa- yorlar diye hapae tıkılmıtlardır Ay- den önce 1939 martında esen bavafl 
ıyor u. • 

F h ddJ C yor: fakat eğer bir harp kopacalr bahtan ak~ama kadar haatalannı ka- nca bir Lehli kadın da Leopoltta tn- andırmaktadır. 
a re n artık eakisi gibi kork- 1 1· 1 f _ __J_ b 1 b 1 d T 1. 3479 JOl muy•du Leon,.fnin ., idi 

1 
~ o urea ıa ıp er tara ınaa u unmak u e er. e · klf edilmJttlr. Söylendiiine röre, 3 ile 11 et 

• y a er , papa- 'hl . d 1 kaJ'• 
nın -inatı, kendisinde tasanörun F7"ER M ı• Bndan başka birçok şikayetler da- tan en arasın a yapı m~sı mu .,J, 
fevkinde bir cesaret uyandırmıştı. Z ·-Ne CAN ha vardır ki tlmdillk ortalıta çıkanl- rer olan Nürenberg P!lrtı konl'l' 
Fahreddin adeta bir hayal sarhoşu lli1' liİİI mamakta~ır. mtHle halini alm11tır. ~u huso_. 
olmuıtu. Artık mevkiinf tarsin etmek Bu vazıyet kal'fısında Lehliler, si- yapılan hazırlıklar l'evtetılmiftir. 
için ı,uytUc vezirlerine hediyeler, de\' M~kı·ne Tamı·rhanesİ nlrlerine azam! derecede hlkim bu- Almanyanın Vartova el,iaf ııoıtk• 
Jete aidat töndennete ıuzum wörma. <1 lunmakta ve bir kargaıahk çıkma. halen Bırlindedir. R-ibetrop11n bur9-
yordu. Eeuen bu &'lbi te,ebbU•lere işi gfinQnde tes!im etmeği prensip edinen ve bu• sına meydan vermemektedirler. da bulunınamau, ıon ailnlerd• ~ 
de Hlzum kalmamıftı. Leoniçinf urfh Bunlar, Almanların tethit hareket- man dıt bakanlıtma müracaat •4•0 

bir ifade ile - büyük Ferdinand, Hni nunla iftihar eden bir müessesedir }erine ve hudutlar.~akf faaliyetlerine ingfliz ve Franıız elıflerinin diplr 
Suı ·ye ~·!tanı olarak ırörmek en bil- Kestane pazan demirciler 87 - 89 Telefon: 8998 bir nevi tahrik nazariyle bakmakta ması temaslarını güçleştirmektedir .• 
yük emelidil'- dernftti. ve buna kapılmamaktadırlar. Buna rağmen, Colondre, harie11 * 

Bdıaena!eyh -~abreddinin hay'aU, **; müı~ıan von W~isaaeckeri sır:~ .. 
baı•na geçıre<.. arı tacın etrafında do. j Z M 1· R Almanva yalnız Dan• ettitı zaman, Lehi.tan• tecavflz ocl· 
latıyordu. .., dtii takdirde, Franaanın, taahh t 

• · • t • v k · azaı• En büyük düşmanı olan Şeyh Yu- zıgı f 8 emıyor lerini yerine getiı:m•~e. atiyen 
suf artık ihtiya~lamlftı. Sultan Ah- p AMUK MENSUCAT Bitler, son ronıerd~ Lehlstanda mit olduğ öğrenılmıştır. 
me~ ise kendini bile idareden aciz olan anla~mazlıgı ~ilmulıendıraik-;e -
vaz.yette bulunuyordu. Binaenaleyh TIJrk Anonim Şirketi ıomulle ~ !': !:. -:.>111ı'" a.erhııtesj a-
Avrupada OBmanlı devletini tepeliye- Mevaimin en yenilik- Şirketin Merkez ve Fabrikuı: lzmirde Halkapınardaıt. plmışa benziyor Askeri hazırhkia-
eek olan ateıin patlaması zamauı yak lerini bayan kumq nn ağustosun on beşinden ıonra hız-
latıfor demekti. Ve bu atefi kendisi /r k Yerli Pamuğundan At, Tanare, Köpekbq, Deiinnea, Geyik laştırılacağı - zaten çoktanheri ma-
tutuıturmağa utraşıyordu. /arının erite ama,- 1 e l.ey1alc markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte JQm oldutu l~in, Almanlann asker 

Fakat validesi Nas:be tekrar sah- [arının en eyisini 1 olup malları Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir. sevkiyatı bir sürpriz olamamıştır. 
neye çıktı ve oğluna, memleke\i mu- Ibrahim Karaka• Telefon No. 2211 ve 3079 Bu sefer de, yürüyüş hareketinin mu-
kadder b!r fecaate sürüklediğini kat! "6 ayyen bir tarihte yapılma11 çok ev-
bir ifade ile söyledi. tan alınız. Tela f d · B ,_ , .: veıden tekarrur etmi, oıcıuğu, ıhti-

cok tedb:rli olan Nasibe, gerek ~ ra a reSJ: a yra ~ · Z mır mal ki önümüzdeki günlerde ıöylıne-
l'&ı>anın ve ••rekae buyuk Dokanın Odua pai&rt 'No. 12 cek olan bir Rayhetar nutkundan öi'-

uo~,tor 

E akteryolo1 
A. Kemal Tona1 

Bul8flelt aal&'ıa hastallklal 
mltelsama 

( V eren1 ve !aire ) 
BNmahane JJ61i• brakO .. '1!'!' 

n"'da 'I 4T C\ 
ı·,_ · ,..J n-· A 11 .-
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... İSLAM TARİHİ ~• Voroşilof-qn lzvestiyaya beyanah· · 

HZ. MUHAMMEDl~~l~~~ 
-7-

Rus.fngiliz, F ransiz müzakerelerinin inkıtaa 
~ğramasındaki sebepler nelerdir? 

- Bu anahtarı bana satar mı-ı Çocuklar, alınları yekdiğerine - Arkadaslar -dedi- Ben Zem-
aın ~ yapışık olarak doğmuşlardı. Bir kı- zem kuyusun~ bulacağım. Dün ak-

- Satarım.. Jıç darbesiyle yekdiğerinden ayni- şam gördüğüm rüyada bana böyle 
- Burada hazır bulunanlar şahit dılar. bir vazife verildi.. · 

olsunlar mı~ Arap tarihleri; ikiz ve alınları - Saçma bir rüya, şeytan rüyası 
- Olsunlar t bitişik iki kardeşin kılınçla ayrılma- olmasın .. 
- Bir tulum şaraba olur mu~ larını, islamiyetin zuhurundan evvel - Hayır 1.. 
- Olur 1 ve sonra cereyen eden nifak ve şika- - Öyle ise bu ak~am istihareye 

VoroşilOf bazı tekzip/erde bulunuyor 
Askeri görüşmelerin önüne geçilmez, fikir 

amilidir . inkıtaın başlıca 
ayrılıkları, 

Bir kaç dakika sonra, Beyti şeri- kabir işaret olarak kabul etmişlerdir. var da yerini öğren!.. Ondan sonra 
fin anahtarı; bir tulum şarap muka- Asıl ihtilaf; Abdi Menaf öldük- göriişürüz. Moskova 28 (A.A.) - Tas A- Polonyaya askeri tayyareler ver • 
bn· nde gene hazret İsmail ahfadına, ten sonra kabile reisliğinin Haşime Aptülmuttalip, 0 gece Cenabı- jan~ı bildiriyor: meğe ve Kızılorduyu hududda tut-
Yani hazret Muhammet ecdadının intikal etmiş olmasiyle ba~ladı. Ah- hakka duadan sonra uykuya daldı . . lzvestiya gazetesinin bir muharri- nı sormuş Sovyet heyeti de buna 
eline geçmiş ve satın alınmış bulu- düşşems bunu hazmedememişti. Rüyasında Zemzem kuyusunun ye- ri Sovyet askeri heyeti reisi Voroşi- cevap olarak Kızılordunun lüzumun 
nuyordu. Duyduğu kin ve infiali; çocuklarımı ri ihsas edildi .. Reisi Kureyş; ertesi lofa bi_r kaç sual sorn~u~ ve Mare~al da Polonyalılara derhal yardım ede· 

Kusey; anahtarı oğluna verip; bir miras olarnk bıraktı. günü uyanınca bütün melekatını tah Voroşılof da aşağıdakı cevapları ver- ı bilmesi için harp çıkar çıkmaz şimal! 
- Derhal Mekkeye git -dedi- bu Haşim öldükten sonra: Riyaset; ;ik etti, fakat bir türlü bulamadı.. mişt_ir.: · şarkideki Vilno ve Novorgrudeki 

Şehir bizim ıehrimizdir. Beytişerifin Haşimin oğlu ve hazret Muhamme- Müteessirdi .. Ayni zamanda di- - Jngiliz ve Fransız askeri heyet- ; ve ayni zamanda Lvovve Stanislav-
idaresi de bizim hakkımızdır. din dedesi Abdülmuttalibe intikal ğer Kureyşilere ne cevap vereceğini leri !l~ ~apılan görüşmeler ne netice f vo eyaletlerini işgal etmesi teklifini 

Dedi. etti.. bilmiyordu. vermıştır?? f yapmıştır. 
Bir kaç gün sonra, Kuseyin ka- Abdülmuttalip; bütün hayatını Bir gece sonra, rtiyasında şöyle Voroşilofun cevabı: . A • • 'J Daily Heraldın bu yazısı hakika-

Yın biraderi, nedamet duydu. Anah- mücadelelere, ve Kureysin ahvalinin bir ses isitti: - Arada zuhur eden cıddı fıkır te muvafık mıdır? 
tarın iadesini istedi .. Ve muvafakat ıslahına, ve Mekkeye vaki hücumla- - Bi'ri İsmail (Zemzem kuyu- ayrılıklarmdan dolayı bu görüşme • Voroşilofun cevabı: 
~dilmeyince harp başladı. Kusey rı tarda hasretmiş gibidir. Ayni za- su, lsm:ıil kuyusu) kabilenin ka~ ler inkıtaa uğramış ve askeri heyet- - Bu yazı baştan aşağı yalandır 
~ekke havaliıinde; Mekkeye ve manda; zemzem kuyusunun yeni· akıttığı bir yerdedir. Kuyunun ağzı- ler memleketlerine dönmek üzere ve bunu neşreden gazete buhtan et· 
8cytişerife hasret duyarak yaşamak- den bulunup açılması da Abdülmut- na isabet eden mahalde bir karınca Moskovad~~ hareket etmiştir. mektedir. 
ta olan Kureyf kabilelerini topladı. t l'b' h' t• . 'd' yuvası vardır. Yarın sabah alaca - Bu · fıkır ayrılıklarının ne oldu- Royter ajansının bildirdiğine gö-

a ı ın ımme ının eserı ır. . • ··~ b'I' . . "' . V ·1 f F f ·ı· 
Şam cihetindeki övey kardeşleri Abd"'} tt l'b' h · renkte bir kuzgun orasını eşeliyer gunu ogrene 1 ır mıyımr re oroşı o ransız ve ngı ız aı-

~e kabileleri ile birlikte muavenete t" ı . u ~hu' a ıb_ın ~hyaft vle barıyla- cektir. Git de gör ~e orasını kaz!. Voroşilifun cevabı: keri heyetleri rı.:islerine cSovyetlerle 
l se ıy e, mu ım ır tarı ası ş ı- · . S k ,. h · · fk · Al d b' d · 

ile diler.. yordu. Bilhassa Amıfil denilen harp Aptülmuttalip, uykudan sıçradı.. ..- ~.vyet a.s 1 erhı eyhetıdnıdn ı 1 rıne kma~ya a1rasın a .ı.r a .emı tecav(lı: 
Cereyan eden muharebeler çok k h -· ·1 ld Düşünmeğe başladı: gore mutecavız e em u u o mı - pa tı ımza anması uzerıne Sovyet 

kanlı oldu. Her iki taraf ta mühim ço A e~·~ıcan tıt ~- ~· . . . 'Ik Bu yer. Naile ve Esaf denilen iki yan Sovyetler Birliği Fransa ve İn- hükümetinin İngiltere ve F ranaa ile 
l~Jcfat verdiler. Fakat zafer Kurey- .. I p. udmuk adı~ .k rı!as.etının ~ putun ara;ına isabet ediyordu. Ku- giltere ve Polonyaya ancak askerleri M . 1 V ·ı E görüşmelere devam edilmesini lü -
Jı~l • • gun erın e, en ı abılesı efradı ıle n · p 1 d · · 1 arefa oroıı 0 zü .. k d' d .1 . . 
~1 erın lehine tahakkuk etti ve Mek- k . . l'eyşiler orada kurban kesiyorlardı. ın ° onya an geçmesı suretıy e ç· 1 h h ı· d ld ~ h ld 'k" msuz gorme te ın enı mıttır. 
kc l l' . çarpışma mecburıyetınde kalmıştı. T . · ~ o~ı yardım edebilir Çünkü Sovyet kıta- ın e arp a ın e 0 ugu a e ı ı Royterin bu yazısı hakikate muva 

°Kuasreın ~-ııdn:kgteçtı. . t Bu da Zemzem kuyusu mahallinin anH~~rı ~lgarmkıştlık.. d gd~na; !arına mütecavizin kıtaları ile temas senedenberi japonlara satış yapmak- fık mıdır~~ -
.. y o u en sonra rıyase , - arıs, og um, a - e ı- se- h 

1
. . . tadır y . 

O&lu Abdi Menafa intikal etti Ah- aranıp bulunması ve kazılması husu- ninle bugün görülecek işimiz var a ıne gelmek ıçın bagka yol yoktur. M k .. .. l . d oroşılofun cevabı: 
~i Menaf fevkalade güzel 

0
.Jdugw u sundaki ihtilaftan doğmuştu. Hatta; Baba o~ul biraz sonra elle;in- Nasıl geçen umumi harpte f ngiliz ve . . ~s ova goruşme erı esnasın a - Hayır, bu yazı hakikate muva-

ı · ' ' Am 'k k t 1 F d h'l· d ıptıdaı madde veyahud harp malze- f k d W'ld' 1 'it F ·ı tın kendisine (Kamer - Ay) lakabı hazret peygamberin dedeleri; oğlu de kazma kürek olduğu halde Kabe- erı 8~ ~ a arı ransa a ı. ın ~ . . ~. ı egı ır · ngı ere ve ranaa ı e 
Verilmişti.. Harisle tek başına kalmıştı. de bu iki putun bulunduğu mahalle hare~et ımkanını elde et.~edıklerı mesı ıle yar~ım degıl, fakat. asker olan görüımeler Almanya ile imza-

Bir elinde Hz fsmailı'n yayı bu- E 1 c·· h - il k b" geldiler Baktılar kı'. takdırde Fransız kuvvetlerı ıle aske- vermek suretıyle yardım bahıs mev- lanan ademi tecavüz paktı sebeb.ın-
1 . vve ce, ur um ogu arı a ı- · • ,. · b' ı·-· . d l d' . d'l · · 
llnurdu. Diğer elinde de dedelerin- lesi zamanında Zemzem kuyusu ka- Bir kuş, yeri eşeliyor. Hemen ~ ış ır ıgı tesıs e emez er ı . ı.se, zuu e ı r_nıştır. . . den değil, fakat ezcümle askeri gö ~ 
~en Nezarın aancağını taıırdı. panmıştı. yalnız bir hikayesi kal- yaklaştılar: ovyet kıtaları da Polonya ar~~ısıne -. ~~ıly Her~ldın d~~lomat~~ mu- rüşme,Jerin önüne geçilmez fikir ay• 

Abdi Menafın dört oğlu vardı. mıgtı. · Karınca yuvası da oradaydı. · bm~kılmadıkç~ ~ ransız ~~ lr~gı.l~~ as- harrırının yazdı gına gore İngılız ve rılıkları sebebiyle bir çıkmaza gi~i-
QUnlardan ikiıi ikiz olarak dünyaya B ' A r·1 tt l'be .. _ Büyük bir sevinç içinde knzmala- kerı kuvvetlerı ıle askerı ıt ~ırlıgı ya- Fransız heyetleri Sovyet heyetinden ğinden dolayı inkıtaa uğramıştır. 
~elıniılerdi ki; Abdüısems ile Ha- sındaı~e~~:~d~n u~~iidi .' ruya rını toprağa havale ile kazmağa baş- 1')8d ?1azld~ Bu h~ttı haFreketın balriz 
llll'tdirl 1 . 1 d 1 F k h"'d" d h 1 K ogru uguna ragmen rıımsız ve n- D J t D • }J • J 
... er.. - Bu su; hazret smailin, senin ~l ı ar. adat da ısW er a urey- !{iliz askeri heyetleri buna muvafa- ev e enızyo arı iŞ etme UmUm s Ü mer bak '!cdadının s~yuduı: ve çok mübarek- şı er nrası~. a uy~ u:. . k d icat etmemiş ve Polonya hükümeti •• d •• } •• v •• d 

ir Sen onu bulmalısın! -Aptulmuttalıp: hızım mu a • k b' b' S k IDU Ul ugun en• • • -_.. ....,. "' "" 11 • • k e ~çı ır surette ır ovyet as ert • 
Kövlü g' ,· t 1 Denildi Aptülmuttalıp ertesi gü- aes oır mana emızı azıyor. d "h . 1 --' b 

.J • ıJ ım eşyası sa ış arına .. ·,. . . . . . - Devam edecek - var ımına ı tı!acı o maaığını ve u- Miilga denizbank tarafından 1939 senesi i in muteber olmak 

....... baııJamıcıtır. İst·.·fade edı·nı·z. . nu, Kureyşılerın ılerı gelen1erıne • nu kabul etmıyecegw ini bildirmioıtir ·· h ·ı· l k h .. ç . . 
. _ :.' ':i • • •v• • ıt • uzere n~ma ve . amı ıne.o ara eş as ve muessesata verılmış olan ae-s •- 00 Bu vazıyet Sovyetler Bırlıgının bu rek şehır hatlarıyle lzmır körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler 

por, gençlik işleri ''. Pakt karşısında go·· z- memleketlerle askeri iş birliğini im- Ya=1U!larına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 
k - Baıtarafı 5 nci Sahifede _ kansız bir hale getirmiştir. Fikir ay- ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu poso ve serbeıt 
er genci ve diğer kulübü kendisinin l rılığının esası budur. Ve görüsmeler c:eynhat varakalarının 30 Dğustos 939 tarihine kadar lstanbulda işlet· 

t
!!n Yakın arkadaşı ve karclaşı olarak . lerı•mı• zı• aça ım,, b be t · k t v • memize ve lzmirde şubemize iadesi rica olunur. a u se ~ ~-n ın ı aa ugramıştır. 29 30 31 6693/3201 
h nıması ve biribirinin izzeti nefsine - Gorusmeler esnasında Polon- -:--:-~-~:ı---------------... -_;;;.;;;.;~.;.;;;;.;;;.; __ 
l'UrnHıt etmesi, . karşısındakinin de yaya. iptidai madde. ve harp malze.- inhisarlar Umum müdürlüg" Ünd l: 
dıtakaı kendisi kadar şeref sahibi ol- } l • • t• 
u· Hı.t'ıer ve n2·1 terenın vazıye l ve mesı vermek suretıyle yardım bahıs 1 - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasını 

~ 8'Unu kabul eylemesi ve bu suretle ""' Id ) l 
endilerine bir vazife teveccüh ede- mevzuu .0 u mu Çiğ iye bağlı yan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulü ile ek· 

~ek l Rus Alman anlaşması Voroşılofun cevabı: siltmeye konmuştur . ., o an gençliğin bir araya geldiği • -
<-anı k - Hayır, bundan bahsedilmedi. il - Keşif bedeli 80198. 14 lira muvakkat teminatı 5259.90 11· 
h.. an uvvetli , mütecanis ve tek l h 11 ~ k ed ek olur ve Po t ·•ıefkr. 1. b" 

1 
p kt kar•ıaında a etmege ıyam ec - ptidai madde ve harp malzemesi ile radır. 

L ure ı ır küt e manzarası gös - « a :- l 11 · t"klAll · · mu"dafaa et d 1 ~rın . k onya ı ar, ıs 1 a erını - yar ım bir ticaret meıtelesidir ve bun Ill - Eksiltme 31 / X 939 çarşamba günü saat on dörtte Kaba· 
t... es.ı ve endi büyüklerine sar::ııl- k · · 'l"h ld kavemete kal la p 1 ·•ıaz b k Gözlerimizi me ıçın sı a e e mu - rın o onyaya verilmesi için ne bir taşta levazım ve mübeyeat şubesindeki alım komisyonunda 
•ıtı· ır saygı, üçüklerine ı:ıevği, em kışacak olurlar ise büyük Britanya- karşılıklı yardım, ne de bir askeri yapılacaktır. 
h ıne de ~·akın.arkadaşlık duy~uları F b" .. .. ll"h 
eıııenıesi .. Dört açalım!» nın ve ransanın utun muse a mukavelenamenin akdine lüzum iV - Şartnameler her gün levazım Şubesi veznesinden ve İzmir. 
'h kuvvetlerine güvenebilirler.> k N k A k A k b d } kl d ~urada geçirdiğim on iki günden TaymİI yo tur. ite im meri a Birleşik n ara aş mü ür Ü erin en 200 kuruş mukabilinde alı• 

-~nra İzmir ge~çlerinde yukarıda c:Moskova misakı, yalnız g?zle- • devletleri ile daha bir çok devletl~rin nabilir. 
0Ylediğim hususların temin edebile rimizi açmakla kalmamalı, aynı za- Yalnız lüzum\~• japonya ile hiç bir karşılıklı yardım V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarım 
~eti intibaı ile ayrılıyorum. manda cihandaki kuvvetlerin yeni- ve veyahud askeri iş biriği mukavelesi kanuni vesaikle yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya 
h B~nunla beraber İzmir spor mu .. den tekrar bir araya getirilmesine yol makul istekler yoktur. Fakat buna rağmen japonya banka temi_n~t. m~ktubunu ve şartnamenin (F) .fıkrasında yazılı v~ 
arrırlerinden de ricam var. açmalıdır. Fransa ile İngilterenin as- •• saıkı ıhtıva edecek kapalı zarfların ekaıltme saatından hır 

le ller hangi bir spor muahrririnin keri kalkınması bu iki memlekete il . .. k ya ve Sovyetler birliği arasında eko- saat evvel mezkiir komisyon başkanlığına makbu mukabilin-
endisini mensub olduD-u kulilbiln şimdiye kadar malik olmadıkları bir en ıunne nomik bı"r k'· .. t 1 t B de vermeleri laımdır. 29 1 3 5 67 l 4/3202 
~Uh • . . e •v• • • T hl'k · opru a ı mıı ır. azı m9m 
}j· arrırı değıl. memleket gençlıgı _ otorıte bahşetmektedır. e ı eyı s· f . .d • . 1 . ıeketıer sun·ı gölcükler yığmak su D vl t D · il · l t · 
~I ?rıuayyen hedefe doğru götürme- ınüdrik olan ve icabında şecaat ve d «b~y.a~e tınb~~fıptkı)aaı}prensıp}erı· retiy}e 'ticareti ve mübadeleyi siyas~ e e enızyo arı ış e mesı 
•e b' . . .. ,. . 'h . v h en ırısı, a ıı ar r a ayrı mış • 

ır vazıfe almış dırıJanı telakki fedakarlık ımtı anına gırmege azır d .. ·· I k ha · 1 d' Al J • b • 11.A .. J~ /" ., .. d 
')leınesi ve sıerek tenkidlerinı· ~e "k' ·1· d B 'k' ·ı bulunmıyan devletler ve milletlerle uıunce ere ur n etmll er ır. - zmır ŞU esz lY~U ur Ugrtn en: 
~•le , e - bulunan ı ı mı !.!t var ır. u ı ı mı - . . .. b l . . • S · t 1 
t Yazılarını bu bakımdan yazarak 

1 
h' b" man bu günkü kadar ıyı munase et er ıdame etmektır. man. ovyet tıcare .an ~şması, ta- Mülga denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak 

ı:nçlik arasında basit meseleler yü- etk,. ıç ~r kz~ üttehit olmamıs Berlin - Moskova müzakerelerinin ~arruyle buna muhalıf hır hedef ta- üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan fE-
"hd b" "b' · k sa ın, azım ar, m • · ff k t• · · "beb" · kıp etm kted' B la ·1t· 'l k f ~ en ırı ırme arşı rekabet tev- b .. k" k d müsellah bir hal- serı muva a ıye ının ıe ını, ez- e ır: u an ıma, ı ı mı - mil' ör ez vapurlarınc1 mahsus parasız paso ve serbest seyahat vara-

tt~ edebilecek, sahalarda biribirleri ~e bu~un u at ar p lonya da ayni cümle, Sovyet hükumetinin menfa· li ekonomiyi, ıuuri bir surette, inki- kalım 30 ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. 
'1 l'encide ettirebilecek telkinler yap e u unmamış ı;. ~ d' Yalnız atlerine muhalif manaıız taleplerde ,af ettirmektedir. Bu pasolarla seyahat varakalarının 30/8/939 aktamına kadar 
aı~tan çekinmeleri ve seyirci kütle- m~nzardady~dl a~zeAmle e ır. h t bulunulmaması teşkil etmiştir. istek- İki memleket araıında akdedil- şubemize iadesi rica olunur. 29 30 31 3220 
'""lı d mutere ı erı, manyanın aya l }" 1 "k 1 · k · 
bı e her fırsattan istifade ederek h . k .1 . l k leri yanız uzum uya ve ma u e ın· me ıatenen ademi tecavüz paktına • J h• J b ·· d •• } ·· .., •• d 
,ıu•abakalan sükQnetle seyretmeğe ıal asını temın ettnd. e t•vesı ~hsıy et om hisar ettirmek, nasyonal - sosyalist ıelince, bu, daha ıimdiden, dünya ı z m l r n l sar ar aş mu ur ugu n en 

lttı . 1 d şu arının mevcu ıye ıne nı aye ver- h . ,. . t' . k k . .k n_... • • • • 
,.. racak ne§l'ıyat yapma an ır. . . l k . . dd" arıcı sıyaee ının ara terııtı unıu- en~arı umumıyeıi ıçın, Avrupa vazı- Alsancak Bornova caddesindeki depomuzda mevcud dokuzu ka· 
._..ile 1 h ...ıı- 'd' meııne manı 0 ma ıçın ma 1 ve t kil eylem kt d' N 1 t' d 1 ·· ki b k C ra u ..... •• ıyor: ,. k l . . . h kalka runu eş . e e ır. asyona - ye ın e ve enternasyona munase- paksız 145 i kapa ı ozu ve müstamel bidon açık artırma ile satı-

Ce( eneral, bugün Bergamaya gide - m~nevı. uvvet erı~ızın j a - sosyalist harıci siyaseti, bu hattı ha- betlerde tam bir değiıiklik teıkil ey- lacaktır. 
'ıid iki gün k~ldıktany sonra Edre .. cagına ıkna etmek lazımEk::lai ör re~eti, d~~er devletler}~ ya~.tığı a~e- )~mi~~~: Şimdi ıurası anlaıılmıştır Kapaksızların muhammen fiati 4 kapaklıların .S muvakkat te-
't Ve Balıkesıre de ugrıyarak Bur - Y mı tecavuz paktlarında da goıtermış- kı, butun milletler Almanyaya kar- minatı 57.08 liradır. 
ı.t~~ treçecek ve ~ursada bir müddet lngiıterenin tir. lngilterenin ak~in.~.olarak, Al- ıı kı§kırtılmıya müıaade etmekte ve isteklilerin 1 / 9/ 939 günü saat 16 da Baş Müdürlüğümüzdeki 
't b· hat edecektır. Bu meyanda kı.. manya, Sovyetler bırlıgınden hayatı- yabancı menfaatler için kestaneyi komisyona gelmeleri ilan olunur. (3164) 

l._1,r tedavi de ~eçirecektir. hakiki vaziyetini nı yabancı menfaatler için tehlikeye ateıten çıkarmıya hazır bulunma- .k • . 
~·ar~a: . . koymasını talep e~.m~miıtir. m~ktadır. Se~er.el~ Alman: Sovyet Amerı an k~leıı talebe kayıtları 

tlı eneı dırektörlilk bütün sahalarda • • • Folkifer Beobabter munasebetlerı. hır ıhtar teıkıl eyliye- E l .. l b. d . .b b 
s:•aaı kararlaştırmıştır: . . . Hıtler bilıyo~ cektir. Bir çok millet~er, iki .. büyük Y U ır en ıtı aren Oflıyacaktır 

>"ıı1ı baların etrafında, seyırcı ıle o- H" I . d" J .
1 

. h k'k.. Ekonomik bir devlet arasında, kendı hayatı. saha· Her sabah 9 dan 1 e kadar, yalnız Cumartesileri 15.30 dan 18,3, 
bııı cuıann temaslannı katiyen gayri . ıt ~r, fım ıw ngı t~r~nın a ı 1 )arına tesir edebilecek olan gerginli- kadardır. 
t. "?rlkün k l k k'ld b 'k dl vazıyetı ne oldugunu bılıyor. Kısaca k" '"d ı ğ' d k Ik h,_ l y · l be · l l "f kA v 411ltuı ı aca şe .ı e arı a ar .. . . . opru en ıonra 1 ın orta .an a mıya ma ~u~ o - ,. _ enı ta e dıp oma arı, nu us agıtlarını, sıhhat raporlarını, aıı 
«tıtı· acakttr. Bu barıkalar, tel örgü, soylıyorum · Almanya ıle Polonya ma,mı hır rahatlaşma mahıyetınde kagıtlarını, ve 6 adet fotoğrafları ile aileleri nezdinde yahud veli ola· 
>~t> ır Parmaklık tel ve ahşap olarak arasında muallak bulunan mes"leler, aiyasi anlqma kaydedecektir. rak sahısla gelmelidirler. 
~lacak ve seyircilerin atlıyamıya- mii~ker~t yolu ile !1alledile~il~r. Ma- CorresPOrdance o;,,ıo- F.ski talebe kayıtlarını ilk on gün zarfında yaptırmalıdırlar. 

derecede yükaek olacaktır. mafıh Hıtler, bu m<'ael~lerı ııddetle Gayet tabii olarak evvela Alman- matique • Berlin F...ıki ve yeni talebe 4\yni ~ekilde ilk taluitl~rirıi getirmelidirler. 
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(SAHİFE 10) 

memleket hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

fzmir Memleket hastanesinin 939 yllı ihtiyacını karşılıyacak olan 
10781 lirahl ilaç kapalı zarf usuliyle, Metnleket ve Eşrefpaşa hasta
nelerin "n yerli kaput bezi ile 7500 kilo toz şeker açık eksiltmeye çı
karılmış ise de talip zuhur etmediğinden Encümen kafariyle ilaç 21 / 
8 939 tarihinden 20/ 9/ 939 tarihine kadar bir ay içinde ve pazarlık 
suretiyle satın alınacağından Vilayet Daimi encümeninin toplandığı 
her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar Vilayet dai
mi Encümetııne müracaatları, yerli kaput bezi ve toz şeker için 25/ 8/ 
939 tarihi 1den 4/ 9/ 939 tarihine kadar 1 O gün müddetle eksiltmesi 
uzatılmıc:tır. İstekli olanların 4/ 9/ 939 tarihine rastlıyan Pazartesi gü
nii saot 9 dan 12 ye kadar muvakkat teminat mektuplariyle beraber 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. (3216) 

lstanbul Defterdartığından: 
f 8/ 9 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de lstanbul 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis
yonu odasıinda 19998 lira 37 kuruş keşif bede1Ji ve Defterdarlık bina
sının esaslı tamiratı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulrnuştur. 

Muvakkat teminat ( 1500) liradır. İsteklilerin teklif mektuplan 
vt enaz ( l 0000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış oldukları vesaike istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme ta

rihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret oda
ıı <rt:tııkn1arını havi kapalı zarflarını mezkur günde saat 14 de kadar 
vefterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlı
~ıtıa '(fi- .neleri ve saaf 15 de zarflar açılırken komisyonda hazır bu-
lunmtıları. 29 5 1 O 15 3 183 

lstanbu. Belediyesinden-. 
Cerrahpaş"' lıastanesi Soğukhava tesisatı ile mutfak ve çamaşır

hğının dahill' inc;aatının ikmali isi kapalı zarf eksiltrnesine konulmus
~ur. lndle 28/ 9 '939 Perşembe günü saat 1 5 de fstanbul Daimi E~
:ümeninde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 56.529 lira ve Hk teminatı 4076 lira 45 ku
ruştur. 

Şartname 283 kuruş mukabilinele fen işleri Müdürlüğünden alı
nabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası ve ihaleden 8 gün ev
vel İs anbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet vesizkaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı z=ırflar•nı ihale gü
nü saat 14 ... kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. 

29 8 17 23 (3152) 

• • ' ..... ııiliııiiı .......... iiıııııilıôiiiıiııiııiiimiiiııiı.--lliıiııiiiiiôiiıio..ıiiiiıiiİıiıııi ..... iıiılııiıi-.li....,-.,•• ;,,,;,;,;--~r-.,;O.iııiıiıô~-·~ 

Gü,11rük f(iuhaf aza genel" ko· 
mutan/ığı 

lstanbu1 Levazım an1ir:iğ ~ SJtın al
ma komisvonundan: 
1 - Gümrük muhafaia teşkilatı eratı için satın alınacal· 4000 

adet eraf yazlık elbisesinin kapalı zadla İ9ı 9, ()39 Salı günü 
saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır. ilk feminatı 1.575 liradı r. 
3 - Evsüf ve Şartname komisyondadır. Görülebilir. 
4 - lste;klilerin eksiltme saatmdan bit saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakİarı feklif mektup-
1arını Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han i.Kinci kat
tald komisyona ~ermeleri. 29 2 7 12 (6632/ 31 BÖ) 

-lzmir Tecim Lisesi dire.<tör1Ü· 
ğÜndeı1: 

Gerek orta ve lise kısımları ve gerek akşam tecim 6kulu kurslarına ka-
yıt ve kahul 1 eylfıl 939 tarihinden ifibaren başlarta:cnktır. 321 2 

(JHfADOLU) 
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§ızmır Levazım Amirliği Sattrı Alına ~ 
§ Komisyonu ilanları ~ 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyontmdan: 
Müstllhkem mm·ki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere 60 İiradan basllutıak üzere 98 lira ücret veril cektir. İstekli olar.· 
ların şatdarı anla~nk üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü
racaatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 
İzmir levazım amirliği satın alma lfottıi~yonundan: 

1 - Çanakkale Mst M". birl'kleriniti ihtiyacı için Hizumu olan 3 
motopomp açık eksiltme usuliyele satın alınacaktır. 

2 - İh~lesi 9-!1-9~9 Cumartesi günü saat 11 de Çanakkale Müs
tah'kcrn mevki :::atın alma komisyonunda yap11acaktır. 

3 - fsteklilerir. ihale kanununun 2. 3. maddelerindeki ve;-;aik ve 
::2c: l"ra 2ö kuruş muvakkat teminat akçalariyle yukarıda 
yazılı gü:t ve :saatlerde komisyonumuza füünıcaatları. 

23 29 2 7 3096 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Yiiz bin cıdet Lnkır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt

mesi l l 9 939 pazartesi günii saat 15 te Tophanede fc;tan
bul Levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
3 - llk teminatı 1800 1iradır. 
4 - Şartname ve ııünrnnesi komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kC\nuni Yesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından en nz bir saat evvel komisyona vermeleri. 
24 29 3 7 (312!) 

İzmir levazım amirliği satın alnia komisyonundan: 
1 - İzmir müs ahkem mevki komutanlığınca göstP.rilecek yerde 

beheri 2 7 J.')4 lira 9 S kurus bedeli kesifli iki aded garaj inşa 
ettirilecektir. İkisinin tah~in bedeli tutan: 54409 lira dok
san kurustut. 

2 - Kapnlı z;rHa ihalesi 16 cylul 939 cumartesi günü saat on 
ikide lzmirôe kışlada levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yap lP-caktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuru~tur. 
4 - Sartnamesi, keşifname ve projeleri her gün sabah saat se

kizden on ikive kadar ve 14,30 dan on sekize kadar İzmir 
Mst. Mv. inşaAt komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekale
ti emak:n inşaat şubesinde görülebilir. 

5 - lsl kliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya
pt:tbHeceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel lzmir na
fta fen heyetinden alaeaklaları vesikaları göstermek mecbu
rivetindetlitler. 

6 - Eks:ltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü macltll!letinde ve şartnamesinde yazılı ve f zmir müs
tahkem ttılvki komutanlığına diİekçe ile müracnat ederek 
t mniyetçe yaptirılmış tezkiye vesikaları ile teminat v~ tek
jjf mek up1a ın< ihale- Malından en az bir saat evvel komis-
yöna vermiş buİünacaklardır. 29 5 1 O 14 3221 

-~ 

Borr..ova tümeli s tın alına alnia komisyonundan: 
1 - Alayın sene1ik ihtiyacı için eksiltmeye konulan doksan bin 

kilo o8una talip çıkmadığından ön gün zarfinda eksiltmesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - tlk feminatı yüz bir lira elli kuruştur. 
3 - · · .... i' s· l a rfust:ogo ~39 perş-emöe günil saat Bnda Söke 

st:vari nlayı satın alma korlıisyonuhda yapılacaktır. 
4 ·-· !steklilerin belJi giin ve saatta alay satın alma komisyonuna 

miiraear.ıtlatı ilan olunur. 3218 
-- ... 

... 
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lzmir levazım amirliği satın alına l·omisyonundan: 
1 - İzmir miistahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 

(516000) kilo yulaf ihtiyacı kapalı zarf usulü ile münaka· 
saya konmuştur. 

2 - lhalesi 13 eylul 939 çarşamba günü saat on altıda fzmirde 
kışlada lzmir İevazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 27090 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (2031) lira (75) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her giiı1 komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i:ıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları He 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

29 3 7 12 3222, 
Borhova tümen satın alma komisyonundan: 

1 - Ayrı aytı dört pazarlık şartnamesiyle cem'an 70 ton askeri 
vasfı haiz ekmeklik un pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2 eylul 939 cumartesi günü saat dokuzdan itibaren 
on bire kadar yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4· - Beher kilo un için 11. Kr. 80 santimden 12 kr. 25 santirrıe 

kadar tahmin edilmiştir. 
5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen vakitlerin· 

de teminatları ile birlikte Bornova askeri satın alma komis· 
yonua gelmeleri ilan olunur. 29 1 3219 -

lzmirde S. i. M. Vekaleti sağır, 
dilsizler ve körler mOessesesi 
müdürlüğünden: 

Müessesemizin 75 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhal~ 
dir. Şartlar: (Sanat mektebi mezunu olmak, çalıştığı yerlerden i)'l 

hizmet vesikası getirmek, askerliğini yapmış ve tam sıhhatli olma~ı 
tekellümde kusur göstermemektir. • 

Bu şartları haiz isteklilerden İzmirde yapılacak ameli ve nazarı 
imtihanda muvaffak olan alınacaktır. 

1 :; Eylul 939 tarihine kadar lazım kağıtlarla müesseseye mü ' 
racaat edilmesi ilan olunur. 3199 

Urla Tahaffuzhanesi Müdür/Ü., 
· ğünden: 

Urla tahaffuzhanesi dahilinde Tephirhane, soyunma, giyinrıf~ 
yıkanma ve aşı dairelerinde yaptırılacak kalorifer tesisatının muhaf1l0 men bedeli 4529 lira 71 kuruş olup talipli çıkmamasına binaen 1 
gün müddetle münakasa uzatılarak 4/9/939 pazartesi günü saat ofl 
birde yapılacaktır. 

Taliplerin o gün miira.caatlf\n ilan olunur. 319~ 

müd··rıü .. Urlct T ahaffuzhanesi 
ğünden: 

Tahaffuzhanemiz elektirik tesisatı için muhammen l:iedeli 4!,: 
lira olan 6 ton mazota verici çıkmamış olmasına binaen ihale on go ıı 
müddetle uzatılmıştır. Münakasa 4/9/939 pazartesi günü saat 0t, 
birde yapılacağından taliplerin o gün için komisyonumuza müracflL' 
lan ilan olunur. 3196 

Uoktor 
f). Bchcet Uz İzmir levazun amirliği aatın alına komisyonundan: 

, 
ÇOCUK 

Hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını 11.30 dan bire kadar 
BPyler sokağındı. Ahenk matbaası 
··~ '"'"" kı:ıbııl eder. 

Erzakın cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira Kuruş 

Muvakkat 
Teminatı İhalenin 

Lira Kuruş Tarihi Günü Saati şekli ___... 
Sığır eti 105000 29400 00 2205 00 7 /9/939 PerşemoelS K. Zarf 
Koyun eti 105000 45150 00 3386 00 7 /9/939 Perşembe 15 K. Zarf 
Keçi eti J 05000 25250 00 1968 00 7 /9/939 Perşembe 15 K. Zar~ 
Kuzu eti 6000 2700 00 202 50 7 /9/939_ Perşembe 15 A. Ekııılt 
Ekmeklik un 
Birinci nevi 520000 67600 00 5070 00 8/9/939 Cuma 15 K. Zar~ 

Bu resmi 
·•KODA:<" L siz de çer<el:illir~iniz Nohut 30000 2700 00 202 50 8/9/939 Cuma 15 A. f.ks~I~ 

Makarn?. 20000 4600 00 345 00 8/9/939 Cuma 15 A. Eks~I 

"I ODAK" J IOR 620 

bakınız' -----· 
Yarın 

Kıymet 

bl9llirml? 

Anastigmat objektif. otomatik 

Yeni Krome Modeller 

50 
ITradan başlar 

KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz· 

KOOAK Sirk eti - Beyoğlu, f stanbul 

- Eğlen~ilerınizde 

- Gezintilerinizde 

-Tatil 

zamanlarınızda 

Sadık arkadaşımz 

ODAK''tır 

İrmik 4000 920 00 69 00 8/9/939 Cuma 15 A. f.ksılt· 
Kuru fasulya 60000 9600 00 720 00 11 /9/939 Pazartesi 15 K. Zar~ t 
Mercimek I. nevi l 0000 1400 00 105 00 11 /9/939. Pazartesi 15 A. f.ks~lt· 
Patates lOOOO 1800 00 135 00 11 /9/939 Pazartesi 15 A. Ek1111

• 
K f.ksilt· uru soğan 20000 1600 00 120 00 11 /9/939 Pazartesi 15 A. f 
Sc:ıdeyağı 20000 19000 00 1425 00 12/9/939 Salı 15 K. zar. 
Şehriye I. nevi 20000 5400 00 180 00 12/9/939 Salı 15 A. f.k5'.:~· 
Salça 3000 900 00 67 50 12/9/939 Salı 15 A. f.ks~ . 
K t'."~51Jt. 

uru ot 36000 1080 00 81 00 1 2/9 /939 Salı 15 A. ı:. f 
Bulgur 55000 8250 00 618 75 13/9/939 Çarşamba 15 K. ~:jlt· 
Yulaf 48000 2400 00 180 00 13 /9 /939 Çtırşama 15 A. J;. ·ıt· 
Saman 28000 560 00 42 00 13/9/939 Çarşaınb 15 A.f.ksf 
Pirinç 38000 10260 00 769 50 14/9/939 Petşembe 15 K. ~~!ilt· 
Beyaz peynir 5500 2035 00 152 63 14/9/939 Perşembe 15 A. r.. jJt· 
Zeytin tanesi 3000 720 00 54 00 14/9/939 Perşembe 15 A. Ek~ 
Odun 1000000 7500 00 562 50 15/9/939 Cuma 15 K. ~~~{ıı. 
Kırmızı biber 7 00 280 00 21 00 1 5 /9 /9 39 Cuma 1 5 A. Eksilt· 
Sarmısak 700 48 00 6 30 15/9/939 Cuma 15 A. k jJt· 
Kuru üzüm IOOOO 2400 00 180 00 15/9/939 Cuma 15 A. B 6f 
Yoğurt 34000 5100 00 382 50 18/9/939 Pazartesi 15 K. Zıı~ilt· 
Süt 15 A f.Jt" 5000 600 00 45 00 18/9/939 Pazartesi · 9jlt· 
Zeytinyağı 1. nevi 3000 1290 00 96 75 18/9/939 Pazattesi 15 A. ~k f 
Toz şeker 18000 5040 00 378 00 19/9/939 Salı 15 K. g:jlt· 
Sitke 3000 21 O 00 15 75 19/9/939 Salı 15 A. ,5jlt· 
Sabun 1. nevi 4000 1560 00 ,117 00 19 /9 /939 Salı 15 A. ~ı;1lt· 
Pirihç unu 600 162 00 1 2 1 5 19 /9 /939 Salı 15 A. f.kSjJ!· 
Çay 100 400 00 30 00 20/9/939 Çarşamba j 5 A. ıtsil~· 
Kuru batnya 400 400 00 30 00 20/9/939 Çarşamba 15 A. ~1'5il!· 
Kaysi 2300 1725 00 129 38 20/9/939 Carşamba 15 A. fksi11• 

Kuru etik _ 2300 552 00 4 J 80 20/9/939 Çarşamba 15 A. erııı~ 
1 - Bayram içteki jandarma birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı otuz yedi kakı:° o.J'ılıı1 

hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Bayramıç askeri satın alma komisyonunda iha.ieltrı y 
caktır. 

2 - Teminatları hizalarınd:ı yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İst~liler Ticaret Odasıncl.i kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. esifı~c 
5 - Eb~ltmeye iştirak edece t ler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde Vf" şarttıo~ir sflı:ı: 

yazılı vesikaları ile kapalı Uirf için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatınt.ian en aı urııcııt 
evvA komisyona vermiş bulunacaklardır. Açık eksiltme için ihaleden ev'\ el komisyona ifl 
2arı. 16 22 29 3 3009 
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l2mir mıntakası Bas n Birliği 
idare heyeti riyasetinden: 

J 5 Tem muz 939 tarihinden itibaren filen işe başlamış bulunan 
t?ııntakamız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 3511 nu· 
tnaralı Basın birliği kanununa tevfikan birliğe kayıtlı bulunmıyanla· 
tırı gazete ve mecmualarda çalışamıyacakları tasrih edilmiş olduğuna 
aöre alakadarların derhal Gazi bulvarında Yeni Asır gazetesi idareha
n;ıindeki (Basın birliği bürosuna) müracaatla beyannamelerini tan
~rn evlemeleri. 

İz~ir mm takası: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal
ra. Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon vilayetlerinden mürek
ıı.eptir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete mecmua sahip, muharrir, muhabir 
~c rnüsahhihlerinin de tahriren Birliğe müracaatla kayıtlarının nihayet 
~beş gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 1 

Fenni Şartname 
Denizli Sıhhat ve ictimai m'.ıave-

• 

11.et müdürlüğünden: 
l - Denizli merkez lrnza~ının şamlı çiftliğinde ve toplu bir vazi

:ette oturtulmuş olan Bulgar stan göçmenlerinin ihtiyacı icin mevcud 
Ooo bin lir hnvalcsinin ~ ett ği miktarda çift hayvanı ( ökUz) sn tın 
ıllınacnğındnn 23-8-930 tarihinden itibaren 15 gün müddetle nçık ek
f' 11tıneye çıkarı'mıştır. 

2 - İhale giinil G-9-9:30 olarak tesp"t olunmuştur. 
3 - Alınacak beher baş öklizün muhammen bedeli (50) liradır. 
4 - Bu okozıerln Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit ;·e 

cı\'arı hayvanlarından olması şayanı arzudur. Öküzlerin yaşlnı üç ya 
tından aşağı ve beş ~aşından yukan olrnıyncakhr. Boyları l, 14 ten a
tağı olmıyacak, gövde g-eni~ kemik teşekkülatı kuvvetli ve bilhassa 
t5ğUslerin iy; neşvıinüma bulmuş olması tırnakların dliz ve muntazam 
\' e sargı ve butl:.rın dolguyı olma,:ıı Hlzımdır. 

1 
Ö- liayv nlı::r D •• nizlide nlım satım komi~yonu tarafından tc~e~

il'}ı edilecektir. J'e ellümr1en evvel her birinin ba~·tarn muayene ettı
l'ilerek her ıur;u ilet \"e emrazdan sarın ve göçmenlere verilmeğe el -
~ilk olduğu raporla tPabit olunduktan sonra vaziyet olunacaktır. 

C - Bu muıuneleden . onra hayvnnlnra tüberkülin zerk edilecektir. 
ŞııPheli taamül verenlPr kabul olunmıyarak baYiine iade hiç taamUl 
\·erıniyenler l\abul cd Jecektir. Ancak bunlarla bir hafta müddetle mü 
ılhede altına alınarak her giln bu ha\'\'anların sıhhi durumları koııt
;oı edilerek br•denf hareketleri tespit ~lunacaktır. Ve bu müddet zar-
1llda hastalıklı olmadıklarına kanaat getirilen bu hayvanlara komis-
ton teslim \'~ tesellüm muameleı;i yapacak bu znll"nnn kndnr havvan
'ıltın yeme, içme, muhafaza, coban mac:raflnrı bayiine a't olacaktır. 

'i - Ôküz!P,.in tedarik ve teslimi ihale tnr:hinden itibaren azami bir 
~~· içinde hitama erdirilmiş bulunacaktır. Aks takdirde komisyon bu 
a~'Vanları pazarlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve bedeli 
h:ı.ıedcn fazla masrafı bayi tarafınd.an bila itiraz tes,··vesi meşruttur. 
t 8 - HayYanlnr topluca ve imkanı olmadığı takdirde cc te, ce te 
~t"'k ve tesl!m ed Jebliir. Her teslimi müteakıp bay adına tanzim kılı
~acak evrakı tahakkuk;yP. J'e bedeli mal sandığınd.m <loğruc.a bayiine 
e~·ahud bayiin vekili umuru olduğunu tevsik eden zata Denizli mal 
l'ıdığından tesviye ettirilecektir. 

f 9 - Ekc;ıltmeye ·rebilmek üzere yüzrle 7,5 hesabi ·le muvakkat 
~lllina akç!ıcıı olara"'k 870 Jlra ·ı na men ve emaneten mntinlli mn1 san
(Iarına vat•rmak ve makbuzunu irne etmek şarttır. 
ller ha~gi bi!· bnnkR teminat mektubu ve hükumete ait tnh\'ilat ve 
~kr-az ko1J1Jnları da mi.1teberdir. 
lO -- lll'in delHil ye pul ve diğer buna mllmasil gayri melhuz mas -

raflar sati~Ya :ı.ittir. 23 26 29 2 3103-6492 

Talebe yurdları 
iz mir Türk Maarif cem ·yeti 

• l - K;z ve erkek tait~be yurdlarındn kayıd knbul mu;ımelesine bnş4 

a11ttııştır. Yurdlara ka~~rlolunabilmek iç n izmirde her hangi bir okula 
l~·tcı olunmuş o mck kafidir. 

,, 2 - Bir ders yılı için tnlebP yurdlarında üç tak.:itte 150 lira ücret 
~tıır. l\Iemur \'e müteknit çocuklarından )'üzde 10 kardeş çocuklar

?ı l'üzde 15 tenzıHlt l'apılır. 
taa - Kız yurdu için kayıd muamelesi köprüde tramvay caddesinde 

5·687 • ·o. lu Muamm('r Uııaklık"lin köşkünde rapılır. 
4 - Erkek talebe yurclu kayd muamelesi talebe rurdu binasında ya
lır. Erkek t:alebe yurdu birinci ve ikinci erkek li elerlyle tecim lisc
lllrı bulunduğu kordon mıntaka:ıında merkezi, gen ş bağçeli bir bi
a>'ıı nakledilecektir. 
~ - Kız ve erkek \·ur<llarında karyola ve yatak yunlcn temin edile

eltır. Yatak takımlnrı okulda mevcud listede olduğu gibi ailelerce 
~in edilec 0 ktir. 
8 - Talebe yurdlannda iaşe işleri Ege lisesinin gilndelik tabcllfı-
ııa iöre tertip edilir. 

.,; - Talebe yurdlarında ~ocukların huzur ve sükOnetle derslerine 
1tabıımeleri için gerek olan tertipler alınmışbr. 
& - Leyli liselerdeki ders müzakere ve çalışma saatleri miktarınca 

t illere zaman ayrılmıştır. Tnlebe bu zamanlnrda liselerde olduğu 
,,bt lrıüzakereci öğretmenin nezaretinde mUtalca salonunda derslerl-

~tlışırlar. 
Telefon: 2920 Telgraf adresi: Ege lisesi lzmir 

'- 24 26 29 3182 

~IDir Emrazi Sariye hastaha
~~ıi başhekimliğinden: 
a~lttahanezıın 1939 mali yılı ihtiyacından azağıda tahmini fiati mu
il ~at teminatı ı•azılı 95 kalem ilacı 16 gün müddetle açık eksiltmeğe 
!buştur. 

~linameyi ve listeyi lstanbulda sağlık direktörlüğünde ve lzmirde 
~ hane ba~hekimliğinde her gün görül.ebilir. Eksiltm~ 6 eylilJ 939 
"1~Unu ant 10 da Tepecikte Emrazı sarıye hastahanesınde toplanan 
·•'Yon huzurunda yapılacaktır. . . . 
lıvakKat tem'nat para \·eya mukabılinde kıymeth evrak komısyon

a;11rınnııyacağmdan isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını 
&andığına yatırmaları !Uzmıdır. 

Tahmini • fovakknt 
bedeli teminatı 

lhıruş Kuruş 

233097 1748~ 

19--24--29--8 3010 

(ANADOLU} 

l Gü,nrtk Jl,IJuhafaza ["enel 
1 komutanlığı 
Istanbul levazım amirliği satın al

ma komisyonu·ndan: 
1 - Satın alınacak 100 tv•ı b'rinci benzinin 12-9-939 salı günü sa-

at Hl te l.npHh zaıfJn lk iltme i yapılacaktır. 
2 - Tahmini bech li 26500 lira ve ilk teminatı lü88 lin.dır. 
3 - Fenni pv..,afı 'e ~artı 'ıme i komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekl lnin belli pim \1 E' sattcn bir saat e\'velinc kadar 24!)0 

~ayılı kanunun rnı·!fi veçhlie hazırlıyacakları teklif mckt up
larmı Oıı~atn rıh!ım caddesi Veli Alemdar han 2 inci kattaki 
koıni::ıyl)nll vcı·moleri. 24 28 2 7 6432-3089 

Eg Er ~k Li esi 
lzm "r Türk Maarif Cemiyeti 

Yatı ı - Gündüzlü 
1 - T:ım tcşki'atlıdır. L'sc. ve orta kıcımın bütün sınıfları bu sene a-

çılmıştır. 

A - Li,;e kısmı yatılı tlcrei 200 gündilzlü 76 liradır. 
B - Orta kı ... mı yatılı iıcrel 200 gündüzlü 60 liradır. 
C - tık kısmı ~·atılı ücrci J 60 gündüzlü 50 liradır. 
D - Ana kısmı gilndüzlü 50 liradır. 
2 - Ü ere il er iiç Lnksitte nlmır memur ,.e müteka ·t çocuklarından 

yüzde 10 kardeş çocuklarından ~·üz 15 tenzilat yapıılır. 
3 - Knyıt munmelesine bn~lanmıştır. Derslere 26 cyJQlde başlana

caktır. 

4 - Gerek lise ve gerekse ilk nna okul binaları izmirin en güzel 
en mamur en havadar yeri olan Karantina ve Köprü mıntakasındadır. 
Lise KöprU {Şakirbcy) 141 inci sokakta eski ticaret lisesinin bulundu
ğu binadır. llk ve ana okul da Karantinada Karakol civarında 181 in
ci sokakta 5 No. da Mmısurzade konağındadır. Okul binaları denize 
nazır geniş bağçelidir. Dersnne ve yatakhaneleri bol hava ve z"yasiy
Je her türlü sağlık ~·utlarını haizdir. Klltüphane ve Hiburatuarları da 
hazırlanmak suretiyle bu .sent tam teşkliatlı lisenin ihtiyaçlarını kar
şılıyacak bir hale l:onmu~tur. 

5 - Ôğr~tmenler Kadrosu lzmirin seç:Jmiş muallimleriyle kuvvet-
lendirilmiştfr. · 

Telgraf adresi: l~ge lic:esi İzmir. 
TC'lefon: 292u lise, 0947 Ana ilk 

21 26 29 3133 

1zmir vi ayeti daimi encüme
ninden: 
Sefcrihi'-'ar zafer okulunun onarılma ·ı 722 lira 96 kuruş keşif b0 de -

liylc ve 15 gun miıdclet e ı: çık ek iltmcğe konulduğundan isteklilerin 
2400 ~ayılı ')'a:sa htikOmlerine göre hazırhyacakları teminatları ile bir
likte 4 eylül 9J!) pnznrtesi uat 11 de daimi encümene baş vurmaları 

15- 28 298G 

M. M. ,~. Den·z Levazım satın 
om·syonunClan: , 

- Tahmin edilen b~deli 72.135 lira 75.000 kilo sadeyağı 2'1 
ağustos 939 tarihinde salı günü saat 1 1.30 da kapalı zarfltı 
dınmak i.izerc <>ksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı 4856) lira (75) lkuruş olup şartnamesi her gün 
kom:syondan ( 361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e-
d .. cekleri kapalı tekiif mektuplarını belli giin ve saattan bir 
saat evveline kadnr Kasımpaşada bulunan komisyon ba~ • 
kanlığına makbuz mu'knbilinde vermeleri 

13 18 23 28 6059/2925 

I LAN 
f(ırıkkale Gedikli usta hazırla· 
nıa okulu bl~rinci sınıfına talebe 

alını} or 
-- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge· 

dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

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

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

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

lerine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tosdikmım'"yi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmı§ olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hiiviyet cüzdanında 

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

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 15 17 3034 

T. C. Ziraat bankası ödemiş 
su ve elektrik işletme idare

sinden: 
ldaremiz için biri 70 diğeri 45 lira aylıkla iki elckt1·ikçi alınacaktır. 
Talipl rin resimli nüfus teskeresi, bal tercümesi polisten tasdikli iyi 

hal vesikası Ye şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonser-
visleri suretiyle 1-9-939 tarihine kadar yazı ile idareye mtiracatlan 
ilfın olunur. 26-27-29 9157 

(SAHiFE 11) 

~fllll!l!l!IMl!I .. 
Tütün imllananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

mü~tekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Halbuki D p } 'ın son 

Alman r • er icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derececinde ıüzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her verde 150 kuruştur • 
Toptan, peraltende satı~: Kemeraltı Karakol kar!lll No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

lznıir Yün Mensucatı 
T. A. Sirketinin halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevaim dolayiıiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiı:eler için bu mamulatı tercih ed~ 

•:.s A T 1 Ş Y E R L E R ı:m 
B:rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

BRiSTOL 
Be yoğlunda 

OSMA Ni YE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelci.al 

B. Ömer L'.itfi Bengü 
eli r 4 4: Senelik ıecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendiıirı• 

aevdimıi,tir •.• 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. lstanbutda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar .• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmİ· 

yecek derecede ucuzdur. 

~Kırkağaç belediye riyasetin
den: 

Kırkağnç"a getirilecek koca suyun bakiyei tesisatı yeniden ora 
beş gün müddetle c:ıçık eksiameye konulmuştur. 

Eksiltme iki eylul Cumartesi günü saat 1 O da belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 147 liradır. Taliplerin şartname ve k~ 
şifnemesini almak üzere Belediyeye müracantları ilan olunur. 

23 25 27 29 (31 10) 

I LA N 
Sen Jozef Fransız ko

leji Af sancak 
Te!efon: 4237 

ilkokulu bitiren yavrularınızı ihzari aınıfımıza yazdırınız. Bir yılda 
bir liaan kazanacaktır. Bir lisan bir adam demektfr. Kayıtlara başlan· 
mıftır. Fazla izahatı okul direktörlü den isteyiniz.. 27-29 

Ege ana ve ilk okulları 
lzmir Türk Maaı·if cemiyeti 

Ana ve ilk 

l --1lk yat h iicret 160 liradır üç taksitte alınır. 
A - İlk gündüzlü ücret 50 liradır Uç taksitte alınır. 
B - Ana giindüzlü ücret 50 liradır üç taksitte alınır. 
2 - Okul izmirin en güzel en mamur mıııtakası olan Karantınada 

l\fansurzade konağında açılmı~tır. 
3 - Ana ilk kısımlar için iiizım olan bütün eşya hazırlanmıştır. Ted. 

risat ve terbiye işleri en değerli öğretmenlere tevdi edlimiştir. 
4 - Ana kısma 4, 5 ve 6 ynşındaki çocuklar alınır. 
6 - 11k kısmın birinci ıkinci Uçilncü sınıfları açılmıştır. (Birinci sı

nıfa 932-933 doğumlular ı:hnır) diğer sınıflara naklen veya imtihanla 
talebe kabul edilir. 

G - Kayıd kabul muamele~ine başlanmıştır. Derslere Birinciteşrinin 
ikinci günü başlanacaktır. 

7 - Çocukların okula gelip gıtmelcri için de otobüs temin edilmiş

tir. 
Telefon: S947 Telgraf adres: Ege lisesi İzmir 

24 26 29 8184 
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Deutsche levante Li
nie G. M. 11. H. 

Hamburg 

Sperco Vapur 
Acentası 1 

ADRETICA S. A. Dl ... 

c.Tılly L. l\I. Russ> vap. 17 ağu:;tos NA VIGA.%10NE 
ta beklenivor Roterdam Bremen ,·e Z A R A - Motörü 28/8 saat 8 
Hamburg .!im.anları için 

1

mal alacak- de gelerek 29/8 saat 17 de Pire, Kor
tır. fo. ı..,orto Edda, Brindizi, V alona, 

cThessalia> vapuru 28 ağustusran Draç. Gravoza, Spalato, Zara, Fi
~ eyltıle kadar Rotterdarn. Rremen yume, Triyeste; ve Venediğe hare
ve Hamburg limanları için ınal ala- ket edecektir. 
caktır. B R 1 ON 1 - 31 '8 tarihinde gele-

cArcturtı~> ,·apurr 11 eylOlden 17 rek avni gün Patmo, Leros, Kalim
eyliile knr1ar Rotterclam, Bremen ve nos, f~tnnköy ve Radosa hart>1-;:et 
Hamburg limanları irin mal alacak- ed~cl"l-t'r. 

'(ANADOLUj 

Eleksir Şahap 
Basur memelerini giderir. Kuv· 
veti, erkekliği, istihayı arttırır · 

JIUllllllllllll-

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TA R1Hl 1888 

tır. B R I ON i - 4 q tr-·· · cb r ı , 
4= Belo;rad> mot. 25 eylülden 2 rek 519 tarihinde Pire, Korfo, Fo~ S~rmayesi: 

ilkte. rine kadar Rotterdam, Bremen to Edda, Brindiz Saseno, Valona, 
'e Hamburg limanları için yük ala- Drac. Gravoza, Spalato, Zara, Fiyu
('aktır. me, Triyeste ve Venediğe hareket 

100,000,000 Türk li~·a&ı Şube 

ve ajan adedi 262 

cLevante> \'apuru 9 ilkteşrinden edecektir. 
15 ilk teşrine Kadar Roterdam, Bre- L E R O - 7 / 9 tarihinde gelerek 
men 'l! Hamburg limanları için yük ~yni gün Patmos. Leros, Kalimnos 
alacaktır. lstanköy ve Radrnıa hareket edecek-

Tahliye 4 ' ' .. "" CITT A Dl BARI - 7 / 9 tarihinde 
gelerek ayni gün İstanbul, Pire, Na-

cAchaı<u vap. 25 ağustosta bekle- poli, Marsilya ve Cenovaya hareket 
niyor, Hamburg Bremen \"e Anverıy edecektir. 
ten mal çıkaracak ve fü:1·gaz Varna IT ALIA S. A. Dl NAVICAZIONE 
ve Köstence için mal alacaktır. VULCANIA - Motörü Triyeste-

den 14/ 9/ 939 tarihinde harekPt e-dip 
Df'.rı Norake Middelhavalinje: 28/ 9/ / 939 tarihinde New Yorkta 
cBMphorus> motöril 30 ağustos- bulun<Acaktır. 

tan 1 eyh1le kadar Diyep ve Norveç OCEANIA - Motörü Triyeste
için mal alacaktır. (Bu va - den 7 / 9/ 939 tarihinde hareketle 25/ 
pur Nol'veç limanları için ancak 31 9/ 939 tarihinde Boenos Ay t b . 

w k d k . ) res e u 
iiU~toı:a adar tahmil e ece tır. lunacaktır. 

cBalkis> m~töril 25 .eylülden 28 Ter- ROY ALE NEERLJ\NDAISE 
Hlle ~adar Dıye?, DUnkerk ve Nor- KUMPANYASI 
veç Jımanları içın mal alacaktır. UL YSSES _ V 4 9 ., . 

cBosphorus> motörü 25 ilkteşrin- d l k R apuru tarının-

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Mua!!:-'. 1
• :i 

den 28 ilkteşrine kadar Diyep Diin- e ge ere otterdam, Amsterdam, 
kerk ve Norveç limanları içi~ yük Hamburg limanları için yük alarak Para biriktirenlere 28800 l'ra ikramiye verecek 

ı k 
hareket edecektir. z· 1 . a aca tır. . HERMES . ır aat Lan kasında kumbara ı ve ıhbarsız tasarruf besaı.ılannda en 

J D. T. R. T. h. - Vapuru 18 9 tarı- az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
)r cKassa> mot. 17 uğustosa doğru ınde gelerek Rotterdam, Amster- plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

l)ekleniyor, :runa lımanları için mal dam, ve Hamburg limanları için yük 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
wlacaktır. alarak hareket ec1Pcektir. 4 c 500 c 2,000 c 

cSzeged>" motörü ağustos sonları- SVENSKA ORIENT LINIEN 4 c 250 c 1,000 c 
·''ıı a doğru bekleniyor, Tuna limanları . VIKINGLAND - Motörü elyevm 40 c 100 c 4,000 c 

Sçin mal alacaktır. lımanımızda olup Rotterdam, Ham- 100 c 50 c 6,000 c 
cDunu motörü 7 eylUle doğru burg ve Skandinavya limanlarına 120 c 40 c 4,800 c 

bekleniyor. Tuna limanları için mal yük alarak hareket edecektir. 160 c 20 c S,200 c 
alacaktır. , • BARDALAND - Motörü 31 / 8 DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

~ • tarihinde gelerek Rotterdam, Ham- düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
SERVİCE MARİTİME ROUMA1N burg ve Skandinavya limanları için Kur'alar senede dört defa, 1 eyh11, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha-

29 Ağustos 1939 SALI ' ,,,. 

inhisarlar Umum müdürlüğün-
den: 

İşin Nevi Muhammen B. % 7,5 teminati 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 

Diyarbkır başmüdür- 34235 79 2567 68 Kapalı z. J S. 
lük binası inşaatı ,... 
Malatya başmüdürlük 32764 .16 2457 31 c 
hinası inşaatı. . 

1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar· 
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 
za!J usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

_16 

11 - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatlari, ekeiltme"" 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

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

iV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 17 IJ 
:uru~ ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 ku• 
ruş mukabilinde her gün Levazım •mbesi veznesinden ve İzmir Anka•7 
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdü;lüklerinden alınabilir. ' 

Y - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplannı kanuni 
vesaıkle % 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) 

Kooperatifler Birliği tolefon 
Numaraları 

lzmir incir ve üzüm tarım sa· 
tış kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimizin telefon santralı ilga edilerek her servise ayrıca telef on 

konulduğundan alakadarların atideki numaralara telefon etmeleri ılin 
cluııur. 

Umum müdürlük 
Umum müdürün evi 

c « muavinliği 

l\Iuhasebe müdürlüğü 
:Muamelat servisi 
Üzüm ihracat servisi 
İncir ihracat servisi 
Ambalaj servisi 
Üzüm işletme servisi 
Depolar c 
İncir ambar servisi 
Şarap fabrikası 

Satış mağazası 

Kereste deposu 
c sahası 

3835 
3859 
2863 
2324 
2752 
2811 
2703 
2808 
2512 
2767 
4029 
2387 
41911 
3720 
3118 

26-28-30 
cDurostor> vapuru 2 eylOlde bek- yük alarak hareket edecektir. ziran tarihlerinde çekilecektir. 

leniyor, Köstence, Galas ve Tuna li- BORLAND - Motörü 13/ 9 ta-------------------------
manian fçin mal alacaktır. rihinde gelerek Rotterdam, Ham- tarihinde beklenmekte olup Malta, O/ivier ve sürekdsı . ~flfllllllllllllllllllHlfllllllllflflllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllll .. :I 

burg, Skandinavya ve Norveç liman- Cenova ve Marsilya limanlarına yük Limit;d § T T • J T 
cDurostor> vap, 30 eylülde bekle- lan için yük alarak hareket edecek- alarak hareket edecektir. VAPUR ACENTASI - aze, emız, v cuz 

niyor. mal alacaktır. tir. 
JOHNSTON W ARREN LtNES, Ltd. SAGOLAND - Motörü 28 19 ta- HOLANDA A VUSTURAL YA = • A 

cİncemore> vap. 27 ağustasta Bur rihinde gelerek Rotterdam Ham- HATTI ı · 9 1 .. 1 k d L d H 11 -
cEstrellano> vapuru 27 ağustosta - 1 L A ç 

V K
··st S ı· G l b Sk d' . SPRINGFONTEIN V ge ıp - ey u e a ar on ra ve u = gaz arna o ence u ına ve a as urg ve an ınavya limanları için · - apuru · · •"k 1 kt -

· · h k d kt' '"k 1 k h k 30 ·9 939 'h" d A 1 ıçın ~ u a aca ır. -ıçın are et e ece ır. yu a ara are et edecektir. ı tarı ın e vustura ya ve 1 •YERPOL HAT·rI 
ZEGLUGA POLSKA Yeni Zelanda limanları için yük ala- '-' • = 

Vapurlarin liareket tarihleriyle KUMPANYA~ rak hareket edecektir. cOp.orhı> vapuru 
30 agus.t~:;P. ~a- = H t•• ı·· t } t •tı • 

navlunlardaki değişikliklerden acen· LE\':' ANT - Motörü elyevm Ji- NOT: İlandaki hareket tarihle- dar L1 ıverpol ve Glaskovv ıçm yük := er Ur U UVa e ÇeŞl en 
te meı'uliyet kabul etmez. manımızda olup Anvers, Danzig ve riyle navlunlardaki deği~ikliklerdcn &laca \tir. - Hamdı· Nu·· zhet Ça ç 

Daha fazla tafsilat almak için GDNIA limanları için yük alarak ha- dolayı acentamız mesulıyet kabul - n ar 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. reket edecektir. etmez. Daha fazla tafsilat için İkin- DEUTSCIIE LEY A~TE - LİNİE - • 
Henıy Van der Zee vapur acentalı- SERViCE MARITIME ROUMAIN ci kordonda SPERCO vapur acente- cDelos> '·apuru 23 agustosta Ham Sıhhat eczahaneJl 
iına müracaat edilmesi rica olunur. KUMPANYASI sine müracaat edilmesi rica olunur. bourge, Bremen ve Anversten gelip = Bqdarak Bftyilk Salepçio~la. ham kartısıa. ~h ~ 
----- TELEFON: 200712009 PELEŞ - Vapuru 1 / Eylul/939 Telefon: 2004 2005 yük alacaktır. •••llllllHIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•-~ 

r • "nı 111111111111 m 1111111 ıı 11111111111111111111111111111111 ııı 111111111 ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111111111111111111111 

T.iŞ Ban sı'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
--~--=:=::=::=:=::=::=:====.a===:===:=:==:=::===:~=-~~ 

Kur'alar· 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylıil, 1 ikinci 
• teşrin tarihlerinde çeki,ecektir 

,uıı•~ ~ 1KRA MI YELER , 111111 ınıwuıı 111111111111111111111111111ıııu11111111111111111111111111111111' 
1 ·" ' I Adet 2000 liralık 2000 lira ;; 
== = § 5 • 1000 .. - 5000 • = 
~ 8 • 500 .. 4000 • = 
§ 16 • 250 • - 4000 • -
1 60 • 100 • 6000 • = 
1 95 • 50 " - 4750 ,, -
§ 250 • 25 .. - 6.250 ## -

--------------
••• 

s 

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