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Roma matbuatı, son vaziyetten bedbin liğe düştü 

• manya, anzıgın ı A • • kında ısrar 
etmekte ve Kor· or için p e

bisit eklif eylemek • 

Koridor için yapılacak plebisit; lııg~ltere, 
murahhaslardan 

Bir a tılar konferansı mı 
dün Rus -Alman 

tasdik etti 
Sovyetler meclisi, 

paktını 
Brüksel, 31 (Radyo) - Mosko

vadan haber Yerildiğine göre, Sovyet 
Rusya, Almanya ile birlikte beynel

milel ihtiJiifJarı bir altılar konf eran

sına intikal ettirmeğe çalışmaktadır. 
Böyle bir konferans toplandığı tak

dirde, Rusya da buna iştirak edecek 

ve l\lolotof, hakem rnzifesini göre
cektir. 

~loskova, 31 (Radyo) 

meclisi, bugün toplanmış ve Rus - Al. 

man ademi tecavüz mi akını tedkik
ien sonra saat 9 da tasdik eylemiştir. 

---

nın tayin edecekleri 
tarafından idare olunacak ve bir 

Fransa, Italya ve Rusya
müreklcep bir koınisyon 

• • d • k • Moskova, 31 (Radyo) - Sovyet 
S en.., lÇlfl e SODa erece İlr yüksek meclisi, Rusyada mecburi 

Berlin, 31 (Radyo) - llitler; bu

gün hariciye nazırı Von Ribentrop, 
mareşal Göring ve propaganda na

zırı doktor Göbels ile uzun müddet 

konuşmuştur. Alflkadnr mehafilde 

dccek bir komisyon tarafmdan ida- askerlik hizmetinin iki eneye iblatt-ı 

ı k Pi b
. •t 

19 8 
d hakkında harbiye komiseri mareşal 

A lmanya her za
mandan daha 

zayıftır 

re 0 unaca ·tır. e ısı c, 1 en Voroş'lofun verdiği tayihayı ittifakla 
evvel koridor civarındaki kasabala- kabul eylemiştir. r1. Voroıilof 

söylendiğine göre; bu konuşmada. 

ra yerleşmiş olan Polonyaltlarla bu ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·• 

kasabalardan hicret etmiş ve halen Dünva v ~ zivetinin fzm"rdeki Tl 
ister Almanyada ve ister hariçte yer 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
İngiltere ile Almanya arasında, 

bir haftadır açılan muhabere cere
yanı henUz durmuı değildir, Alman· 
yadnn gönderilen bütün 'nki.ta ha
berlerine rağmen Röyter Ajansı en 

ingilteren ·n son notasma verilecek 

mukabil cevap hazırlanmış ve öğle

den sonra bir toplantı daha yapıla -
rak, cevabi nota tasdik olunmuş, 

nıOteakıben ingiliz sefiri Nevil Hen

der:..ona veri.mişt'r. 

~~!~iş Almanlar iştirak edecekler - Piyasada hafif bir 
Plebisit netices"ndc koridor civa-

. _... .. - ·---- ... __ 
pılarmı kapamamıf olduğunu bildir· 
ınekte muaırdır. 

Halbuki Berlini dinlersen'z herıey 
kaybolmu~, her türlü uyuıma değil 
ya müze.kere ümitleri bile suya düt
rnüştür. Führer milletine bir beyan
name neıredecek ve sonra meçhul 
bir ııemte mütevecc:hen hareket ede· 
~ektir. 

Ala, fakat sonra ne olacak? 
Eğer Berlin, her tehdid teminatın

da ciddi olsaydı hart> bu&'Ün değ.:l , 
tam bir aydanberi baılamıt olurdu. 
Almanya bir aydanberi her gün bir 
haıka cepheden tehdidlerle yumruk. 
larını sallamak ta, fakat mukavemet 
göreceğini anlar anlamaz 7ayıf bir 
nokta bulmak ümid i!Je başka bir İı· 
tikamete dönmektedir. 

Bununla bugün yarın yakın bir 
atide harp olmıyacağını iddia etmek 
iatemiyoruz. Sinirler o kadar gcl"il. 
tniı, her taraf azami haddine kadar 
o derece hazırlanmııtır ki harp rh ti
tnalini bir hakikat gibi kabul etme
tnek ve biitün tedbirlerimizi on11. gö. 
l'e almamak hataların en büyüğii 
olur. 

Ancak aynı' zamanda şuna da kani 
İz ki Almanya bugün bir harp yap
tnak için her zamandan daha ziyade 
zayıftır. Bu zaafı da bizzat Alman 
•İya~eti hazırJaınıştır. 

Artık r!yazi bir hakikattir ki Al
tnanv nın bütü:ı hüviyetini inkiır 

ederek Sovyet Rusya ı=Ie imzalamıt 
olduğu ademi tecavüz paktı psikolo
jik ııahnda bir zafer gibi teceJii et

tniş olmatıına rağmen bu hükumeti 
•İyaset sahasında her zamandan da
ha zayıf bir hale düşürmüştür. 

Evet, Almanya Rusyanın bir ta
raflığını değil, ~ 'taraflı~ını temin et
'-ıiştir. Fakat buna mukabil her sa
h•da kendi İne muzahir olacakları 
~Üphesiz olan bütün dostlarını kay. 
hetrniatir. 

JaponJ.•a mihver devletleri heaa
hına rnuhakkak bir surette kaybed'l. 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Propaganda nazırı doktor Göbels, 
akşam üzeri ecnebi matbuat mü

me_sillerini davet etmiş ve cevabı 

notanın metnini bildirmişfr. 

Almanyanm verdiği cevapta, Dan. 

zigin Almanynya ilhakında ısrar et

mekte ve koridor için pleb"sit yapıl

masıı11 teklif eylemektedir. 

Yapılacak plebisit; bir sene için-
de sona erecek ve; İngiltere, ;talya, M. Ribentrop 
Fransa ve Ruı::yanın tayin edecekleri murahha~lar tarafından teşekk!il 
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1 
Doo3nma ve 
vetle i i sefer 

va uv-
•• ere tı 

İngiliz deniz kuvvetleri vatan hizmetine koıarken 

rındaki kasabaların bir kısmı Polon
ynyn ve bir kı mı Almanynya geçse 

.,,_,=-.. ~~n.~noy c rn r i :Pru y y 
gitmek iı;"ıı trutosf rler inşa etmek 
hakkı, sureti kat'yede Almnnyaya 

bahsolun ıı c nktır. 
- Devamı 4 üncü sahüede -

o 

Yugos,,\vya 
Basvekiiinin mühim 

~ 

beyanc1tı 

M. Siveskoviç 
Bclgrad, 31 (Radyo) - Bncweki! 

Svetkoviç, bugün beyanatta bulun -
muş ve Yugoslavyanın bitaraf kala

cağı hakkındaki haberleri tekzip 

ederek, bu gibi şayiaları çıkar,!lnla

rın, gayri mes'ul kimseler olduğunu 

öylemiştir. _________ , 
Vatandaşı 

cTürk, yurdun dağlarında, or
manlarında, ovalarında, denizlerin
de, her bucağında nasıl bir bilgi ve 
kendine güvenli yürüyor, dolaşıyor-F Londra. 31 (Radyo) - Harp tak- durulacaktır. 

U a rl m 1Z1 ~ dirinde hükumetçe işgal olunacak Londra, 31 (Radyo) - İngiltere 
sa, yurdun asuğmanında da, ayni 

binaları teı:;bit Ye ilan edilmiştir. Bu donanması bugün seferber edilmiş. } 1 -Günde binaların şimdiden tahl'yesi için ted tir. Kara, hava ihtiyatlarına da ilk sur;tıe. do~~a~~melidi\1 • d 
birler alınmıştır. emre hazır bulunmaları bildirilmiş- t u ~e, 
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r
1 

' ~oc\ ugun. ~n, 

272 070 k• • d Gıda maddelerinin rasyonel şekil- t"r. ı "d·a an uş a
1
r Ye, Yaklanb 8'1'ası ıç9ı3n: 

I iŞi gez : d t ·· . · t db" 1 1 t L d 31 (TI a' ) lI"kA t e varışa a ıştırmn a nş ar.~ o , e evzıı ıçm e ır er a ınmış ıı·. on rn, .a yo - u ume, · K ATATÜRK 
""'•••••••••••••ıl Gıda maddeleri stok halinde bulun- - Devamı 4 ncU ~ahüede - 1 • 

i yi lik var 
Tacirler:n ilekleri kabul edildi. 
lzmi deki A manlar gidiyorlar 

Dün piya!;nda nisbi b 'r nikbinlik tıklnrı rrünler için tahakkuk edeceli 
başlamıştır. İngiliz lirasının teınev- ecnebi pnrnsiylc ınntlfıbntı, cumhu. 
vücü ve epey sukutu yuzünd~n ibra- riyet merkez bankası tarafından o 
catçılnr arasında göze çarpan tcred- günfü kuru üzerinden kendilerine 
düd iizerıne mmtnka ticaret müdür- \'Crilecektir. 
lüğii keyfiyeti tkaret vekaletine bil- Bu tedbir ihracatçılar nezdinde 
d rerek tedbir alınma mı, ihracntçı- memnuniyetle karşılanmıştır. 
lnrm mahsulü ihraç ettikleri günkii 
İngiliz lirası kıymeti uzerinden mer 
kez cumhuriyet bnnkaısının tüccarla
ra alacaklarını ödeme ini i tem "şti. 

Ticaret' ekfıleti, bu tedbiri çok ye. 
rinde bulmuş ve kabul etmiştir. Ve
k,"llet ve merkez cumhuriyet banl a-
ınc:ı alınan tedbire göre badema ih

racatçıların kurd"skine, yani ingiliz 

lirnsının temC'v\·iicünden zararlarına 
mani olunacak, bu zarara mani ol -
mak için de ihracatçıların satış yap-

00 

ofya'da 

l\1e elenin muhim bir _afhası da 

ihracatçıların inıalUthuneler'nde İŞ· 

!"dikleri mahsulleri sevketmek için 
vnp ır bulmak esele idir. L. anı . 

mızda buaınan i veç, Norv;eç ve Hol
landa vapudarıııa mal yiıkleı:nek için 

hr, en çılar hazıı nnmışlardıı·. Dün, 
rıhtıma yanaşan şat! ra ih'racatçıla
rm bir çok i lenıni~ üzüm ve incirle· 
rı yüklenmi~tiı'. 

- Devamı 2 nci Sahifede -

vaz·yet 
Nazı lar meclisi toplanmış 

hrızı tedbirfp- a1mrs 1·· 

ve 

Sofyadan bı• gorunu~. 

Sofya, Sl (Radyo) - Bulgarls- 20 günlük talim devre i için ye-
tnn nazırlar meclisi, batan memle- niden iki sınıf ihtiyat siluh altına ça
kette hilafına emir verilinceye kadar ğınlmıştır. 
umumi toplantılan menetmiştir. -Devamı 2 in_i sahifede-
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Ok il d DAHlLl HASTALIKLAR MUTE· 

Ko v e 

yor 
ast mes'elesi 
yüzünden 

Mi li Şefimizin 
doğdukları ev 

U QT Q HASSISI DOKTOR M. ŞEVKi UCUR 

DİYOR Ki: 

A anya'da ita ebemizden bir kıs
mı da Yugos avya'ya g~çtiler 

Cumhurreisimiz, :\1illi Şefimiz 

Hasan, bir kadını ya· İsmet 1nönüniin 1kiçeşmelikte Me
dine yokuşunda doğmuş oldukları 

raladı ı·e haç ~t tar:hı ev, belediyece satın alınmış 

Tal ebe kaydına btı· 
gün başlandı 

Orta okullarla liseler, c:ınıhuri -
yet kız enstitüsü akşam sanat okulu 

Vücudun sır dolu 
iç alemi 

Evvelki gün Kemerde. hayvan pa- ve askıya alınmak uretiyle tamir 
zarında bir vaka olmuştur. Henüz ettirilmeğe başlanmıştı. Tamirat 

Karşıyaka kız öğretmen okulunda Uzviyet iç organlarından akciğer, 
ve tecim lisesinde bugünden itibaren cild, ve böbrekler vasıtasi) le dışa
namzed talebe kayıt muamelesine rıya bir su itrah eder. Akciğerler is
başlanacaktır. tirahat halinde günde yarım veya bir hüviyeti ve adresi tama"'!iyle tespit sona ermiştir. Binanın hususi vazi

Dünkü trenle? /stanbul~ gelenler, bütün yol· edilemiyen Hasan adında biri, öte - yetine hiç halel getirllmcm1ştir. Derslere 25 eylulde ba~lanacağı litre .su dışarıya ıtrah ettiği gibi böb. 
için o vakte kadar lzmirdc yeniden reklerde gUnde iki litr-0 suyu idrar 
açılacak orta okul miktarı da tesbit şeklinde uzviyetten harice verirler. 
edilecektir. Vücud cild yoluyla da ter halinde 

L d k · h h [ ki d. b h d · r/a denberi tanıdığı ve takip ettiği Meh- -
8 

/ 
ar a l arp azır l arın an a SZ ıyo r med kızı 83 yaşında Fatmaya rast- U Unan Ceset 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Os-ı harp çıkmasına ihtimal vermediğini lamış, 
loda toplanan beynelmilel parlamen- sulh cephesinin çok kuvvetli oldu- - Benim metre im ol. M;!mesi üzerinde ilk okullarda 15 eylulde kayıt ve bir buçuk litre mayi çıkarır; bunla· 

kabul muamelesine ve 2 birinci teş- rın mecmuu dört litre eder. tolar birliği konferansında memleke- ğunu, her tarafta büyük hazırlık • D"ye t eklifte bulunmuştur. 
timizi temsil etmiş olan mebusları· lar yapıldığını, gelirken yollarda fev- Kadın, bu t eklifi raddetmiş, ağır 
mızdan Fazıl Ahmed Aykaç bu sa- kalade zamanlara mahsus bir çok söz de söylem;ş. bundan muğber o
bahki semplon ekspresiyle şehrimize tedbirlere şahit olduğunu bir mu - lan Hasan. belinden çıkardığı bir bı-
ielmiştir. harririmize söylemiştir, .. çnkla kadını sırtın dan, üç yerinden 

Bu mebusumuzun dönüşü esna- İktısad fakültesi dekanı Omer Ce- ağır surette yaralamış ve kaçmıştır. 
11nda çok heyecanlı bir hôdise ol - lal, profesör Kroze, tıp fakültesi pro- Yaralı hastahaneye kaldırılmış, suç
mu tur. fesörlerinden Mazhar Osman ve a- !unun yakalanmnsı için araştırılma-

Fazıl Ahmed Aykaç Almanyadan ilesi Avrupa sehayatlerini yarıda hı- sına başlanmıştır. 
geçtiği sırada bindiği tren Polonya rakarak bugünkü trenle memleketj- Hadise tahk katma müddeiumu-
hududundan geri çevrilmiştir. Al - mize dönenler arasındadır. milikçe başlanmıştır. 
manyad n henüz ayrılmamı§ olan Lübnan maliyecileri 00*001---
iki yüz kadar talebemiz ve Berlin se- Fransa ile müzakerelerde bulu- Ge ·e.1fer, g~den'er 
faret müat,.ızımmız Rıfkı da bu tren- nan Lübnan maliyecilerinden mü -

-ıı kk b h k lzmir mebusu Bn. Şehime Yunus, 
de bulunuyorlnrdı. re ep ir eyet bugün e spreslc Tokat mebusu B. Sıtkı Ataç, İçel 

Yolculara Almanya - Polonya şehrimize gelmiştir. h C 1 A k d 
' H · k"l d L""b l H mebusu Tur an ema n ara an , hududunun kapanma ı dolayısiyle eyetı teş ı e en u nan ı a- . :idil . . H 

1·1 M M" ı T d · · k emnıyet umum ml r muavını u-seyahatlerine devam edemiyecekleri ı atut ve ışe ra vazıyetın a· • . D . l\~ . d h . . 
·· · b "ki . . lusı evrımer J.anısa an şe r mıze hildirilmi•tir rışması uzerıne uraya geldı erını, 

1 
. 

1 1
. '!\I . b 1 d 

• • b" k ·· k ı k h ı· · k" f ge mı., ere ır. J.t anısa me us arın an 
Almanlar bunların Viyanadan ır aç gun a ara a va m ın ışa ı- F "k 1• d -1 A T.. G " 

' b kl" kl · · · d "l"k k. a ı \.Ur og u, sım umer, ıre-
Avrup trenine binerek gitmelerine nı e ıycce erını, şım ı ı sa ·ın o- b D . \T f S ·ti k ·, _ 

ı · · 1 d"" Jd·-· k sun me usu ı. ası am) re , ız 
müsaade etmi§lcrdir. an vazıyet tamamıy e uze ıgı ta.- . b B B 1 N d Bur-

d . d k p · "d kl . . b" mır me u u n. ena evza , 
Bunun üzerine Fazıl Ahmed ve ır e te rar arıse gı ece. erını ır ı. F 1 Gill •,t hula ve 

h . . . .. l . l d" sa meı.ıusu az ı eç b an , 
talebelerimiz Viyanaya gitmi !erdir. mu arrırımızc soy emı§ er ır. K t 1 b s · Erkman 

O 1 ba k ... ..d.. .. as amun me usu nmı 
Fazıl Ahmed ve talebeden beşi amanı n sı umumı mu uru 'I . ' "t . 1 a· 

M G il. d . 1 1 . . ı• an.sa) a gı mış er ır. 
bugün gelen trenle yoluna devam · are ı e aynı tren e ge nııştır. 
etmiş, diğer talebeler ellerinde si • İsviçrede bulunan muhtelif mem- .:---=+=-d 
yasi bir lessepasse olmadığından leketlerden iltica etmiş YAhudiler- Oküz yüziirı en 
ekspres yolunda bir daha çevrilmek den bir kısmı Filistine gitmek üzere Ödemişte Beyler köyünde Tokaç 
ten korkarak Yugoslavyaya geçmiş- buraya gelmişlerdir. oğlu Sülermanın öküzleri, ayni köy-
lerdir Oradan Atina yolu ile Utan- Konvansiyonelle gelenler <le Tahir kızı Hediyenin mısır tar-
bula Clönmeai tercih etmişlerdir. Bugünkü Avrupa konvansiyonel lasına girmiş ve zarar yapmıştır. He-

Maamafih Fazıl Ahmedle birlik- treni dört saata yakın bir gecikme diye ve kızı Hayriye, hayvanları tar 

t 1 be T .. k t ) b . ld h" ile ancak saat on biri on gece gele- ladan çıkarınca Süleyman muğber e ge en § ur a e esı yo a ıç b"I · f 
bir güçlüğe uğramamışlardır Ancak ı Bmışd ır. d . olmuş, sopa ile her iki kadını da do-

. u apcşte e tedavı altında bnlu- s ı t t 1 
çok acele olarak yola çıktıklarındRP. na :Aydın mebusu Nazmi Topçuoğ- vcrek yaralamıştır. uç u u umut: 

bütün eşyalarını Alrnanyada bırak- lu ve Kocaeli mebusu Süreyya ile tur. 

mağa mecbur olmuşlardır. son vaziyet yüzünden Almanyndaki 
Hı .. zıssıhha m '.!c'isi Fransa, Almanya ve Polonya hu- tah ·ıı · · d b k k 

d dl k .. . sı erını yan a ıra an otuz n-
u arının apanması uzerme Semp.- . . V.lfıyet umumi hıfzıssıhha mecli· 

lon ekspresinin Viyanaya uğramak d?.r ta!.ebe b_u trenle memleketımıze si, dün sıhhat ve içtimai muavenet 
suretiyle §İmali Fransadaki Kale ile donmuşlerdır. müdürlüğü binasında sıhhat müdürü 
İstanbul arasında seferlerine devamı Hududlarm kapalı olması yüzün- . ı·~· d Dr. Cevdet Saracoğlunun reı ıgın e 
ve böylece Budapeşteden ilerisiyle den konvansiyonel de ekspres gibi 

toplanmış, umumi •ağlık işleri üze
muvasala şimdilik cenup hattın ~ yalnız cenup hattından geçerek Is· 
d rinde müzakerede bulunarak baz· an temin edilmiştir. Almanya yol- tanbulla Avrupa arasında muvosa- --""."' 
culan da Viyanaya giderek bu hat- layı temin edebilmiştir. karal'lar almıştır. 
tan istifade ediyorlar. Posta nakli - Talebemiz her an bir harp çık - o*0 

yatı da bu yoldan temin ediliyor. ması ihtimalini göz önünde tutX"<:ık yangın 
A!m~n ve 1.talyan hükü~etleri, Bu_lgaristan~a? geçmek isteme?:k- Evvelki gece Çan kırı çarşısında 

resmı hır vazıfe alanlar mustesna lerınden Munıhten Belgrada dığcr t · HO eyin"n dükkanına attığı 
olmak üzere kendi tebaalarının seya- bir trenle gelmişler ve oradan Yuna - :rzık siğara '-'Ü~ilndcn ma a altında 
hata k ı · · · 1 · · 1 d" )'anı " çı .~a .~rına ızın ve.rmıyor ar. nısta~a geçmış er ır. ki kiiğıd ve kumaş parçaları tutuş-

Bugunku ekspres, Vıyanadan Al- Boylece seyahat müddeti ıki giln muş yangın çıkmı a da derhnl sön-
manya yolcularını alabilmek için bir fazlalaşan talebelerimiz Türk - Yu- dürUlmOştür. 
buçuk saat lcadar gecikmiştir. nan hududunda konvansiyonele bin-

Dün ak§am giden ekspresle şeh- rnişlerdir. 
rimizdeki Almanlardan bir kısmı Vi- Radyolarını Almanyada bırnkmı-
yanaya hareket etmişlerdir. ya mecbur olmuşlardır. Alnnnya -

Rektör geldi: dan ayrıldıkları esnada bütiin lren-
Bir müddettenberi Avrupada bu- Jer asker sevkiyatına tahsis edildi -

lunan lstanbuf üniversitesi rektö - ğinden çok güçlüğe uğramıj!lar ve 
rü B. Cemil Bilsel ve kızı bu sabahki gene a!!keri hazırlıklar dolayısiyle 
Semplon ekspresiyle şehrimize gel- Yugoslavya ve Yunanistanda da bi-

--... eaaaaaııaaa.a ---

Tayin 
Kuşadası mahkemesi zabıt katibi 

B Fuad lzmir sulhceza mahkeme· 
sine, eski zabıt katiplerind~n B. La
tif Kuşadası mahkemesi zabıt katip
liğine tayin edilmişlerdir. 

---xx---
miştir. rer gece kalrnağa mecbur olnıuş!ar- S f 'd 

Cemil Bilse!, umumi vaziyetin kn- dır. Her tarafta asker nakliyatına §3- 0 Ya vaziyet 
rışıklığına ve gerginliğine rağmen hit olmu§lardır. - Baıtarafı 1 inci ıahifede -

00 

r • y Piyasada h f f 
- Battarafı 1 inci sahifede -
Satıılar: 

Dün bor ada 8-15 kuruş üzerin -
den 2348 çuval üzüm, 7-16 kuruş a
rasında fiatlerle 4858 çuval inc:r sa
tılmıştır. Fiatlerde bir değişiklik 
yoktur. Ozam ffotleri vasatı olarak 
7 numarn 8 kuruş, 8 numnra 9 ku
ruş, 9 numara 9,75 kuruş, 10 numa
ra 11,75 ve 11 numara 15 kuruştur. 

Kredi meaeleai: 
Siya i vaziyet sebeb'yle şehrimiz

dı! ki italyan ve Alman bankaları 
muvakkaten kredi muameliitını ke -
mişlerdir. Maarnafih bu vaziyet piyn 
sada hiç bir tesir yapmamıştır. ÇOn
kü ihracatçılar, kendilerine Hızım 
olan krediyi milli bankalanmızdan 
kolaylıkla temin eylemekted:rler. 

Harp aigortaaı: 
lhrnç edilecek mahsullerin harp 

sigortası da acentelerin merkezle -
rinden aldıkları emirle binde Oçe çı-

karılmıştır. Baltık den "zi limanları 
için harp sigorta ı kabul edilmemek
tedir. 

lzmirdeki Almanlar: 
Şehrimizdeki Almanlardan isti

yenlerin a "lelerini irtanbula gönder
meleri ve orada toplu halde bulun
malan hakkında emir geldiği için 
dün emniyet müdOrlüğU pasaport 
servisinde istnnbula g:decek Alman 
tebaalılarm vize muamelelerini ik
mal için hummalı bir faaliyet göze 
çarpmakta idi. Bugün b"r çok Al -
mnn ailelerinin istanbula gidecekle
ri haber alınmıştır. 

Mıaır takaaı: 

Mı ır takası tev i edil mi tir. Tica
ret vekaletinden mıntaka ticaret mO
dürlOğüne bildir:Idiğine göre 7-4-38 
tarihli ve 3876 sayılı resmi gazetede 
intişar eden ikinci ilanın ikinci mad
desinde B bendinin 3 üncil fıkrasın
da ikinci pnra2'raftn yazılı ve :\Iısıra 

Sofya, 81 (Rndyo) - Buradaki 
Almanlarla Polonyalılar, ilk vasıta 
ile memleketlerine dönmeleri için hü
kOmetlerinden emir almışlardır. 

ait maddeler arasında zikri geçen 
maden kömürü, listeden çıkarılmış
tır. 

Gene yukandaki birinci fıkrada 

zikri geçen memleket h;zasındaki 

mallara aşağıdaki maddeler ilfıve e
dilmiştir: 

A - Fındık. Antep fıstığı, kuru ü
züm, mahlep ve maden suları (bun
lar yüzde yüz takas mevzuunu teş
kil ederler.) 

B - Böğrülce, nohud, fasulye ve 
bilumum kuru sebzeler, anason, 
kimyon, güllaç, kereste (travers da
hil değil), palamut huln a 'ı, mazı, 

somak, çam kabuğu (yüzde 80 nis
befııde taka •yapılır.) 

C - Kuru incir, ceviz ve ceviz içi, 
badem ve badem içi, çam fı.atığı. 

sahlep, (bunlar yüzde 50 nisbetin
de takas yapılır.) Hepsinin kıymet
leri Fole üzerindendir. 

yarcı v1r 
Seferihisarda Sığacık köyünde 

oturan Reşad Serkin adında 25 ya
şında bir gencin cesedi bulunmuş -
tur. Cesedde sol meme üzerinde bir 
kurşun yarası vardır. Hadise tahki
katına adliyece el konmuştur. 

** 
satışı 

Be:~diyeye 

m !r -- c:ı['t etti 

rinde derslere başlanacaktır. Bununla beraber bedende; tük· 
--=·*·=- rilk bezeleri, karaciğer. pankreas, 
Kar:ıtaş ort:tokul mide ve barsak bezeleri dahi vardır. 

d. kt .. '··ğ·· Tükrük bezeleri günde litrenin dört-
.re orıu u te üçü kadar tükrük ıtrah ederler. 

Karataş orta okulu direktörlüğü- .Mide ise, bir litre mide usaresi, pnnk
ne nyni okul direktör muavini Bay reas bezesi bir litre usare verirler. 
Fikri lnanöz tayin edilmiş ve emri Viicudiln mühim bir organı olan 
Maarif Vekaletinden vilayete gelmi§ karaciğer dahi bir litre safra çıkarır. 
tir. Bundan başka on iki pnrmak bar~ağı 

--=·*·=- ile ince barsaklar iki litre barsak usa-

ZABITADA ı·esi çıkarırlar. 
Vilcudde husule gelen bu fiziki 

Fuarda bira satan bayilerden bir K d ü .. d ve kimyevt hadisede; insan bedenin-
h d .. b led" f k "t • a ın Y zun en de kanclan başka dokuz litre bir ma-eyet, un e ıye ve uar om: esı Fuarda K '-' ·ı· C 1 Ö d"l k .. D B . el , a,, serı ı ema z ı e d k . B ki d reısı r. ehçet Uzu zıyaret e ereA •·e }lodoslu ,7 .va. Ş ··r k 35 • yi devre iyor deme tır. arsa ar a 

h . .ki . d d f } • " "''· ' Cll ızı ) aşın- b l ") l k d"f til Ü "b ta mm ettı t:rı erece e az a satış da Fatma " t k . t • u unan mı yon arcn a ı e y gı i 
d ki .1 . .. .. d b Ya soz a ma ve ışare e.... . k d 1 · half d kı· yapama ı arını ı crı surmu~. u · mek ,·u"z ·· d k t . 1 d" C ınce an amar arı mnyı n e 

. k . un en avga e mış er ır. e- d 1 1 Alb · ı ~ ı le başına aldıkları sekız ·uruş\m on 1 hAd" k gı a arı emer er. onun ve em a ı 
kuruşa çıkarılmasını istcmic:lerdıt. mr akı' .. 

1~~yde arışanl Ahme~~ yum- maddeleri, demir ve emoglobini on 
. u a gozun en vara amış ...... ıya da .. 

Belediye reisliği, bu teklif üzt:ııne h. b. · ' " ıkı parmak bar.sağı ve ince barsaklar 
tetkik.ıt yaptırmaktadır. .

1
ç. ı.r suçu oln_ııyan .. ~h~e~ Ekmek- yoliyle şeker karaciğer, kan hücreleri ---00000 çıyı şüphe ii2erme dognıUştur. Suçlu- kemik özü yoliyle emilirler. Bununla 

Hayv :ın sergisi bu gür. 
lar tutulmuştur. b b b t k ·· · k ·-era er ser es o sıJ enı a cıger ve 

Bucad ı aç ılıyor · 160 lira uykuda naaıl çalınmıç? 
Sin l<li caddesinde B. Hamdi 

lzmir ehli hayvan sergi'i ı,ugiin Akıncıkol, metresi Ayşenin ana ı 70 
Bucadaki sergi binasında a;ılaca!{ ya~ınrla Fatmamn uykuda bulunclu
ve iiç gün devam edecektir. Engür. ğu sırada belinde bir bez içinde arılı 
veteriner müdürü B. Nazım Uygu· lGO lirnsını çalmıştır. Şikayet üzeri
run reisliğindeki heyet, sergiye gcti-. ne suçlu tutulmuş, 150 lira üzerinde 
rilen hayvanları muayene ve d .. rece- bulunmuştur. 
!eri tasnif edecektir. Sergi, yam ne

rasimle halka açılacaktır. 
- -- n*o~-~~---

Şel ,·r :iE: 
de· 

Hakaret 
Te pecikte Ha an Sarıç içek, B. 

n1:ı..:aı r..1 ııyl'ıc~, va:ı1ııer mahallesın-

de Şükrü~·e, sebebsiz Fahriyeye ha
karet ettiklerinden zabıtaca yakalan 
mışlardır. 

cild tarikiyle almış olurlar. İşte bu 
maddelerden kan teşekkül eder. 

Diğer tnraftan kan, lenfa yolla
riyle bakıye hasılfıtını ıtrah etmiş bu
lunur. Bunlar da: münhal azot ba
kıyesi idrar ve cild yollariyle, karbon 
akciğerlerle harice çıkarılmış olur. 

Vücud mııkine<ıinde cereyan eden 
bu mazzam su mübadelesi; barsak
ların ve karaciğer, böbrek, akciğer 
ve cildin çok ince kan damarların
cla flaİmİ hir RP.kiJf!P. clP.VİT v .. GOVPP• 

der. 

Belediye inş:ı:ıtı 
v 1r: .. d 1 

tJzviyetin sır dolu olnn iç alemin
deki akıllara dehşet ve hayret veren 
bu büyük su kitlesinin ceryanı vavu
du teşkil eden milyonlarca hOcrenin 

Döğmek içinde vukua gelir. Barsak hücrele-
Şehir garajı binasının 90 b=n lıra- Kar!::ıyakada Alaybey Meydan so- rinln besinleri alması, böbrek, nkci-

lık ikinci kısmı da beled"yece inşa kağın<la Şaban Omuk ve Mustafa ğer ve cild hOcrelerinin dışanya çı
ettiril~~ğe başl?nn:ıştır. Çocuk ~as- J(nbnk, ~bf'bs"z Cideli Şaban Öze- karması g:bi yirmi dört saatte beş lit
•anesının 85 bın lıralık kısmı ınsa · d .. - 0 1 d" 
l k d • nı ogm ş er .r. re kan ve dokuz litre guddeler usa-

o unma ta ır_. 
resini vücudumuzda harekete getiren Belediye ve fuar komiles ~ reisı 

Dr. Behçet Uz, dün bu iki bina in- Hırsızlığa te~ebbüa müstakil bir motör halidir. Demek 
şaatını teftiş etmiştir. Çukurçe mede Alı Haydar soka- oluyor ki vücud makinesinde oldukça 

- el G · "dl" b k ı IJ ır b"b bil'-·ük bir mayi kitlesi durmadan dev Merkez hal binasının 37'i bin lira- gın a rırı ı sa ı a ı -ıasan a ı . " 
re<ler durur. Bu yüksek hareketi ifa !ık kısmı için de belediyece bir mü- geceleyin Giridli Mchmed kızı 36 ya-
eden kuvvet uzviyetteki mubadele 

nakasa açılmıştır. Bu binanın tama- şında Hasenanm evine girmiş, eşya motörüclür. Burada kallı bir motör 
mı ve müştemilatı 500 Lin li:-aya çalarken yakalanmıştır. santralı değil. bir nazımdır. Knlb tıir 
çıkacaktır. süpap, büyük mayi kitle in:n do}aş-

Belediyenin havagazı fabrikasında Alacak mea'ele•inden 
" masını tanzim eden bir uzuvdur. veni makinelerin monta1"ında çalısnn K t" d A d k 

Al 
.. t h 1 Al 1 · aran ına n rap ere so ağın- Bu böbrekler bu işte bir regil liitör 

man mu e assıs arı, man arın l b II 1.1 S - . . ı · t 
l k d .. 1 . h kk d k" < a ara acı a ı ogancı; arabacı vazıfesıni yapmakt~dır. şte uz\·ıye -

mem e ete onme erı a ·ın a ı . . . .. . kt 
· .. • · 1 · · b k l d Alı Capun ve kan~ı IIacerin evine gi- te bu ehemmıyetlı odevı yapma n 

emır uzerıne ıs erını ıra mıs ar ır. 
1 

"k 
1 

h h · bi 
---u;uaasaıı · derck alacak mes'elesinden hakaret o an nazı organ arın er angı • 

risi bir bozukluğa miibteıa olursa bli· 
Ya;ı.,.murun yaptıg"ı zarar'~r etmiş ve taş atmıştır. 

o yük mtibadelenin tam surette cere· 
K l k d h • . t . . 1 \. .. d bU ema paşa azasın an ~.-: rımız· G . d b" k' yan e memesı mucıp o ur. ucu 

deki alakadarlara gelen mnlumata S h"I azkıno a. ır vad a t . mübadele bozukluğu dolayısiyle lJÜ· 
• w 1 d K 1 a ı par gnzınosun n mü ecır .. k t 1 a·· B . . ak· göre son yagmur ar an ema pasa yu ıs ırap ara uşcr. unun ıçın 

kazası bağları yüzde 75 nisbetinde B. Kemal ve garson HUsnO, hesnp ciğer, karaciğer, böbrek, knlb ve cild 
zarar görmüştür. meselesinden birbiriyle kavga etmiş, gibi bedenin çok mühim organlarını 

Sergilerde bulunan üzümlerin hep Kemal bıçağını çekerek Hüsnüyü sol tatbik edilecek sıhhi tedbirlerle kO· 
,i ıslanmış, kalite itibariyle zarar elinin parmaklarından yaralamış, bı. rumayı her insanın iyi bilmesi gerek· 

görmÜ§tÜr. Kemalpaşa üzüm rekol- çağı sakladığı tesbit edflen gazino tir. 
tesinin dörtte üçünün ıslandığı gö- katibi B. İbrahim de tutulmuştur. ·----F-U--A--R-D--A ___ ...-
rülmüştür. 

Salihli kazasında da yağmur bağ
larda sergilerde bulunan üzümleri 
ıslatmı§tır. 

o*o 

"Bir yanlışlık 

Bayılan ve yaralanan kadın 

Karantinnda 44 üncü sokakta 

Süleyman kızı Fahriye, mutfakta ye. 
mek pişirirken bayılmış, yere düş
milş ve elinde bulunan ekmek bıçağı 

26 A "hl" h ile sol kolundan '-·aralanmıqtır. ğustos tarı ı nüs amızın " .,, 
zabıta vukuatı sütununda, Karata§ 

Harfendazlık 
Fahreddin paşa karakolunda bir ha- tk· l"k•-
k k .• . 1. ıçeşme ı ı..e Çeşmedere soka-

aret va ası geçtıgı ve ıman mua- ğı d H'" in • 1 Al' -...~ f k 
l'" H d ç k · d n a usey og u ı, ı usu ızı 

b
me ha:d~emu~u . aky ar • e erınl d e 24 ynşında Ayşe .l\IeUlhata mektup 

IST AN BUL BELEDlYESf 

ŞEHiR TIY A TROSU 

Saat 21,30 da 
,\rzuyu umumi üzerine 

Bir Muhasip 
Aranıvor 

Komedi 4 perde 
Dikkat: Tiyatro Sergi sarayınırı u a ıseye ıamı arı tıgı yazı ı ır. ö d k h f d 1 k tt"'""" d 

l\" hah l H d b k b" g n erere ar en az ı e ıısın en 
cıevzuu so an ay ar aş a ır k 1 t arkasındadır ~ . va a anmıcı ır. L-=m_oıc::m ___ ,._ ___ ~_. 

7.attır. Lıman memuru Haydar Çe- · " 
kerin hadisede alakası yoktur. Tas
hih eder, özür dileriz. 

B. Rüş:iü lTskent 

hey' e i~_..,, 
~· 

alk Ope ·et 
ehr.mize getıyor 

Halk Operet Heyeti 6 Eylulden itibaren fuar açık htıvıı tiyııtro
sunda tam kadro, büyük orkestra ve Macar Dobo bıılet heyetiyle 

Aylık mezuniyetini Ödemişte ge
çiren milddeiumumi muavini B. Rüş

tü tJskent. dün şehrimize gelm "ş. 

yeni vazHe~ne başlnmqbr. jl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 EYLÜL 1939 Cl:JMA 

Po.itik a 

Barpten değil har
b;n mesuliyetin

den korku 
Harp için lazımgelen bütün un· 

surlar tamamdır. Seferberlik, san
sür, hududlarm hapanması, iaşenin 
vesikaya binmesi, tah~idat, trenlerin 

(AXADOLDJ 

Almanyada halkın kuvvei manevi
yesi şimdiden sarsılTnış bulunuyor 

~i1t:~e~~per~~~!ı~~b::;~~t:~s~~~ Almanyanın, şimdi bir harbe giriştiği takdirde 1918 de. maruz l(al· 
:::;.,~~: ::!";~~:~ı!:Tn:k:v~~: dı2'ı i'lkibete uğramasından endişe ediliyor 
mak için her tehlikeyi ve hatta 0 Londra, 31 (Radyo) - Gazeteler, kaydetmektedirler. man milletinin kuvvei maneviye3i rın tıımiri mesele.sine temas eden.tc 
müthiş harp faciasını bile gözlerine Polonyaya karşı taahhüde girism iş Alman millet ve hükumetinin; son çok sal'sılmıştlr. Almanynnm şimdi ahali mübadelesi meselesinin ital-
alanlar ancak bir tek şeyden çekini· ~ vaziyet .,cbebiyle büyük huzur uz - bir harbe giriştiği takdirde meml~-
yorlar: harbin mesuliyeti. Cebir ve olan Fransa ve ingilteredeki s~ une- luk içinde bulunduğu görülmektedir. ketin 1918 deki gibi bir harabeye yada petrol için yapıldığı gibi Po -
şiddet ve cebir politikacılarının bile te ve soğukkanlılığa mukabil Alman- Almanya, eski dostlarını kayLetml!k dönme'ii endişesi umumidir. lonyadaki Almanlar için de yapılabi-
korktukları yegane nokta budur. yadaki heyecan arasındaki tezadı tehlikesine mar uz bulunuyor. Al- Deyli .Meyi gazete:si, haksızlıkla- leceğini işaret eylemektedir. 

Dün gelen haberlere bakılırsa iyi 

fosanların yaptıkları bütün yatı§tır· 
ına ve uzlaşma teşebbüsleri akim kal Akdenize çıkacak ııa· 

,_. .-.~ -, 
'(SAHiFE 3) 'l'Y., 

1 lJüşündüklerim] -Bulgaristanın vazi• 
yetini bilnleliyiz! 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Avrupa devletleri, kendi kurulut

larının ve coğrafi ıartlarmın icapla
rına göre, muayyen bir veçhe almağa 
ve aiyasetlerirn tasrihe doğru ıitmek
tedirler. Bitaraflık buıün için olsa 
olsa yalnız Baltık sahilindeki bazı 
devletlere ye.kıtabilen bir hadiaedir. 
Diğer bütün devletler kendileri ne 
kadar uğraıırlaraa uğraısınlar ve ne 
kadar mukavemet ederlerse etsinler, 
coğrafyanın i~bar ve tazyiki altm
da, iki cepheden birine geçmek mec. 
buriyetindedirler. Bir harp baıladıiı 
.,.ün, Baltık devletlerinin vaziyeti bi. 
le kendi iradelerinin çerçevesinden 
çıkabilir. Bütün ideoloji meaeleleri 
ortadan kalkmış, menfaat ve coğraf'. 
yanın tabii hakimiyeti teeuüa etmiı
tir. niyetveaynizamandanufussahibi Dı.ploması~ fıaalıyet dur- Denizyoltarı idaresi 

ınıştır. / • • f f • b t Had~aeler, normal, fakat aeri ola. 
Ruzveltin, Kanada Başw·kilinin d d d • pur ar ıçın er l a rak bu inkiıafı gösterirken, Balkan-

Alman devlet reisine gönderdikleri nta an evam e ıyor aldı lar da oturup senelerdenberi maske· 
mesajlardan sonra, Fransız Baş\ ki- J t b I 31 (T l f l ) D sini indirmek istemeyen Bulgarista· 
1 bb k ... s an u , e e on a - e- A 

i Daladiyenin yaptığı teşe üs atı . il 'd . Akd . k nı da hesaplamak lazımdır. Bu lU-
red cevabiyle karsılanmıştır. Hitle- nızyo ar.ı ~ aresı, enıze çı a- zum, hem Ba!kanların selameti, hem 
rin, Fransanın Berlin büyük elçisi D.. L d B /" 1.T R 1.Tatı.kan- cak gemılerm salon ~be kamlara~arın· de umumi bir Avrupa harbi nokta-
M. Coulondre vasıtasiyle Fransız un, on ra, er 1n, y QTŞOVQ, oma Ve V ~ da ışık ~ız.mama tertı atı a maarını sından ileri aelmektedir. 

;~t:~7i!:~et~ı'd!eh~\~is:e:~İeb~l~~:ı da müktf!rrer konu.,malar cereyan etti emretmı§~=*=- Bulaaristanın J,itaraflıiı da ne cle-

'lPolonya ile anlaşmak mümkündür. Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah Londra, "1 (Radyo) - Kral altın- bildirmiştir. Ka des mek oluyor? 
Faknt eğer lngiltere ve Fransa hü· ÇemberJayn ile'~ir saatten fazla gö-ı cı jorj, bugUn har:ciye nazırı lord Roma, 31 (Radyo) - Kont Cia- Aralarında bulunduğu dört dev. 
kumı-tleri Polonyaya Danzigi ve rüşmüş olan haric!ye nazırı lord Hn- Hlifaksı k. bul etmiş ve umumi va- no, bugün İngiliz sefiri ile uzun müd Marmarada tecrübe letin Balkan mevzuundaki müıterek 
Koridoru Almanyaya vermesi için lif aks ve hariciye nezareti daimi sek ziyet hak km da izahat almıştır. det konuşmuş ve müteakiben Polon- edi / di siyasetleri malum olduiu halde, bu 
bir tavsiyede bulunurlar. Ve Polon· reteri Ca<logan öğleden sonra tekrar ı Loııdrn, 31 (Radyo) - Daşvekil ya sefirini kabul eylemiştir. siyaaetten kaçarak bitaraflık çatısı 
}ada bunu kabul ederse ... > başvekili ziyaret etmişlerdir. Çemberl nyn, bug·ün iki defa harici- Kont Ciano, öğleden sonra da lstanbul, 31 (Telefonla) - Ka~ altına sıiınmak, ancak «fırsat bu-

Hitler bu sefer Danzig serbest şe· Londra, 31 (Radyo) - B~ekil ye ıı zırı lord lllifak~la konuşmuş Fransız sefiriyle konuşmuştur. deş vapuru, Marmarada tecrübe edil. lunca küli.h kapmak istemek» ıek-
hir yanında bir baı:ıka mese]P.ui dahn Çemberlayn, Fransız sef;ri Korbeni Ye akşam üzeri tekrar hariciye na- miı:ıtir. Tecrübeler esnasında vapu - Jr.nde mütalea edilebilir .. 

ıt J Atina, 31 (Radyo) - Ba~vekil ıt 
ortaya atmıı:ıtır. Koridor! Bu suret· kabul etmiş ve uzun müddet konuş- zın ile hariciye mü teşarı sir Alek- run santta on dört mil katettiği tes- Bulıaristanın gerek bizimle, ae· 
1 :r 1 l\letaksas, bugUn İngiliz sefirini ka-e Almanya, cMilletlerin kendi mu· muştur. sandr Kandegani telefon a nezdine bit olunmuştur. rekse Yuıoalavya ve Yunanistanla 

dderatmı kendi tayin etmeleri> ne Faris, 31 (Radyo) - AI.şam ga- çağırarak, geç \'akte kadar müzake- bul etmiş ve uzun müddet konuşmuŞ- Kades, yarın sabah buradan Mer~ dostluk muahedesi aktetmiı bulun-
clair ileri sürdüğü prensibi Cekoslo- zeteleri; ı:.iyasi t ına:;ları ı , durma - rede bulunmuştur. tur. sine hareket edecektir. duğunu unutmuyoruz. Fakat bu 
vakyadan sonra ikinci bir defa daha dan de,·am ettiğ~ni \'e barışın kurtul Londra. 31 (Radyo) - Papn 12 Sefir, bu arada İngilterenin yeni V p • Al doatluğun tatbikat sahasında hiçbir 
bozmak kararında olduğunu açıkça ması için beslenen üı.tıidlerin henüz inci Piyu, bugün Amerika Cumhur- Atina ataşemiliterini takdim etmiş.- On apenI fi • fili netice ve tezahürü olmadıiına 
ilan etmiş bulunuyor. zail olmadığını yazıyor. reisi Ruzvelte bir mesaj göndermiş tir. 1 tk göre, itiraf edeJ'm ki, ona kıymet ve. 

Koridor nedir~ Koridor, Danzig· ' Berlin, 31 (Radyo) - 1\Ioskovn - ve Polonya cumhurreisi l\lusiskinin, Var.şova, 31 (Radyo) -Hariciye man ara IlU U rip vermemekte serbestiz ve daima 
le Almanya arasında bulunan ve Po- dan gelen haberlere göre, Sovy~t Almanya ile müzakereyi kabul etti- nazın Kolonel Bek, bua-Un İngiliz se- illmanyanı 

1 
hakiki da serbest kalacağız. 

nıorze, yani edeniz kenarı memle· Rusya ile Almanya arasında sulh ı - ğini, barışı korumak için başlanan firini kabul etmiş ve uzun müddet 
keth namiyle amlen yerdir. 1921 de çin siyasi temaslara devam olunmak- teşebbüse devam edilmesi lüzumunu konu~muştur. maksadı nelermiş? Meselenin en mühim suali ıudurı 
Yapılan istati tiklere nazaran burada tadır. =ti ~ İııtanbuJ, 3 (TelcfonJn) _Anka- Bitaraflık ... Fakat niçin? 

bi:o.Avolmvaınuvıuaır&dJ'ıOrl.•JP<lo;·our::v:ı~;:. gü;-it'~·i;.:."se~~i.ıA;;lik·O·)~ı;~~··d~fa Poıonya tehdı·d altın- raya hareketinden evvel yaz bayra- Balkanların mukadderatı, artık 
dd k mı münasebetiyle Alman kolonisini tahakkuk etmittir. Ate, Balkanlara k 'h' k'k d'l k l kabul etmış ve uzun mu et onuş- . 

asının tarı ı tet ı e ı ece o ursa, t knbul eden Almanya büyük elçisi a·rayet ettiği gün, Bulgaristan, kafa. 
burasının, kısa istila devreleri müs- m'io:~. 31 (Radyo) _Papa 12 ci d b ı Von Papen, söylediği bir nutukta: sı~da gizlediii ~mel~erinden hiçbiri-
tesna olmak üzere hiç bir zaman, Püyu, bugün Kastel Gandolgoduki a U un uyor cAlnıanva için bahis mevzuu olan nı tahakkuk ettıremıyecek, belki de 
tı~un müddet Almanların elinde bu· köşkünde ingiliz, Fransız, Alman, sey bir şehrin veynhud bir mıntaka- daha çok ıeyler kaybedecektir. 
lunduğu görülmemi§tir. ital).·an. ve Polonya sefirlerini kabul Polonya, Bekin t ~klifleri dairesinde ~ııı' mukadderatını halletmek değil- Bulgar milletinin ağzı, yavaf ya-

t dir. Sulh ve refah için de tarihi garp- vat konuşmağa batlamııtır : 
Almanyanm Koridoru istemekle etmış ır. •• k i " 

Roma 31 (Rndyo) Papa bu ffiUZa ereye aztrdJr li vnzife ini görmel üzere Avrupa takip ettigv i gaye meydandadır. Asıl h '. . • ,.,, - 1. '. k - İ Hem Dobriccyi istiyorlar, hem de Al . . gün arıcıye nazırı ıung ıyoneyı a- k.ta mm orta ında, kendini müdrik 
ınanynyı, Korıdor ve Danzıg vası- bul etmiş ve Avrupa devletleri nez - Vaşington, 31 (A.A.) - Polon- manyanın taleplerinden ve Slovak- kuvvetli bir Almanyanın, Britnnya Akdenizden bir mahreç .. 

t ... ı k" p b vl k t" . h"k" t' . b' bl'V. . d 1 db' 1 d p d" . 1 - Bu dileklerin, eski metaları oldu-... sıy e şar ı rusyaya ag ama • dindeki papalık mümessillerinden ya se ırı u ume mm ır tc ıgını ya a a ınan te ır er en sonra o • unya ımparator ugunun yanıbaşm-
1 l F f d'l d' · · 1 hd'd l d b 1 d v d k h kk l iunu biliriz. Fakat Bulaarların aizın tıgi tere ve ransaya iza e e ı en gelen raporlar hakkında hnı·iciye nn tev ı ctmı tır. onyanm te ı a tın a u un ugu a, yaşama n mı ıaiz olup olma-
<" B bl'-d .. 1 d ·ı k d' 'k• d d • t · d' da Akden;zde mahreç meselesinin ıa-yeınberleme siyasetini kendisi Po· zırmın veıdiği izahatı dinlemiştir. u te ıg e şoy e enı me le ır: aşı ar ır ıgını ayın ır ... > 
1 1 P 1 ··d f db' 3 p 1 Jh · k d' D · · lanmıt bir bakla gibi büyüyerek ni-onyada tatbı'k ederek Lehistana hü· Papa, bundan sonra karclinnllıır - o onyanın mu a aa te ır- - o onya su ısteme te ır ve emıştır. 

1 · 1 'd' p•••••••••••-'I hayet bir Trakya davası tekline isti-ti: Bal k d . . . k kt meclbini toplamış ve uzun müddet en a ması zarurı ır. Bek tarafından yapılan teklifler dai~ 
"n tı enızını apama ır. k t hale ettiiini de duymaia baıladık. 

. ·onuşmuş ur. 2 - Danzig hfıdiselerinden Al - re inde müzakereye hazırdır. ı ı A Peki, Koridor ve Danzıg Alman· ---~----------------~--------------.--:__ _____ _ 

}'aya verilirse. ihtiras burada bitecek Son Dakika: a D 
l:t1i ~ Daha Polonya ile halledilecek 

bdir çok meseleleri vardır: Bir tanesi D • t fth tı•- g~is~N~:i!~BŞ~rBKESI 
c mesela. yukarı Silezyadır. anzıg e ansızın Daha Danzig meselesi açık bir EML.AK VE EYTAM BAN • 

8lırette meydana konmadan evvel, ~~~ ve AHALI BANKASI 

(lınun gazeteleri yukarı Silezya hak l .Al b •• d • TÜRKiYE iş BANKASI 
ırıda neşriyata başlamışlar, ve eğer a aş goster l 

jbu ınmtaka Almanyanın elinde bu· KOMERÇY ALE iT AL YANA 
lınsaydı, biz bu kadar kömür sıkın· BANKASI 
tıaı çekmezdik 1> diye man§etler koy- OSMANLI BA KASI 
l\'ıuşlardı. Maksad açıktır: Almanya· ROMA BANKASI 
llın istediği yukarı Silezyadaki 30 A}'an reisi Grayzer, Naziler lideri Forster ZiRAAT BANKASI 
~ilyon ton kömür değildir; maksat, YUKARIDA iSiMLERi YA-
d <>lonyayı parçalamak ve 1914 hu- aleyhine SUİkasd .tertip etti ZILIBANKALARIN4EYL0L 
tıdlarına kadar gidip onu kendi ar- 939 T ARIHINDEN İTiBAREN 

~\l Varşova, 31 (Radyo) - Polon· deri Forstere Almanlarca suikasd ter Varşova, 31 (Radyo) - Trans G~ELERINJN AŞAGIDA 
~ .. sun.a ramettikten sonra Varşova b zd - .. Al tı'p edı'lmı'ştı'r. K · 1 p l.ik Ya mat uatının ya ıgına ">ore, • ontınant F t 'k d G STERi N 

'

. uınetini cmuhtar Slovakya> §ek· 0 
• a res, ors ere suaı as LE SAA TLARDA 

ltıe sokmaktır. manyanın Gestapo teşkilatı, Dan • Bu hadise :ızerine çarpışmalar yapmak istiyen şebekenin, ayan MOSTERILERİNE AÇIK BU. 
r:o zigde bulunan Polonya demiryollnn ı 50 k' · ··ı ·· .. p 1 l LUNDUR LAC r j s: 

t... ı:..vvelce komünizmin ezeli düş· . . . . . . o muş ve ışı o muştur. o on· mec isi reisi Grazier tarafından tertip U AuI L..,.N Q • 
.. 1 ıdaresı emrındekı ıstasyon bınasını I l d · 'k k'f . . LU ~anı olarak ilan olunan Nasyonal . l . b' Al h • ya ı ar an genış mı yasta tev ı at edıldığini haber vermektedir Ayni NUR. 
"'Osy 1' • M . K f k d ışga etmış, maya man ayragı , . Saat: 9.30 dan 12.00 
~ a ızmm c cm amp , mu a • çekmiştir. lstansyon memurları ev- }apı!mıştır. . .. . . . . membadan verilen haberlere göre 
~ s. kitabındaki şimdiye kadar va· !erinde alıkonulmuşlardır. Varşova sıyası mehafılı, nazılerın Danzigde anarşi hüküm sfüüyor ... ,_s.a.at•:•1•4•.3•0-d•a•n-1•6•.00llllı-
~le bütün akideler bu maksatla in Atina, 31 (Radyo) - Varşova- Danzigdeki Polonyalıları kaçırmak Paris, 31 (Radyo) - Danzig na-

Bulgaristanın fırsatcı siyaseti ve 
zamiri işte bu teranelerde mündemiç. 
tir. Balkanlarda ahvalin nezaket kes. 
betmesinden istifadeye yeltenen Bul. 
gar millet.:, kendisinin Balkan misa
kına girmesini pahalıya satmak ve 
bu ıiriti mukabilinde milli efsanesi· 
ne karııan bazı emelleri tahakkuk 
ettirmek hülyası pefindedir. 

Totaliterler homurdandıkça ona 
uyarak horoya kalkmak belki Bul
gar idealistlerinin hoıuna gidebilir .. 
Ancak §Unu da unutmamak aerektir 
ki, bu oyunun sonu baıka b:r oyuna 
da çıkabilir •. 

Bulgaristan, ya Balkanlıdır ve hl
naenaleyh, diier dört devletin kabul 
ettiii Balkan statükosunu kabul e
derek kendisine siyasi veçhesini ve
rir, yahud da mihverciler safındadır 
ve binaenaleyh ona aöre bir netice 
bekliyebilir. 

~ edilmiş, komünizmle bn maksat- dan alınan haberlere göre, Danzig- için her giin bin b:r tazyik yaptıh.ia- zilcr teşkilatı lideri F orster, tayyare 
~·.~·eni Polonya cephesinde serbest d 'ht'l"l b .. t . ·ı 1· rmı bildirmektedir. ile Berline gı"tmı'c:tı"r. 
~akı k . . l I e ı ı a aş gos ermış ve nnzı.er ı· :r 

ı me ıçın an ası mıştır. Fuar münasebetile 
• • Q'• Altnanyada yeni bir iddianın, bu. M • • k 

~~n bit~raflığı garanti olun.n~ Bel- uza ere 
I\' adakı Eupen - Malmedy yı, Da· 
t 'trıarkadeki Şlezvig - Holstein •i i · 

zemını hazırlandı 
;,1:t1iyeceğini kim temin edebilir? • 
d~tl}'e~~ 4'V~sıl oJa?iJm~k için> ken• p 0 l 0 nya i 1 e Almanya arasında doğrudan 

konuşulması kararlaştırıldı 
doğruya ı:ı b·kıdelerı:ıden hıle fedakarlık ya

~i~· ılenlerin, imzalarım ve garantile
l'tı .. 1 tutacağına inanmak mümkün 

lıdiir? Londrn, 31 (Radyo) - Son da- mak için zemin hazırlanmıştır. Şim- manya, müznkerelerin bitnrnf bir 
}' Alman devlet reisinin Daiadiye· kikada alman haberlere göre, Al· di, müzakerelerin cereyan edeceği memlekette ba,şlama:,mı ileı·i siirmüş
c Verdiği cevap çok elastikidir. Eğer manya ile Polonya arasında doğru- şehrin tayini meselesi kalmıştır. Al· tür. 

' Devamı 6 ncı Sahifede - dan doğruya müzakerelere başlan-

incir altı 
Plaj ve gazinosu sabah 

lara kadar acıktır 
t 

Temizlik, ucuzlu?<, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mütkülpe
sentleri dahi tatmin edecek tekilde tmin olunmuştur 



(SAHiFE 4) 

A m:ınya her za. 
mandan daha 

zaiftir 
- Battarafı 1 inci sahiiede -

mit bir kuvvettir. Japonlar kabine
lerinin niçin istifa ettiğinf. bile sakla
mıya lüzum görmediler, bununla si
yasetlerini esasından değı "ş irmek az
minde olduklarını açıktan açığa ilan 
ettiler. Bugün Japon Baıvekaletini 
deruhde eden zatın İngiltere ile uyuı 
ma siyasetine taraftar olduğu düıü
nülür e Japonyanm mihver devlet
leri için yalnız kaybedilmit bir dost 
halinde kalmıyacağını, yarın belki 
de onlara muhasım bir vaziyete gire
ce w ini de dü;ünmekte hata olmaz sa. 
nırız. 

Diğer taraftan hiç değilse mih. 
ver devletlerine karşı hayrıhahane 

'cıı r bitaı afi k siyaseti takip edeceği 
.ı.annedilmekte olan İspanya, antiko
mitern pakt Almanya tarafından İn
kar edilir edilmez tamamiyle bitaraf 
kahıco.ğını ilan etmekte tereddüd et
memiştir. Akdeniz müvazenea:nde 
mihver devletleri lehine bir kuvvet 
gibi telaklo" edilmekte olan ispanya 
da bu suretle sahneden çekilmiıtir. 

Mihver de,•letlerinin merkezi Av
rup11.da hc:-r tahakküm siyasetine bir 
pişda\" gı"bi kullanmak istedikleri Ma
caristana gelince, bu hükumet kendi
lerine yalnız antikomitern paktı ile 
bcığlı bulunuyordu.' Bu paktın filen 
ve ahden feshedilmiş olması kendisi
n· mihvercilere karıı her türlü bağ
lılıktan ibra etmiştir. Kaldı ki Maca
ristan Slovakyaya aid ar. .inin mü
him bir kısmında tesahup hakları da 
iddia etmelctedir. Bu araz: ise bugün 
fılen Alman askeri irgali altına alın
mıştır. İki gündenberi Macaristan-
dan esen hava çok def itmiş, mihver 
devletleTİne muhasım btr istikam t 

almı, bulunuyor. Artık bu hükum ti 
de yarınki b"r badirede kendilerine 
mahib o:Y kuvvet olarak saymıya im. 
kan yoktur. 

Kala kala ortada bir ltalya kalıyor. 
Onun da kendisine tamamiyle sadık 
olduğu kanaatini tesahub etme
den evvel Almanya çok dütünmek 
vaziyetindedir. Umumi bir ihtilat 
kar~mnda ltalya hali koskoca bir 
istifhınn rıareti halindedir. Bu hü. 
kamet efer umumi bir harbe gİrecek
ae bu harbi İtalyan hayati menfaat
lerinin mevzuu bahis olduğu saha
lardan hariç aebeblerle kabul etmek
ten ikrah duymakta olduğunu hiç 
b"r zaman aaklamamııtır. balyaya 
Danziııdeki dört yliz bin mavi gözlü 
Almanın hatırı için bir harbi kabul 
ettirmek hiç defilse pek güç olacak
tır. Bahusu• kf ortada çelı"k ittifakın 
bir de gizli maddesi olduğu ve bu 

madde mucibince Almanyanın üç ıe. 
ne iç:n bir bQrbi tahrik etmeme~ de.. 
ruhte ett'ii rivayetleri dolaımakta
dır. Eğer hakikaten böyle bir madde 
varsa coğrafi vaziyet: her devletten 
ziyade tehlikeli olan İtalvanın bun-

,ANADOLU) 

F ransada hazır ık flalk o·yor ki: 

Bu şirket 
Türk istihdamına 

OZUM BORSASI! YO J 
I Z 1\11 R ~u---. -.-. ----

Bütün şimendiferler 
için müsadere 

as"eri nakliyat 
edilm:ştir 

111 ç. üzüm tanm 8 12 uugunku p!"ogram 

Par:s, 31 (A.A.) - 31 Ağustostanl !erdir. 
itibaren bütün şimendiferler mü::ıa - Ş mendifer idareleri yolcuların ve 
dere edilmi tiı'. Bu hu ustaki karar- eşyanın gecikmelerinden mesul tu -
namede şo.; le denilmektedir: tulamazlar. 

1 - Demıryollan malzemesi, bi- Kararname başka bir ilana hacet 
naları, memur ve mlistnhtlemleri as- kalmadan mcriyete girmiştir. 
kcri nakli.; atın temini için hüküme- Nafia nezareti neticede normal 
tin emrine verilmiştir. yolcu ve eşya nakliyatının sekteye 

2 - Sivil yolcular ve emtia nakli- uğramadığını fakat askeri nakliya
yatı askeri makamların gösterereğ" tın tercihan yapıldığını bildirmekte
lilzuma göre muvakkaten, kamilen dir. Şimendifer idarelerinin yolcu 
veya kı-men geri bırakılmıştır. Tren ve eşya taşımaları için kanuni bir 
ler gidecekleri yerlere varmadan ev- mecburiyet yoktur. 
vel durdurulup tahliye edilebilecek-

------«<«***~:u-----

H ilanda hükiimeti 
En"' kısa bir zaman 

lik bir kuvveti 
içinde 300 bin kişi· 
silah altına aldı 

mecburdur 
Dün şöyle bir mektup aldık: 
Reji general şirketine pullu istida 

ile daktiloluk için müracaat ettim. 
B zzat direktöre, dilim, ve kültürüm 
den başka da 7 sene Fransızca tah
silim olduğunu, şirketin Türkçe ve 
Fransızca muhaberatını idare kudret 
ve kabiliyetinde bulunduğumu onla
rın diliyle izah ettim. 

Belki Türk olduğumdan, sert b"r 
lisan ve çehre ile karşılandım. Ve 
(atlatıldım) 24-8-939 da verdiğim 

istidamın bugün 6 ıncı günüdiir ki 
hala cevabı verilmedi. 

Bu şirket; Türk yerine yabancı 

millet tebaalarını kullanıyor ve kul
lanmakta ısrar ediyor. Benim ve be
n:m gibi milliyettaşların müracaat
ları isaf edilmiyor. 

Halen bu şirkete bir daktilo, 1 an
bar memuru, 2 fen memuru olmak 
üzere 4 yabancı miJiet tebaası mü~ 
tahdem vardır. Bunların aldıklan 

Brüksel, 31 {A.A.) - Belga A-' zaman içinde bu emri yerine getir- ücret de emsali işleri gören Türklere 
jansının Lahaye muhabiriniıı bildir- mis.lerdir. verilenin iki mislidir. 
diğine göre, 15 sınıf -takriben 300 Diğer taraftan hükümet harp zu· Cumhuriyet hükfımetimizin yapı-
bin kiti- askeri Hollanda makamla- hurunda halka normal şekilde yiye- lan veya yapılacak olan her hamle 
rı tarafından silah altına davet edil- cek tevzi edilebilmesi için geniş ted- v~ işinin milli davamız olduğunu, ve 
miş ve alakadarlar dün en kısa bir birler almak tasavvurundadır. her davamızın da vatan ve millettaş-** !ı.mmızın elinden çıkmasının başta 

gelen umdelerimizden olduğunu söy
liyen VP iman ettiren partimizin bu 
ş rket üzerine dikkat nazarını çeker, 
derin ve sarsılmaz saygılarımı suna-

Şan~hay a 
Komünist a~eyhtar1 

b:r fırka 

Kanada 
Takip edr:c.,ği yolu 

tayiı etti 
Ottova, 31 (A.A ) - Bazı mah~ 

fillerde Kanadanın harp zuhurunda 
lngilterenin yanında yer alacağına 
dair hükümetin kati beyanatta bu -
lunması talep edilmektedir. 

Başvekil Makensie King bu hu • 
susta demiştir ki: 

- Kanadanın vaziyeti sarih oldu
ğu kanaatindeyiz. Ve bu hususta be-

rım. 

Alsancak Şerafeddin sokak N. 32 de 
Halkevi kurslar kolundan 

Zeynep Olugtugay 

Ankara'da b:r 
cinayet oldu 

Vah' anın sebebi kadın 
ve sarhoslu llur 

628 ç. Albayrak 7 11 25 
228 ç. S. Gomel 8 50 10 
147 ç. F. Soydan 10 50 10 50 
101 ç. S. Nazif 10 25 10 50 
110 ç. H. oğlu. 9 50 11 

87 ç. l\1. j. Taranto 9 12 50 
62 ç . .M. Kohen 10 35 11 75 
47 ç. M. Beşikçi 10 50 11 
40 ç. i\f. H. Nazlı 11 11 50 
30 ç. Öztürk ş"r. 11 16 
31 ç. Hasan Ç. 10 75 11 50 
28 ç. B. Alazraki 7 7 50 
22 ç. Hüseyin B. 11 11 

----
2348 

17743 

20091 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

incir 

}'iat 
~-

8 
9 
9 75 

11 75 
15 

1918 ç. Şerif R. 8 15 
441 ç. T. ile T. in ş. 8 14 50 
386 ç. Şerif Rıza H. 7 16 
338 ç. M. j. T. 10 75 12 
255 ç. B. S. Alnzraki 9 14 
220 ç. M. H. Nazlı 8 50 13 50 
162 ç. A. Muhtar A. 7 50 15 
133 ç. Esnaf ban. 7 25 11 875 
93 ç. Pol .Mikolef 11 14 
84 ç. E. Roditi 11 12,5 11 12,5 
82 ç. j. T. Mah. 11 14 
72 ç. İzzi ve A. Fes 11 11 25 
67 ç. S. Bayezit 10 25 10 25 
50 ç. R. Franko 10 50 10 50 
50 ç. B. j. Franko 11 11 

4358 
114!)4 

15852 

Yekun 
dUnku yekun 

U. yekfı:n 

Zahire orsası 
ZMiR 

Şanghay, 30 (A.A.) - Burada 
Vanşigveyin riyasetinde cmeşru:» 
komintang partisi teşekkül etmiştir. 
Yeni oarti esas prensip olarak ko
münizm aleyhtarlığını ele almakt.;ı 
ve japonva ile Konoye beyanatı üze
rinde münasebetler tes:sini ve garp 
devletleriyle de müsavat esası üzerin 
elen münasebetlerin iyileştirilmesini 
talep etmektedir. yanatta oulunmağı lüzumsuz görü- Ankara, 31 (Hususi) Dün gece 

yoruz. sabaha karşı AJJ:ındağ mahallesinde 5 vagon buğday 5 25 6 125 

I l K I 1, ·. k Aı . bi.r cinayet işlenmiştir. Çubuk kazası- 1546 kilo yapağ 52 
·a ya Ta lnln Ur - .man tıCa- nın :Mahmudoğlan köyünden amele-------------· 

Ahmed oglu ŞUkru, çırnkıru.uıı ~a-

ihracı Ru z Ve [ f e cevabı ret an' aşması ban ÖZÜ nah yesine bağlı Sarıkoyiin-
Vaşington, ao (A.A.) _ İtalyan R den çöpçü Mustafa o~lu Hasanı öl-

yasak 
maddeler 

kralı B. Ruzveltin mesajına bugün 
cevap vermiştir. 

İtalyan kralı bu cevabında, Ame
rika birleşik devletleri reisine teşek
kür ve minnettarlığını bildirmekte, 
sözlerine şöyle devam etmektedir: 

l\Iesajınızı derhal hükumetime 
tevdi ettim. Bütün dünyanın bildiği 
gibi, adaletle beraber sulhu getir
mek için ne mümkünse yaptık ve yap 
makta devam ediyoruz. 

11 

Brem en 

ay işbanhın bir r'ü· dürmüştür. 
.,. d. Vak'a şöyle olmuştur: 

tlleSSl l g 2 l Katil Şi.ıkrü, maktul çöpçü Hasan. 
İstanbul, 30 ( Telefonla) - ·•rkadaşları :\!ehmerl ile diğer Hasan 
Almanyanın Rayşbank mümes~ili toplanarak rakı içmeğe başlamışlar

Dr. Braun, bu sabahki semplon eksp- dır. •Yanlarında bir kaç da kadın 
resiyle şehrimize gelmiştir. val'drr. Bir müddet sonra l\Iehmed, 

Ankara, 31 (Hususi muhabiri -
mizden) - İthalat umumi tarifesi
nin 695 inci maddesirrde yazılı ma
yi mahrukat, madeni' yağlar, tetra, 
etil ve benzo1un Türkiyeden her ne 

suretle olursa olsun ihracı menedil-
Sı.rkec· ·sta d C h . t <'öpçü IIasanla birlikte kadınları alıp 

ı ı syonun a um urıyc . . .. . . . · t' 
_ A • • kendı evıne goturmek istemıştır. Bu- mış ır. 

Merkez Bankası namına ıkı memur k t"l ş· k ·· ·ı el"~ FI · na a , u ru ı e ıger asan mf\nı 
tarafında~ karşılanan Dr. Braun, bu olmuşlaı·dıl'. Bu yüzden aralarmdn 
akşam Ankaraya giderek Ttirkiye ka\·gn çıkmış, buna rağmen Mehmed 
hükumetiyle temaslarda bulunacağı- kadınları alıp kendi evine götlitnıüş. 
nı bir muharririmize söylemişt"r. ür. 

ltalya' ela 
KC'hve s, . .tışı y ~ısak 
Roma, 31 (Radyo) - İtalyada 1 Kendisinin. yeni yapılacak (Türk - Şi.tkrü bu hale fena halde kızmış. 

Atman) ticaret anlaşma::ıı müzake- •abancH~ıııı alarak arkalarından git- ~ylOiden it'baren kahve satı~ı mene. 

1639 M. 183 Koa./120 V• 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koı./ıO 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. 6465 Koı./20 
Kw. 

TüRKIYE RADYO DIFUZYOM 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle . ne§rİyatı: 
J 2.30 Program. 
12.35 Türk müziği (Pl.) 
J 3.00 Memleket saat ayan, ajans 

ı 3.15-
14.00 

ve meteoroloji haberleri. 

Müzik (Karışık program 1 

PJ.) 

Aktam neıriyatı: 
J 9.00 Program. 
19.05 Müzik {Dans müziği. Pl.) 
19.30 Türkınüziği: (Fasılheyeti~ 

20.15 
20.30 

20.50 

Hicaz faslı) 
Okuyan: Tahsin Karakuş. 
Çalanlar: Hakkı Derman. 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Homdi Tokay, Basri Üfler 
1 - Bay Salim - Hicaz pet" 
revi. 
2 - Çeşmimahmurun llC

bebdir. 
3 - Pek çaresizim. 
4 - Cevri hicrin artırır Eer
yadımı. 
5 - Yüceldikçe yüceldi. 
6 - Keman taksimi - Hak
kı Derman 
7 - Firkatin aldı bütiin 
8 - Aşkı tasviri hikaye 
icin. 

9 - Bana her yerde senin 
1 O - Ateşi suzanı firkat. 
Konusma. 

Memleket saat ayan, ajan• 
ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 
Olruyanar: Radife Neydi1'1 

Melek Tokgöz. 
Çalanlar: Vecihe Daryal 
E:şref Kadri, Kemal Niyalo 
t:x:yııuu. 

1 - Bayati peşrevi. 
2 - Selahaddin Pınar S-
yati şarkı {Artık yeti ir çe~ 
tiğirn) 

3 - ....... - Bayati şarı.ı 
(Kalbim g ne üzgün) 
4 - Sadettin Kaynak - Sa• 
yati araban şarkı {Karııcll 
kara yonca) 
.5 - lsak Varan Eviç şarkr 
(Son ayrılığın matemi) 
6 - Kemal Niyazi SeyhuJS• 
Kemençe taksimi. 
7 - Selahaddin Pınar - f.fi
caz şarkı (Yüzüme gülse dl 
kızlar) 

dan istifadeye kalkııacaiından ıüp- Yolcu af madan N ev- relerine iştirak e'deceği anlaşılmıştır. miş. l\lehmedin evinin etrafında do- dilmiştir. İhtiyat kahveler ordu de-
' Dr. Braun Rayişbankın matbu taşırken cöpçii Hasan dıcıarı cıkmış- polarma alınmıştır. 

9 - SalA haddin Pınar 1'~ 
dili hicazkar şarkı (Kalbiıı" 
ayağına atsam) . yor l tan ayrıldı kıymetli evrak müdürüdür Ve Alman tır. Gözü dönmüş olan Şi.ıkrü Hasan- Doktor ---11111!! Le edikmez. 

1 O - Rakım - Kürdili lı*' Görülüyor ki buıün yarın bir 
harp patladığı takdirde Almanya l>ü.. 
üin medeniyet aleminin ortaa nda .... ----------

Nevyork, 31 (A.A.) _ Bremen maliyesinde büyük bir mevki sahibi- Ia kavgaya tutuşmu!'l, tabancasını 1 Cahı•t Tun er 1 
yolcu almadan saat 22,30 da hareket dir. · çekerek ateş etmiş, ölclUrmüştür. 

lip lair ihtimal ile yapayalnız Ye en etmiıtir. Acquitania vapuru da biraz Bu ifbarla seyahatine ehemmi- Katil yakalanmış, cürmünü itiraf hasf n[ıkları 21 _30 ı k t yet veriliyor. t · t" Sinir .... aayıf biri timal ile de nıiittef~ hal- sonra yo a Ç1 mış ır. e mış ır. 21.45 

cazkar şarkı {Demedim oıı' 
hiç kimsin) 
Konuşma. 
Neşeli plaklar - R. 

ya nebi tekalacaktır. 11 --=·*·=-- Almanya cevap mutehassıs1:. 21.so 
Bu vaziyette tahrik edilmq, aebe- Türkiyedeki F ran. Musso!ini Her gün saat 3 den sonra Şamlı 22.00 

Müzik (Solistler) . . .J 
Müzik (Riyaseticu~ 
bandosu, Şef: İhsan 1' l:ıiyet verilmit bir harbin iN kaç bin- Verdi sokak No. 19 da hasta kabulilne 

tM hir ihtimal iJe kazanılaltilecejini sız tebaası ltc:lyan ordusunu iki 
ctü.-, ek bize c.Mtiil, Alman de'Ylet b - Battarafı 1 inci sahifede -

başlamıştır. 

Tel: ~1559 Ha.mlanna teYeccüh eder. Askerlik cağındaki/er g~ıı a ayırmış Londra, 31 (Radyo) - Taymis 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR S . 1 , .d k Roma, 3 J (Radayo) - Mwısoli-- gazetes~ Alman mukabil cevabı ile •--------------' 
-=*=-- urıye ye gı ece ni, İtalyan ordusunu iki guruba a- fngiliz teklifleri arasında iki bfiyOk ANA Do LU 
1 •ıt lstanbul, 81 (Telefonla) - J'ran- ymnıthr. Birinci gurubun kuman - ihtilaf bulundoiunu yazmaktadır. 
n gı ere 11z konsolasluju, FranSacla mıtıfları danhiJ.na veliahd, ikinci gurubun Bunlardan biri Polonya - Almanya 

_ B••tarafı ı inci ••lrif~e _ lilah altına çağrılmış olan ,ehrimi.z- kumandanlığına mareıal Graçyanı meselesi, diğeri de umumi mesele -
•er fbtttriıtl 'Lar... •enı• mflt1ra_.a deki Fransızlan §Uk ordusu hizme- tayin olunmuştur. lerdeki ihtilaftır. 11---------------ı 
ıı ıı y• 6 1~ J :ıL Sahip ve Baamuharriri 
tertibat almı, n bit kaç dakika son- tine girmek üzere derhal Suriyeye ıff ' HAYDAR RUŞTU OKTEM 
ra barp o-laeakmı~ gibi hazırlanmış- barekete davei etmittir. MÜ}• de Mü}• de Mu .. ı·de I Uww•I ufrirtıt ,,, .,.,. "ım 
tır. Bugiln alınan tedbirler ara1'lnda ln11il..z konsol0e1luiu tebaasını da· • • • • • • ... • •fdtrt 
Londra ıle bı.yftk şehirlerdeki ihti- vet ederek seferberliğe tabi efradın Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
yar ve kadınlarla çoculdann emfn vaziyetlerini tespit etmiştir. E L H A M R A. 
ve uzak yerlere sevki kelrfiyeti de Hollanda konsolosluğu da şehri -
vardır. Bu tedhfre göre, Londra~n mizdekl Hollandalı erkekleri tesp:t 
btT milyon ve biiyük tehirlerden iki etmektedir. Amerika tebaası şehri· 
nı ·ıyon insan uzaklara ıevkoluna • mizi terkediyor. Alman b~şkonsolOEJ.. j 
eaktır. Bunun için lizımgelen tren- hığu Anadolunun muhtelıf yerlerfn-
ler tahsis f'dilmiştir. de bulunan Almanları istanbula d~ 

11 vet etmişt:r. 

Kimleri götürdü? Istanb~'.da sis 

idaresinde Milli Kütüphane Sinaması bugünden itibaren büyük 
biı programla aaym lzmirlilere kaplarım açmııtır. 

1 - Kal.aman Çelik Ord1111111ZUD 

TRAKYA MANEVRALARI 
Türkçe aözlfi 1500 meb'e teLmili birden 

2 -METROPOL BARI Londra, 30 (A.A.) - Alman 
tayyareai Heston tayyare alayından 
saat on doku:ıda hareket etmiştir. 
Tayyare meydanı makamları, bu tay 
yare ile Berline dönen yolcular hak
kında hiç bir m•lAmat vermemiftir. 

lstanbul, 3 l (Telefonla) - Bu Fransızca sözlü 
88d.dbah limk~ndba ei9 volmkutad ve s~at ~~: Oynıyanlar: T ayron Powey .. Lorette Y oung • Ado}ph Menju 

ı en se ız uçuga ar surmY9"" c;ı 1 2 30 4 30 7 k 9 30 d ba 1 .. B .. d f I . ıu. ,;;)eans ıır : , 1 a şam , a ş Ar 
tur· u r._~ __ en vapur ae er erı -

1 
DIKKA T: Manevra filmi bu akem 9,30 dn gösterilmeğe baslıyacakhr 

menıecuuuawbı· •e== ..................... _ ......................... ı1ıım .. .. 

ID~ıtEH~NBlll 
lnnlr '1it1ef B~lR ıoW 
C. Rtıl1ı Partlri l>intUt ~ 
Tel(f!'af: İmtfr - ANADOLU 

'rELE1'0N: n,,. Po.ta Tnıtu.nı:,n• 

ABONE ŞEBAlTl 
Y~ "00, Altı •wltlt 600 

Z'Wl&ffw. 

Yabancı memleketler f~!n Mnelll 
abone tlcretf 27 liradır. 

Gana g~mfş nthıhatu 25 kuntftur. 
ANADOLU MATBAASINDA. 

BA.'lllJ'MT.ÇTfR 

23.00 

23.20 
23.55-
24.00 

Çf.R) 
1 - Donizetti - cLa f 
du Reg!Jnent> opera 
Mr§. 
2 - W alclteufel -
Vala 
3 - Mendelasohn ,PJI/ 
Blas> uvertür. 
4-Luigini - cÇanlatll' 
si> (Ninni) 
5 - Saint - Saena .. 

Yannki program. 

Baktrovo of! 

Zühtü Ergi 
Her tiirlil, idrar, b-ls~ 

ve ıaire tahlilleri yapılar. 



1 EYLt~L 1939 C'Ul\IA (A.t\ADOLU) 

Tertip eden: ANT SVOKU 188 Çeviren: Ki.mi ORAL 

Celse tatil edildikten sonra müzakere salonunda 

(SAHiFE 5)·~ 

İngiliz cevabi notası ve
rilmeden evvel 

toplanıldı ve müddeiumumi ist if adan vaz geçirildi Nota, ayni zamanda inuhalefet rüesasına da g-Ö5te· 
Müddeiumumi - Ben şu sırada 1 davanın mevzuu dahilinde olmalıdır. kanaatimi takviye etmiş olacaktı. J 

1 ltıevkiimden çekilmiş bir vaziyette ~ 11 Bu~un ha~icine çıkıp, dünkü gibi Fakat görüyor':1m ~i. bu kıymetli as- rilmiş, Polonya ve F ransanın muvafakat arı alin n.1ıştır 
}'im Bu itibarla size söyli"'.:!cek sö- yem hadıselere meydan vermek, ker tekrar vazıfesı başına gelmekle . l . . 

1 

. 
1 

d .. . t·· A 
• J hk · r · · ~· h' · ~ı ı d ~ ·· Londra, 31 (A.A.) - ngılız ka- istinaden ancak zayıf bir ümid be~ r Ye uzun uza ıya gori i ş ur. · 

tüm yoktur. Ancak mahkeme huzu- rna emenın asa tecvız etmıyecegı ıasıyatına mag up oma ıgını gos- b' . d.. b hk" . t' d .. lenı"lebı"lecegvı· netı"cesı· ı"stı'hr.·•.~ olun- mele fırkasının talebi i. .erine Bay . . b. k f" . B . . 1 d. B d d 1 k d' .. t b ıne;:;ı, un sa a ·ı ıç ımaın a mu- r· 
tunda sinirlerinize hakım olmalı idı- Jır .. ey ıyehttır. uk-ud~k~n genera t~~ ~ un :~ o ar .:.n lS'._111 ~ - tehassıslar tarafından evvelce yapıl- maktadır. Mesela jngiliz cevabının Greenvoode jmparatorlu.;un siyasi 
tıiz. Ve düşünmeli idiniz ki, burada ofrun buk usu~a _ı ı .. ~-naz~_rını rı . er ;.e ~n sa~ ettlıgım a_gı~ s~z- mış olan ihtarlar ianeşiyle Bitlerin parlamentonun tasvibine arzedile- taahhUdlerini yerine getirmek ve 
adaleti tevzie memur olan.lara s<n:- celp etme mec urıyetını ısseaıyo- edrı. asa ıyetıme am etmesını rıca cevabını tetkik etmekten baska bir cek mahiyette olmadığı istitlal edil- beynelmilel muhtemel ihtilaflara 
.,,., .. k · ka · · ( R um e rım • ııı• goeterme zaruretı tıd•r. eı- · .. . .. 1. isle mcsgul olmamıştır. Hitlerin ce- mektedir. Çünkü böyle olmuş olsa karşı koyabilmek iç n malik olduiu 
•- bak k) · ı C l · t t'l General jofr - Sayın reis, sözü- Muddıumumı - Sayın genera ın ~ :> 
"'<= ara sayın reıs · e seyı 2 1 

.• • h. vahı Londra\•a gelir gelmez mUte' - idi hükumet, yarın parlamentoyu kuvvetler hakkında etraflı ve fakat 
etrnenizi tekrar rica ederim mü kestiniz. Huzurunuzda söyle - bu sozlerınden sonra aramızda ıç h . · 1 1 .. . d d d. mahremane malQmat verilmiı oldu-

mek isterim ki, müddeiumumi isti- b' •vb· k l K d' · e te assıslar, ışe kovu muş ardı. Mute- içtımaa avet e er ı. 
R eis - Yarın sabah muhakeme- ır 1.~ ırar • ~ ~ıyor e~. ı~ın - hassıslar çalısm~larına saat 4 e ka- Diğer taraftan ingiliz cevabi nota- ğu istihbar edilmiıtir. 

b d d'l k .. 1 · t'l fada ısrar etmis_ olsaydı, şahsıma kar sekkur etmegı bır borç bılırım . ' ~ 
,,e evam e ı me uzere ce seyı ta 1 4 dar devam etmişler ve o saatte bir sı metninin muhalefet fırkaları rüe- Majeste kralın otomoiJille Bucking 
ediyorum.> şı bir husumet beslediği hakkındaki - Devam edecek - müddet fasıla verdikten sonra kabi- sasına tevdi edilmiş oH1uğu muhak- ham sarayından harbiye nezaret'nc 

Celse tatil edilir edilmez. reis tam-Bı·r harpte lJolla ""Pdanı n nenin içfmaı anına kadar saatlerce kaktır. Parlamentonun içtimaa da- ve oradan hava itleri nezaretine git-
fından müzakere odasına dAvet t><Iil- C"ı ~ :ı tı. çalışmışlardır. vct edilmemiş olmasına bakılırsa mesi son derece nazan dikkati cel -
dik, Müdediumuminin istifaya ka- Kabine, Almanyaya verilecek ce- muhaliflerin, hükumetin ittihaz et - betmiıtir. 
:~trı .• venneai, vaziyeti büsbütün işkal vazı•yetı• ne olacak•' vahı tanzim etmiştir. Fakat cevabın miş olduğu hattı hareketten mem - Majeste, Londranın h "mayesi 

tanziminden evvel metin, muvafa - nun oldukları anlaşılıyor. 'çin yapılmıı olan hazırlıklan v a-
Reia, ıerek bana ve gerekse müd- katleri alınmak üzere Fransa ve Po- Hulasa vaziyette bir güna tebed- lınmıı olan tertibatı bizzat kontrol 

deiumumiye tarizde bulundu ve ge- lonyaya bildir ' lmiştir. dül yoktur. Fakat her ihtimale kar- etmiştir. 
tıeral jofrle açtıiJmız mümıkasa ka- A 1 LJ /l ,. b • f { [ "' Hitlerin notası ile ingilız cevabı - şı icap eden bütün müdafaa tedb:r- Londra, 31 (Radyo) - Kral altın-
l>ııımn bu neticeyi doğurduğunu ma n r a, CJO anaan !n l ara ıgı• nın hakikl muhteviyatı hakkında )erinin süratle alınmasına devam O- cı jorj, bua-ün de birinci deniz lord-
tQy)ec:likten ıonra ıunları söyledi: h " f 1 p [ q ·ıt de bir güna malumat yoktur. Maama - lunmaktadır. B. Greenvood, Çem- luğunu ziyaret etmig ve bütün hazır . 
• - Her ,eyden evvel askeor oldu- na UT me eaer S , n~ l ere tih siyast mahaf.lde bir çok alAyime berlaynin ve millt müdafaa nazırla- Iıkları gözden a-eçirm:ştir. 
tlı11ıuzu nazarı dikkate almamız la- h ı 
~dır.. Burada hakim vaziyetinde Ü r met edece '? -

~lunuyorealr., askerlik icaplanna Londra, 30 (A.A. ) - Hari'iıiye rafından hürmet edildiği müddetçe L h milleti vatanını müda
faaya azmetmiştir 

~re hareket etmek mecburiyetinde Nezareti bu akıam afağıdaki dek- İngiliz hükümeti tarafından da tabii e 
. lunduğumuzu da unutmamak ik- larasyonu neıretmi§tir: olarak. hürmet edileceği teminatını 
tıı. ederdi. Erkanı harbiyei umumi- Danimarka Hariciye Nazırı İngil- vermiş ve lngiltere hükümetinin, ö
~e reiıine kar ı bu kadar şiddetli bir terenin Kopenhag elçisine Danimar- nüne geçilebileceğini hala ümit et
i~ kullanmak, hiç birimizin hakkı ka bitaraflıfıına hürmet edilec~ğin~ mekte olduğu bir harbe Danimarka
detilcur. itiraf ederim ki, ben bile dair Alman hükümetinin yaptığı dek nın katılmasını görmeği katiyen ar
~dh ettiiim bazı suallerden dolayı lerasyonu bildirmiotir. İngiliz elçisi zu eylemediğini bildirmiştir. 
~ oldum. Kendisini son derece Danimarka bitarflığına Almanya ta· 

~f ettiiimiz kafi değilmi§ gibi, ** 
~ aleyhine yürüyoruz. Rica ede- y • J k b • 
~. ıimdiye kadar takip ettiğimiz enı apon a ıne-
~tiği bırakalım. • 

9 
e • 

Umumi seferberlik münasebetile sokaklara yapıştırılan 
afişlerde(düşmanı tepeleyeceğiz)cümleleri göz~ çırpıyor 

~ap verdi ve istifasını geri almak 
Müdediumumi, reisin sözlerine! SllllD sıyasetı 

~inde olmadığını söyliyerek: 

. ._ Bundan sonra arzu ettiğiniz M.. k.} b• d k . } .... h 
~~ket edebilirsiniz. usta ı ır esasa a_ra naca ve ~ı a -

Reia, müddeiumuminin ısrarına Ianmc:ıv a ehemmıyet verecektit 
til....:._ ·~;~;~·-;~kul olmadığını Tokyo, 30 (A.A.) - İlk nazırlar bir anlayış zihn'yeti gösterecek mem 
".Ylemeğe mecburum. meclisi içtimaını müteak1p beyanat- leketlerle işbirliği yapacak, fakat 
~üddeiumum' ıırar etti ve: ta bulunan başvekil ve hariciye n.a- diğer memleketlere karşı çok sıkı 

l ....... izzeti nefıimi korumak mec- z.ın general Abe, ıunları söylemış- hareket eyliyecektir. Milletin mUza
~ti)'etindeyim. Bu, general Jofrle tır : baretiyle değişmez s'.yasetine devam 
~ .. 1--- - -~ -L t' 1 .. k'" - Mütehavvil enternasyonal vazi- edecek olan japonya, Çin meselesini ut ~& sure ıy e mum un 
lilbilir yet karşısında japonya, kendi vazi- şanlı bir surette halle gayret eyli-
D.di .. > yet"ni nazarı dikkate alarak müsta- yecektir. HUkumet, enternasyonal 

lıı l\eia, müddeiumuminin bu ısrarı- kil bir si~aset takip e~e~ektir. ja- vaziyet karşısında yeni milli organi-
1\ı~u .. d" w.. .. • t' f ponya, dunyanın terakkısı için, ja - zasyonu takviye edecek ve sIHihlan-

li~ rnsuz gor ugunu ve ızze ı ne . . 
·-qe • .. t d'W · d d 1 ka ponyanın vazıyetıne karşı dostane masını inkiıaf ettirecektir. 
1ı ygı goa er ıgın en o ayı -
t~ aykın hareket ederek celıııeyi 
•l ettiğini söyledi ve nihayet istifa 
~k fikrinden kendisini <:aydırdı. 

etsi gün muhakemeye devam o-

b ~' 

00 

Varşova, 31 (Radyo) - Dün öğ
leden sonra Polonyada umumi sefer
berlik ilan edildiği teyid olunmakta
dır. Sokakların bütün dıvarlanna 
yüzlerce afiş yapıştırılmıştır. Üzer
lerinde mareşal Smigly Ridz'in resmi 
bulunan, tank ve hareket halinde 

kuvvetle~ görülen bu afi2lerde şu su 
tırlar göze çarpmaktadır: 

- Şiddete ve kuvvete karşı yega
ne cevap şudur: 

Mütecavizi tepeliyeceğiz. 

Diğer bir cümle de şudur: 

Japon hey'eti 
Nap olive ıJardı 

Napoli, 31 (A.A.) - General 

T eranchi ile amiral Asuminin riyase

tinde on iki kadar eksperden mürek

kep bir japon askeri heyeti dün gece 

Napoliye gelmiştir. Heyet bir kaç 

gün burada kaldıktan sonra Romaya 

cHarp patlayacak olursa çolµk cağı muhtelif madde ve gıdalar için 
çocuk hepimiz cephedeyiz.> bono Yerme salahiyeti kabul edilmiş-

Hükumete, askeri ihtiyaç için ala- tir. 

**=-----

Polonya sahillerinde 
ı ·orpil döküidü. B J sahillerden geç

mek vapur1ar için tehlikeiidir 
Varşova, 30 (A.A.) - Radyo is- dilmişlerdir. 

tasyonları dün öğleden sonra neşri- İhtarda Polonya sahilleri onun· 
yatlannı durdurarak denizdeki bü den geçmenin tehlikeli olduğu ilave 
tün vapurlara lngilizce ve Leh li - edilmektedir. 
sanlarında bir ihtar göndermişlerdir. Bu sahillerin açığında Danimar
Bunda vapurlar Gdnia limanına gir~ ka, İsveç, ve Polonya gemileri bu -
memeğe, açıkta durarak limana gir- lunmaktadır. Alman vapurları Po
mek için kılavuz istemeğe davet e - lonyaya seferlerini kesmişlerdir. 

~-~--cccıfrk-*>>>·-~-~-

Polonya hudutlarında 
~·~ - Celseyi açıyorum. Cene-
~~friin gelmesini rica ederim. 
'"Olleral jofr - Mahkemenin em
lA amadeyim. 
··~hakeme başlamadan evvel ıu-

Alman ajansının ha
beri asılsızdır 

Yugoslavvanın s:yaseti etrafında an· 
cak salahiyettar söz söyliyebilir 

gid~:k~~~etin geleceğinin bir müd- Çdrpışmalar devam etmekte ve A l
~:~i;.vvel haber verildiği söylenmek· manlar zayiatla tard edilmektedir 

~ etmek isterim ki.... ' 
''Cis - ( - ,. leral J ofrün sözünü 
tek) muhakemeye baslamadan 

ti beyan etmek isterim ki bundan 
~ IOrulacak sualler ve verilecek 
~.tetkik etmekte olduğumuz 

Belgrnd, 30 (A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Yugoslavyanın bir harp takdirin
de alacağı bitaraflığın mihver dev-

RARENG(Z l'E
JZAlTf""'"GE .. ~E 1:· ........................... , .................................... ....... . 

Y3 

Yugoslav mahfilleri, bu gibi haberle
rin ancak selahiyet ve otoritesi olmı

Jetlerine doğru mütemayil bir bita- yan kimselerden gelebileceği ve ni
raflık olacağı ha1<kında D. N. B. hayet bunların şahsi düşüncelerden 
ajansının neşrettiği bir telgraf ha1'_- başka bir şey ifade edemiyeceği ce
kında fikirleri sorulan selahiyettar 1 vabını vermiştir. 

Var§OVa, 31 (Radyo) - Sabah- baları ile hücum etmişlerse de zayi· 
leyin Danzig - Orlor hududunda tü- atla tardedilmişlerdir. Slovakya hu· 
fenk ateşi teati edilmiştir. Zayiat dudlarından Polonya topraklarına 
yoktur girmek teşebbüsünde bulunan yüz 

Varşova, 31 (Radyo) - Alman- kişiden mürekkep bir çete derhal tar
lar, Polonyanın muhtelif yerlerinden dedilmiftir. 
Leh topraklarına girmişler ve el bom ..................... 

Güneş batıya doğru ilerledikçe esen mak üzere birdenbire battı. Nitekim malı olduğu besbelli. Fakat sözilnü meie başladı. 
rüz&'ir kuvvet kesbetemeğe başlamış- ckaptan> yelkenlisinin yüz metre bitirmeğe bile vakit bulmadı. Dakikalarca zihnini yorduktan 
tı, Atlas Denizin ciğerlere neşe veren açığında bastona benzer bir cisim Alman denizaltı gemisi süratle sonra, nihayet kendisini ismiyle ça
temiz rUzgan, bugUn ne kadar güzel- suların arasından yukarıya doğru dalgaların beyaz köpQklerinin üstiln ğıran bu adamı, Sen - Tropede büyük 
di .. Ufuklarda esrarengiz bir litafet, fırladı. de göründü ve kaptan gemisinin san- bir villada bahçıvan olarak çalıştı 
enginlere garip bir canlılık göze çar. Ayni balıkçı hayretle, cak tarafındaki karinesine dayandı. ğını hatırladı. 
pıyordu. Balıkçıların g-emileri, rüz- - Bu da ne demek? Denizaltı gemisinin güvertesinden - Evet, tA kendisidir. Ayni şiş-
a-arın §İşirdiği yelkenlerin tazyiki al- Diyerek doğruldu. bir kapak açıldı. Ve altından iki bah man, ayni biçimsiz ve uğursuz sima .. 

-36· Y tında suları fıskıştırarak kaçıyorlar- Bunun üzerine Beningan: riye neferi çıkarak Provadaki mit- Bundan üç sene evvel, onunla sa-
azan: ri dı . Yelkenler tertemiz ufukların için- -Zavallı- dedi. sen en büyük ah ralyöziln başına geçtiler Kaptan ba- bil birahanesinde kağıt oynamıştı. 

\...__ _ de beyaz lekeler gibi görünüyordu. maklardansın. Hiç böyle balık olur- Iıkçı kayığının korkudan aptallaşmış Ve yaptığ1 bir hile yüzünden onun l'~ıan izzeti nefsini korumak lan kısmı killlt itibariyle ağlarını y 1 b 
1 " -.. p b 1 h'll · · t h a nız aşına açık denizlerde açıl- mu be?.. şte manevra yapan bir tah- ne yapacaklarını Beninganın ise göz- çirkin simasını yumrukla kanlara bo-"· "u6ıabakalara iştirak ede- am e ona sa ı erının spanya u- . 

J 'bildirdi ve o gün gemi sahibi dutlarına yakın olan körfezi önüne mış olan Bermgan ckaptan> gemisi tal bahir karşımızdadır. }erini f altaşı gibi açmış, heyecandan yamıştı. 
~b ı Beningana teslim etti. atmışlardı. Beningan ise daha cenup- mürettebatı güğertede yayılmış, li - Beningan bu sözü balıkçılar ara- söz söyliyecek vaziyette değildi. Beri Bu mücadele Beninganın aklına 
ı.:~lft o 8'fln Beningan gemiyi ta olan Kamarah sahillerine doğru mana avdet eden balıkçı kayıklarının sında derin bir telaş uyandırdı. Her- taraftan ise denizaltı gemisi müret- gelince, mücadeleyi takip eden hidi-

'1ıılı,, ve balıkçı kayığını biraz açılmağı muvafık görmüştü. Balık manzarasını seyre dalmışlardı. kesin ağzından gayri ihtiyari bir mı- tebatı masum balıkçılarla alay edi- satı da hatırladı. Bahçıvanın 
0 

za-
Y'1kenlerine dayanarak açık avı sabahtan öğleye kadar müsaid Birdenbire prova tarafından bır rıltı halinde, yorlardı. Hatta neferlerd-en biri mem 

F man birdenbire esrarengiz bir şekil-ere ç~kmıı, ve sakin suların üs.. şartlar dahilinde devam etti. Bütün denizcinin sert sesi, mürettebatı ha- - Denizaltı gemisi!. le ketin şivesi Uzerine ransızca söy-
bir deniz kuşu gibi uçmağa balıkçılar ağlarını topladıkları za- re kete getirdi. Tayfa, Kelimeleri döküldü. lenmeğe başladı. de tegayyUp etmiş olması nazarı dik-

b:'uttı. man azçok balık istihsal edilmişti. - Sağımızda büyilk b'r ba - Beningan: - Beningan, merhaba yahu, na- katini celbetmişti. Nitekim en ya-
(.~ saki11. olmakla beraber ren- Öğleyin gelince yemeklerini yemek lık yüzüyor. Bakınız diye bağırmıştı. - Evet, evet, sılsın, iyi misin; eski dostlarını unut- kın arkadaşlarından birisi, yaptığı 

tarip bir değişiklik görünü- içn beyaz br kayanın altında top- Herkes geminin sağ tarafına geçti. Diyerek sözünü tekit etti. tun mu? tahkikat neticesinde onun Almanya-
Balar, esrarengiz bir şekilde landılar. Sepetlerle götürmüş olduk- Ve balığı görmek için deniz sathını Bir başka balıkçı atıldı: Beningan, telaşın birdenbir.e tev1it 1 ya firar ettiğini t esbite muvaffak ol-
nııştı. Hafif dalgalar sükd- ları tatlı şarapla, siyah zeytinler dikkatle kontrol etmeğe başladı. - Temenni edelim ki, düşman de- ettiği şatkınlıkla, Alman neferinin muştu. Beningan onun kara ordula· 

\'bitiblrini takip ederek bseyaz tuzlu balıklar oldukça revaç bul- Hakikaten denizin üstüne sük~netle nizaltı. gemisi olmasın.. milst~hziyane suallerine mukabele r nda . hizmet gör~bil~ceğini kabu, 
lelin arkasında kayolup gidi- muşlardı. Yemekten sonr'a. bahk9ı- kayan koyu kurşunl renkte hır vil- Benıngam omuzlarını kaldırdı: edemıyordu. j ederdı. Fakat bahrıyelı olarak kar-
dı. Deniz Adeta ufak çocuklar ların bir kısmı limana avdet etmeğe cud görünüyor ve arkasında iki be- - Omid etmem; böyle birşey ol- Maamafih azami gayretini gös- şısında çıkacağını hatır ve lfayaline 

.~fıp durıyordu. başlamışlardı. Berinianda Kavo yaz sutun çizerek ilerliyordu. sun .. ÇUnkü bu herif sulan karış ka- terdi. Kendini topladı. v~ silk\lnetle Lı,e get :rmemişti. 
'l'OJ>ı limaıının balıkçı kayık- Konlene doiru Pru~apını cevirnıi~ti. Balık tekrar denizin üstüne çık- rıa biliyor. Harekatından buranın bu adamı nerede gördilkiinll düşiln- 1 - \·kası var 
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Meşhur kadın· orkestra 
şef lerile bir arada 

m~:1b 
En büyük 
Akdenizde 

muharebeler 
beklenebilir 

Güzel bir kadın, cazband davulunu ve zilini 
bandoda na~ı 1 ç1Iar ? ita/yan clo anma ve ordusu, harp başlayınca Mısır'ı 

zapt ile Süveyşi kcpamağa ve garptan da Ceb-alüt
tarık 'ı ele geçirmeğe çalışacak, fakat •• 

••M· bebek, l\lacur: tanın en g· 1 niıınile- ymıların ara;ıında onun mevcudiyeti. 
rinden biriyle tekrar uyu mı.\ a b.1;.;ln- ue ._.ıhid olmak çok guçttir. 
mıştı. Güzel orkestra şefin~ ~ordum: 

Bu nefis ninniyi öyli. en bizzat - K,ıç cnedenberi muzikle meş 
anne, yani Gizi Roykoydu. guJ ... iıııuz? 

Seail Sola -Altı enedenberi!Birahancler- J •r• F d J k d h J k Yalnız Mac.ır diıberlerinin değil. de, gaz;no:arcln, eğlence yerlerinde Il gı JZ, ranSJZ Oll~ DJDa art arŞISID a ma VO a c a tır 
Parisli kadınlardan teşekkül eden çaldıktan onra nihay<!t bugünkü İki gruba ayrılan. bir taraftan in-ı 
güzeller:n de b·r cazı vardır. Bu or- gurubumuzu meydana gct"rdik. giltere, Fransa, Lehistan, ve diğer 
kestranın rei i Sesil Soladır. - Seyahat ettiniz mi matmazel? 

1 

devletler:n bulunduğu ve demokrat-
Se il Sol ayı on üç güzel arkada- - Ev{;t, orke tramla İs\ içrede, lbr guı ub•ı ile, diğer taraftan A!man-

şının yanında bu'unca kendisine sor- f pan acl.ı, 1tal~rnda, B<'lçikada uzun ya ve İtalyanın bulunduğu miJıver -
dum: bir müddet ;ıeynhnt ett'm. Biz. Hai- ciler gruplarından hangi tarafın 

- Affınızı rica edcr'm a1ızım. 
Görüyorsunuz ki bulunduğumuz yer 
ı e kadar darmadağınıktır. 

Bunu bana soyliyeıı Bay. meş
hur Macar orkestra şefi Madam Gizi 
Roykonun kocasıydı. 

Gizi Royko, dört senedenberi A
merikada, Avrupada iş yapan caz or
kestralarından birinin en kuvvetli şe
fiydi. 

Rengi koyu e mer, yaşı pek genç 
olan bu .Macar dilberi Fransızcr.. ko
nuşmasını b'lmiyordu. 

o, benim bir gazete namına ken
disini ziyaret ettiğimi anlar anlamaz 
derhal sigara kutu undan bir sigara 
aldı ve sigarayı bana uzatırken gül
dü. 

Gizi Roykoyu, orkestrasının ba
şmda görmek ve onu bilhassa bu ha
va içinde dinlemek çok güzeldi. Bi
raz sonra genç şef, arkadaşlariyle 

birlikte muzik salonuna indi. 
Orkestrayı teşkil edenlerden yal

nız birisi müstesna olmak üzere di
hrleri kadındı. 

Salon, baştan nihayete kadar, do-
lu idi. 

Herkes Gizi Roykoya bakıyo" · 
onun Macar aşkını, Macar ruhunu 
hummalı bir surette terennüm eden 

- Sizin orkestra da h<'P bayan
lardan ibaretfr def(l mi? 

- Bir isti na ile e\•et !. 
- Gizi Ro\'ko orke.,tra ında 

tide s'nenıa bile çevird:k. Bütün en- harp kabiliyeti ve askeri k bakımın
gellere arğmen böyle bir heyete ma- dan kuvvetli olduğunu anlayabilmek 
lik olduğumdan dolayı memnunum. iç!n ~öyle bir tahlil yapmak kafidir: 
Çünkü Fransada ilk defa olarak çi- lngilterenin den 'z kuvvetini ulçe
gan orkec;trası arkada~larımla ben bilmek için 1 O nisbct adedini ort~.\ a 
te kil ettim. Kendimizi Parise ve mu- koyacak olursak bu kabiliyet nisbe
hite tanıtıncaya kadar epiy zahmet tini 1"ransacla 4, italyada 3, Alman
çektik. Bugün vaziyetimizden mem- yada 1,6 olarnk görürüz. Bu rakam
nunuz. 'ar bize, otor ter devletler karşısın

Scsil Sola için PnrMn çok iyi tn- da. donanma kuvvetleri itibariyle de 
nıdığı bir muzisyen bana şunu söy- mokrat cephenin üstünlüğünü gö -
ledi; riir, yalnız tahtelbahirler bakımın-

- Bu kadın büvük bir ~an'atkar- dan totaliterler daha kuvvetlidir. 
dır. K&nclial ö) le güçltiklerle müca- Fakat, bunu bir nisbet olarak ka-

bu 1 edemeyiz. Çünkü, tahtclbah.r -
den korunmak vasıtaları demokrnt
İHrda totaliterlerden çok fazladır. 
Her ne kadar, totaliterlerin tahtel -

böyle bir isfüna var!. ~nhir adedi 175, demokratların 150 lngiliz tayyarecileri bir manevrada .•• 
- C:az da\•ulunu ve caz zillerin· ıse ~~· hum.malı f~aliyetle 2~ tahtel- yanların dağınık olan ve Libyadaki 1 olamaz. Diğer taraftan Mısır Sucla-

bir kadının idare etme;ıi gllzel olmu- bahırı gemı tezgahlarında ımal et - 90.000 on iki adadaki 40.000 sarki nında da Mısır askerleri vardır. 
yor. Bu !'lebeble kadın bandolar, hiç mekte olan ing:lizler çok yakın bir Afrikadaki 60 bin askerin Ana;atan ı 
olmazsa bir tek erkf>ği k~ndi arala- atide tahtelbahir itibariyle de otori- la olan muvasalisı ani olarak inkitaa Hindiatandan .. ıecek yardımı 
rına almak mecburiyetinde kalıyor- terleri geçeceklerdir. uğrayacaktır. Bu takdirde bu ordu. Kızıldeniz havzasına getirilecek 
!ar. Totalıterler, kendilerini havacılık lar açlığa mahkOm olacaktır. olan Hindistan askerlerini inailfzler 

Sesil Sola. vaktiyle yalnız piya- bakımından kuvvetli addettiriyorlar. Tayyarelerle aevkiyat: çok süratle nakledebfleceklerdir. B11 
noya refakat eden, gerek nefesi, ge- Fakat, bir kaç ay sonra her ay biner Totaliter devletler bloku harp na mukabil, Habeşistandan ut.r 
rek tel Aletlerinden hiç b'ris· çal ı- a~~-...... t~~yare. imaline batl~~aca1'. olan in- tayyarelerine güveniyor. An ava tan- nakledebilemeler· italyanlar fçln s•Y. 
yan kadın arkadaşlaTını herhald dele etti ki, başkalaMDIB yelM ~I' ~Jlı4iı\:.auı lı•up .DAU<ı.)u l4u&lI;tıu &•&- J•u ..... ı.. uuıuıcuuu •~•I> ettıgı a&K~ ·• ........ :b ..... ..ı.'°\•• uauw9••~U.UU ._... 

unutmuyordu. bu çıkmazlar önilnde Sesil Sola mu- şısında bu iddia da çok su götilrebi- dirde tayyare sevkiyatı ile doyura - yare karargihlarından hava ku\' • 
Çünkü kadınların keman, saksa- zaffer oldu. lir. bileceklerini iddia ediyorlar. Hall'U- vetleri celbederek ve Kızıldenlzd .. 

fon. viyolonsel. klarnet ve konterbas Güzel şef, benimle mükalemesi- Umumiyet itibariyle donanmala- ki, bl' iddia boştur. Tahtclbahırlerle ki tahtelbahirleriyle italyan Hlnc:IJ9. 
çalmalan pek yenidir. ni bit'rir bitirmez !'!ahncye çıktı. Ora- rının çarpışma kabiliyeti ve modern ordulan iaşe etmekten daha giiç b:r tanda getirilecek ingilizlerin Aden-

kemanını iştiyakla dinliyordu. G'" 
1 

b' k d kJA t 1 ela keıldisini bekli~·cn ön üç kız, Sesi! istemle mücehhez oluşu bakımın - ~ey olamaz. Çünkü, totaliterlerin deki milstahkem mevkileri ve hava 
B f

. k 1 w hAd b' uze ır n ının arnc ça ma- ,} 1 azan şe ın coş un ugu a ır . . . Sol."~'n yer ,,nrdı'ler. tlan ilstünlük Almanya ile ingiltere- tayyaresi varsa demokratların da üs er Kızıldeniz geçidine hikJm ola-
d · d b 

1 
d sı, bugiin bıle hoş görülmıyecek bır •• ~ evreyı e u uror u. d Muzik, şefin yerine geçmesini deqir. Yardır. caktır. 

O zaman Gizı' Rovkonun orkest- manzara ır.. . F d · 't 1 d D k ti ı· d · 1 B •t'b 1 't l 1 t bb-,} M f h S 
1 

S 
1 

b d mu··t""akip derhal ve bütün kuvveti~·- ransa onanması ıse ı a ya onan emo ra ara ge ınce enız ere u ı ı ar a ı a yan ann eşe -
. 1 b' )'kt 1 d b 1 d' aama ı • e!'lı o anın an o- ""' J d ki rasıy e ır ı e, sa on a u unan ın- le salonu çınlattı. masından daha kabiliyetli ve daha hakim olan demokrat blokuna dahil e ece eri tayyare hücumlan aka• 

,. • •• v sunda çalışan Bay Aladaz, sahnede lesıcıJer de şarkı soylemege ve tem- .. 
1 

b' 
1 

t' .
1 

. t' k' B c K üstündür. Binaenaleyh, ingiliz ve devletler, pek çok olan ingiliz ve mete maruz kalacaktır. 
t t t b 1 1 d 

oy e ır yere yer eş ırı mış ır ı a- • · İ po u ma a aş ıyor ar ı. Fransız donanmaları, ayrı ayrı ola - Fransız müstemlekelerinden insan ve talyanlar Yemendeki Arap .... 

Sekı'z güzel kadının go"zil şefe dı'- cccJf.Jf.Jf.>» k Akd · · k h'l' h' lb d b'l ki · · ti · · d h · d.d k kırtm - --- - ---- - - --- ra enızın şar ve garp sa ı ıe- za ıre ce e e ı ece er ve oıtara! re erını a a şım ı en ış a1• 
kiliyor ve onun kemanı ile diğer ilet- H İ d " • J h ' 1 rini kontrolları altına alabilirler. kalacfik devletlerden de sila;ı ala- çalışıyorlarsa da bunda da yan 101-
ler tek bir vücud halinde salona ha- ar P en e g l t ar· ı Manevra yapabilmek bakımından bileceklerdir. da kalmaktadırlar. 
kım oluyordu. b ' ı · t• ~ da ingiliz donanmasının ihtiyat kuv- Totaliter devletler ise, daha harp 

Gizi Royko, kocasının tercüman- l n ffi e S U l Y p 1 n • n1 vetini teşkil eden Anavatan filosu na ba:Jlar başlamaz, tica:!'et genıilerini Cebeliittank hoiazu 
leıttii1.):.le kendi fikirlerini şöylece izah de fi korku ~ zan itibare alınmaksızın, diğer kuv- yalnız Avrupa sahillerinin bir kıs - İspanyol ordusu Alman ve ftatyaa 

• ~ vetleri Alman donanmasına faiktir. mında sefer ettirebilecek ve iaşe iti- tayyarelerinin yardımiyle CebelOt • 

- Amerika ve Avrupa seyahat
lerimde en çok beni asabileştiren ha
dise, yanımda çalışan muzisyen arka
daşlanmın evlenmeleridir. Şüphe 
yok ki bu, haddizatinde hayırlı bir 
şeydir. Ukin, yıllardanberi bize ahŞ
mış ve beraberce provalar yapmış 
olan bir bayanın yanımızdan ansızın 
aynhvermesi, gurubumuzu yabancı 
merkezlerde çok müşkil vaziyetlere 
sokuyor. Meseli, son zamanlarda ev
lenen yanımdaki arkadaşlarımdan bi 
risine kocası bir kaç ay için izin ver
di. Bundan o kadar memnun oldum 
ki... Paris, muhakkak ki çok güzel 
bir yerdir. Parislilerin bize göster
dikleri hOsnü kabülden dolayı onlara 
nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyo
ruz. 

Biz her pazartesi günü, 37 radyo 
ile muzik konserlerimizi dünyaya ve
riyoruz. Gazetenizin karilerini lüt
fen b

0

undan haberdar etmenizi siz
den rica edeceğim. 

Çünkü salona kadar gelerek bizi 
dinleyemiyen okuyucularınız, hiç ol
mazsa makinelerinin başında parça
~arımızı dinlemek imkanını bulurlar. 

Gizi Royko, bi? aralık salondan 
eynldı. Sonra beni kapıdan çafıra
rak kOçOk bir odaya götOrdO. 

Macar artisti, bu sıcak ve sami
mi hava içinde küçük bir karyolaya 
koştu. Şimdi onun elinde bir bebek 
vardı. Sevimli orkestra şefi yavnt
ıunu bana uzatırken, 

- Oflum! 

-Battarafı 3 ncU Sahifede- ;::\_ Yalnız bir hak'kat vardır ki, o da, bariyle Avrupa dahiline münhasır tank boğazını muhtemel olarak zor• 
Almanyaya Danzig ve Koridor ve- .._. Alman ve italyan tahtelbahirleri is- kalacaklardır. lamak istiyecektir. 
rilmiş olsa, cihan sulhu yirmi beş sc-ı C: p:mya deniz üslerinden istifade ede- Öyle zannedilebilir ki, totaliter Fakat, Cebelüttanka inailizlerbl 
ne devam edermiş. 1914 ten 1939 a _. rek ingilterenin ticaret f tosunu teh- devletler ingiliz ve Fransız donan - y 1 t' d'w. t 1 i tt'kl rl "' . . . . . . . er eş ır ıgı op ar ve nşa e ı e 
kadar olan müddet zaten yirmi beş N dıt edebılır. Bu tahtelbahırler, ıngıl- malarıyle karşılaşmayarak, kara or- . 1 • • A • 

'" terenin deniz ticaret yollarını torpl· cluları vasıtasiyle karızı cephenin de- yera tı ıstıhkamlan katıyen zaptecll-
sencdir. Demek ki bu müddet geçti- ""' Y Z !eri ile şaşırtabilir. Fakat, ingilizler ııiz il<1lerini dahilden ve karadan i~ lemiyecek derecede muhkemdir. Ba• 
ğine göre, Almanya yeni bir hudud- bir harp halinde ticaret gemilerini gal ederek ele geçirmek teşe~büsti- rada ingiliz tarafından hava üsleri 
da değilse de uzaklarda yeni bir is- harp gemileri himayesinde sefere ne girişeceklerdir. Böyle olduğl1 tak- meydana getirilecek olursa dilflll .. 
tekte bulunabilir. Bu istek belki de çıkaracaklardır. Jirdc en büyük muharebeler Akde- nın tayyare hücumları neticesiz k .. 
sömürgeler, belki de daha geni§ bir Almanlar, buna mani olmak için nizde olacaktır. lacaktır. 
orta Avrupa hegemonyasıdır. gayet silratli hafif harp gemileri i · Akdeniz muharebeleri : İspanyol karşısında ise, totali~ 

Fakat timdi tutulan usul başka- mal etmişlerdir. Bu gemiler, en mo • Almanya ile italya devletleri keıı- devletler ehemmiyetli miktarda asli 
dır: Hem istediğini koparabilmek, dem ve mükemmel bir ingiliz ve di plinlariyle üç maksat takip ede - ker tahşid etmiş bulunuyorlar. Jd 
hem de harbin mesuliyetini üzerin- Fransız kruvazörünü imha ettikten ceklerdir. askerler çok zorluğa maruz kalnı•" 
den atmak. Vakıa bugün harbin mc- eonra mükemmel bir surette gizlene- Birinci: İlk evvel Mısırı istila ede- dan Tancayı zaptedebilirler. Sent• 
suliy~tini başkalarına yükliyebilmck bilfrler. rek Akden z geçitlerinden birini ele limanı esasen halihazırda onlann e-
için elde bir çok vasıta vardır: Gö- İngilizler ise, Almanların bu sil • geçirmek ve bu suretle Akdenizi kon !indedir. Senta Cebelüttankın talll 
ringin gazeteleri, Göbelsin gazetele- ratli gemilerine karşı üç harp gemi- trol etmek. karşı cephesindedir. 
ri ve propagandası 1 Fakat asıl büyük si inşa etmişlerdir. ikinci: Cebelüttarık ve Tancayı Fakat, buradaki kuvvetlerin Fraıı-
tchlikc tarihin karşısına temiz çık- (Dilngre.J<) sisteminde olan bu Uç g~.rp mahrecini kontrol edebilmek. sızların Fransız Fasından yapacall 
maktadır. insanların hayatı kısa, mil gemi tipinde Fransızlar da iki gemi Üçüncü: Sovyet Rusya ile Karade- hücumlara dayanamıyacakaln mo-
lctlerin ve tarihin hayatı ise ebedidir. Mevsimin en yenilik- inşa ettiler. Bu gemiler sayesinde nize yegane yol olan ve Karadeniz- hakkaktır. Şurasa var ki, totali 

Şimdi ne olacak} Bunu kestir- Almanların silratli ve hafü gemileri- den Akdeniz harp sahnesinin yegi- devletlerin buradaki kuvvetleri 1'U' 
mek zor değildir. Fakat insanın ne /erini bayan kuma,- nin faaliyetine mani olmak mümkün ne çıkış yeri olan Çanakkale boğa- nusun müdafaasındaki istihdam ecJl-
kalemi, ne dili evciden keşfedilmiş /arının erkek kuma• oiacaktır. zını zaptetmek. lecek kuvvetlerden bir kısmını if,.1 
de olsa bir facia hakkında hüküm r ltalyanm Taziyeti: Mısırın vaziyeti: edebilmeie yarayacaktır. :MaAm• ' 
yürütmeğe yaklaşamıyor. farının en eyisini İngiliz ve Fransız donanmalan Libyadaki italyan askerleri adet fih, Fransız askerleri, italy•nlaflll 

Vaziyet fu: Dün akşam lngiliz Jbrahim Karakaş Alcdenizi abloka altına aldıkları tak itibariyle ingiliz ve Mısır müdafaa Mısıra yapacakları hOcwnlaıda ital· 
kabinesi tarafından, Berlin büyük dirde italyan donanmasının vaziyeti ordusundan daha fazladır. Fakat, yan ordusunun harekatını ifgal ed"' 
elçisi Ncvil Hcnderson vasıtasiylc tan alınız. çok müşkülleşecektir. MalQm olduğu italya bir tecavüze kalkışacak olur- bilecektir. 
Berlinc son bir imkan daha verildi. Od N 

12 
üzere italyada, kömür, demir, neft sa çok bozuk yollardan ve geçilmi - Libyadaki italyan ordulAnnın bit 

Daladiyenin insani t .. ~-~hüslerini 1111 paaan o. - ve diğer en lUzumlu maddeler yok- yecek derecede kötü sahralardan aş. kısmı Fransızlarla uğraşmak meebll• 
kategorik bir şekilde reddeden nas- diyorlar. fakat bu tarafta 85 milyon tur. mak mecburiyetindedir. İtalyanlar riyetinde kalacaktır. 
yonal sosyal'zm politikasıdır. Cebe Alman ııtırap içinde kıvranmakta- Rekoltenin en iyi olduiu senelerde Mısıra ayni zamanda cenuptan da Cebelüttank mOdataas: için dr. 
kadınlara, süt r.ocukla .. ına bile ~eza- dır. Ve bir harp çıkarsa kaç milyon bile italyadaki istihsalit ahalinin hücum edeceklerdir. mokrt devletler Portek~in Oıterlll"' 

"- Diye hafifçe mınldandı. 
f' Çocuk uyanmıştı. Kilcilk elleriy-

1 tı annıalnln saçlarını çekmek i0 tiyen 

cı dozlariyle gıc!a, ...,,..·, •. vani kcn- Alman ve kaç milyon insan toprakla! ia~c ine kiifi gelmemektedir. Bunun . Habeş:stan ve Eritriyadi ordulan- den istifade edecektir. Ju üıler ,... 
di milletine bile acımama;;. naşladık- bir olacaktır. Ve Almanya h; .. -~ 11"ind:r ki, abloka keyfiyeti italyayı nı italyanlar Mısır üzerine saldıra - yesinde totaliterlerin tayyare bt
tan sonra bu teklife razı olur mu) cnt. ~d~n kuvvet doğar:~ ~ · uatı-' çok zorluklar icine koyacaktır. Bun- caklardır. Maamafih, Habeşistan top cumlanna in~ilizler klfll ko1abllr 

iki milyon Alman bırakılamaz nın be~;··· r. ı M. f. F. 1 dan maada, bir harp vukuunda ital· rakları italyanlara emniyetli bir Oı cektfr. 

' 
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r "' Hamiyetli vatan-1 
Abani sarıklı ile keçe külahlı daşlar 

Altı, yedi küçük arkadaştık. Her doğrulmağa çalışarak harekete geç- Ba/ıke~'"ir' de 
sabah kahvaltılarımızı eder etm.ez, mek niyetini gösterdi mi, biz bir kuş .11mııı.ııım11.ı.ıımıııııı 
evlerimizden fırlar, mahallenin bir kümesi hafifliğiyle havalanır, bulun Dikkatsizlik 
köşesindeki yerimizcle toplanırdık. duğumuz yerden fıı·lar, bize yetişe
murada birçok oyunlar oynayarak, miyeceği taraflara kaçardık. Amma 
hoplayarak, sıçrıyarak vakit geçirir-' .etimizden kuı1ulamazdı. Gene dö
dik. ner, yanına giderdik.. Velhasıl iyi 

•• yu-
( ' \ Aydın Meb'us arı Bozdoğanda f 

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

B. Hüsey·n Özbaş, bir 
köye mektep ve cami 

vaptırıyor 

Bizim asıl en büyük eğlencemiz, söyler, kötü söyler olmazdı. Dilenci
daha doğrusu zevkimiz, annelerimi- yi kah eşek arısı iğnesi gibi sokar 
zin gözleri önünden sıyrılıp şehrin kaçar, kah ona ansızın bir diken gibi 
çarşısı başında bulunan bir dükka- batardık. Artık saçı sakalı buruşuk 
na uğramaktı. Dükkanın sahibi abani yüzü içerlek bakışlı acayip parıltılı 

sarıklı, yüzü sakaldan görünmiyen gözleri biribirine karışır, küçük bir 
bir adamdı. Ondan çengel sakızı al- çocuk yüzüyle ağlar, bağırırdı. 
mayı ve onu kızdırmayı çok sever- O, kimbilir neden başka tir y.er 
dik. Bir de daima bu dükkanın ya- seçmezdi de gelirdi, daima oraya 
nında oturan ve dilenen, abani sa- otururdu. 
rıklı dükkancı kadar ihtiyar bir di- Gene bir gün ayni şekilde uğraşı
lenci ile e~lenmeğe, onunla alay et- yorduk. Birdenbire yerind.en kalktı. 
meğe bayılırdık.. Bu defa kuvvetli görünüyordu. Üze-

f· Dükkancı bir hacı olacaktı. Ona rimize geleceğini sanmıştık. İlk ola
ekseriya namazını kılarken rastlar- ı·ak ondan çok korkmuştuk .. Hayır, 
dık. Adam gelişimize aldırmazdı. ihtiyar dilenci bize doğru gelmedi. 
Yavaş yavaş eğilir doğrulur, ayni eda bağıra, bağıra aksi tarafa giderek 

ı ile dua eder. Uzun uzadıya başını bir sokağın içine girdi ve kayboldu. 
sağa sola çevirirdi. Seccad.esini de Abani sarıklı dükkancı her zamanki 
gayet a~ır kaldırıp bir kenara ko- yerinde, her .zamanki vazh•etindevdi. 
yuhca bir müddet te dükkanın için- İlahi bir ncd içinde nargiİesini to.kur 
de dolaşırdı. Dükkanı koyu kahve datıyordu. Adamın büğürtüyü andı
rengi küçük beyzi tahta kutularla ran feryadına hiç aldırmamıştı. 
dölu:rordu. Bunlarda baharat vardı. ,. 

.11 * * 
Pek ehemmiyetli olmıyan birkaç Aradan ne kadar gtin, hafta, ay 

iş gördükten sonra tahta bir sedirin geçti, seçemiyontm. Biz bir daha ne 
üstündeki postekinin üzerine oturur, orada, ne bir yerde o ihtiyar keçe 
eline tesbihini alır, önüne nargilesini külahlı dilenciyi görmemiştik. . Ona 
koyardı. Hala dükkanında olduğu- ne olmuştu.. Tebdili mekan mı et
muzu bildiği halde gene bir hayli rnişti, çıldırmış mıydı. Ölmüş müydü. 
bizi görmemezliğe gelirdi. Bir ara- Bu üçü de ihtimal dahilindedir. 
lık başını tesadüf en çevirmiş gibi yü- Ertesi sene tekrar göründü mü. 
zümüze s.ert sert ene geldiniz .. > Der bunu da asla bilmiyorum. Nihayet 
gibi bakar: oralı olmadığımız için babamı başka 

- Çabuk söyleyin! Diye istediği- bir yere tayin etmişlerdi. Bu suretle 
rnizi sorardı.. arkadaşlarımdan da bir daha on-

H albuki o ne alacağımızı bilirdi. ları görmemek üzere ayrılmıştım. 
Böyle her önüne dikilişimizde bize Bugün bu hatıradan dolayı ben de 
karşı bir unutkanlık gösterirdi. iki his var. O abani sarıklı dükkancı-

Parayı a lmadan sakızı vermeğe ya kaı·şı hala müstehziyim. Tuhaf, 
davranmazdı. Hep yUzer paralık tahlil edemiyeceğim bir haleti ruhi
alırdık. O gün parası bulunmıyanlara ye ile onu karşımda mıncıklamak, 
da birer parça pay ederdik. Dükkan- kızdırmak, onu için için rahatsız et
cı ona uzattığımız parayı elimizden mek istiyorum. Bu, şimdi de benim 
kaJ>1!.rarntia alır, oegenme iş gibi için o günkU kadar kuvvetlt b1r zevk 
de suratını buruşturarak çekmecesi- olacak.. 

zünden 
•• J •• 
O:aUm 

Bir fırıncı arkadasını 
~ 

öldıirdü 
Balıkesir, (Hususi) - Dün ~eh

rimizde dikkatsızlık yüzünden bir 
ekmekçinin ölümüne sebebiyet ve
rilmi~tir. Öğrendiğimize göre vaka 
şöyle cereyan etmiştir: 

.... Söke, (Hususi) - Sökenin hami-
) etli zenginlerinden merhum Hacı 
Halil (paşa) ııııı oğlu ~. Hüsevin 
Ôzbaş, kazamıza bağlı Özbaş kö
yünde üç dershaneli bir mektep ve 
L r de cami yaptırmaktadır. ~Iektep 
ve cami inşasına 12 bin lira sarfe
dilecektir. 

B. Hüseyin Ôzbaş, 
Söke.re yapılacak te
lefon hattı için de
m:r direk mübayaa

sarfedilmek ü-
.zere de bin lira te
berrü etmiştir. 

Bütün kaza halkı-

Eski belediye meydanındaki Gay
ret fırınıııa köy korucularından biri- • 
si kendine ait çifte tüfeğini emane- ııt:· 
ten bırakmıştır. Fırının müstahdem
lerinden l lüsnü tüfeği alarak ha -

k k 
llln hürmetini kazan- B. Hüseyin 

murhaneye çı mış ve orada çalışma· 
ta olan arkadaşı Hamdiye tüfeğin mış olan B. Hüseyin Özbaş 

Öz baş; kazanın ihtiya"larma dai-
iyiliğini ve beraberce ava gitmelerini :. 

ma yardım elini uzatmaktadır. Bu 
söylemekte ve hem de tüfeğin öte-

Aydın meb•u .. ları halk d hami.\•ctli vatandaş, bundan e\•\·el 
~ini berisini kurcalıyormuş. " arasın a 

Bo§ zannettiği av tüfeği birden- Bozdoğan, (Hususi) - Aydın Akçay nehrinin tuğyan ederek teb- de Sökede bir mektep yaptırmış ve 

b 1 1 1 Qnvlavlarından "'1''mt K k d'I · d lıu mektebe kızının ismi verilmiş-ire pat ayınca saçma ar işle mcşgu ~ a u az ayna • 1 mecra etmesın en münbit arazi-
olan Hamdiye isabet ederek ağır su-. Adnan Me~dres, Nuri Köktepe, B. lerinin sular altında kalması ve bu tir. 

D kt S k A d p · b k ·· d Kazamızda oturan SeJanik ~şra-rette yaralamıştır. o or "a ır ve y ın artı aş a- yuz en mutazarrır olduklarını ve 
Hüsnü neye uğradığının farkına nı Etem Mendresten müteşekkil bir buna bir çare bulunması temenniya- fından B. Sami znde B. Hamid A

varamamış ve arkadasından kanlar heyet Bozdoğana gelmişlerdir. Aha- tını teşkil etmekte idi. Bununla be- kıncı da Sökenin Batnas çiftliği köy 
aktığını görünce büsbÜtün şaşırmış- li ve memurin taraflarından hararet- raber kasabanın eczahanesi olmadı- sandığına liç bin dönüm tarla teber-
tır. le karşıla.nmışlardı r. ğından, ilaçlarının pek bu'"yu··k mas- rü etmiş; bataklık halinde bulunan 

V k 1 h ık b h 
1 

beş yüz metrelik bir yolfı da kaldı-
Silah sesine ve yaralı Hamdinin a tın geç oması ve a ın a • raflara girmek s t' ·l N ·1ı· A 

b l · d b 1 h b ' 1 · ure ı) e azı ı, y- rım olarak yaptırmıştır. 
acı acı ağırmasına asağıda çalışan çe erın e u unması ase ıy e aynı dın gibi uz k f 1 d d 'k 

•v •• •• dk'kl · · l d a mesa e er en te arı Hamiyetli vatandaşlarımızı can-
dıger arkadaşları gelmışler ve der- gEun .te .. 1 erınb! yl apamamldı~kal r .ır: edilmekte ve buyüzden hastalcrrmın dan tebrik ederiz. 
hal eczahaneye ve bilahare karakola rtesı gun me us arm ge ı erını tedavi çarelerin kt' l . k" b ·--------------·· 
h b · 1 h b ı k b k .. 1 .. 1 d e va ıy e ım an u-

a er vermış erdir. . ~ er a an asa a ve oy~ er en lamamakt<l olduklarını ve kezlik or- yakından alakadar olmuşlardır. Ka-
Orada yapılan tahkıkat ve mua- yuzlerce halk kasabaya gelmışler ve man ve ziraat işler· d ·· d''kl · b · d dk'kl · · 

.. H · · v H Ik . 1 d l l d ın e gor u erı sa a ve cıvarın a te ı erını yapan 
yeneye gore, amdının yarası agır a evı sa onun a top anmış ar ır. müşkilatı anlntmışlard 1 l b . 
ıd v ] 1 h 5 •l B :1.1·· K v ır. say av arımız, uradan Yenıpazar o ugu an aşı mış ve emen mem- ay av ay a umtaz aynagın Kıymetli say) 1 d'l ki l h' . . . . 

1 k h . k ld 1 Al h Ik . d'l kl . . h 1 1 av arımız ı e ere' na ıyesıne gıtmışlerdır. e et astanesıne a ırı mıstır. · a a, ı e erının er ne o ursa o - ...... ,.,, ,.,1111111111111 

dığı yaranın ağırlığına daha fazla ta- sun bila tereddüd söylemeleri hak- ~ ~ n n ~·~
11

~
11

"
11 1111 1 111

'"[=:.;~111""11 1"""11'~i"":"'"'"111 11~ 
hammül edemi yen Hamdi yolda öl- kında kısa bir hitabesinden sonra, ; ~ ~ u u Q ~ n c:::a t::) l'bJI ifil Q a n E 
müştür herkes bı'rer bı'r0r so''z almıslar ve ··•11111111111111111 1111111

• 111111•11111 = 
Bun~n üzerine Hüsnü derhal ya- derdlerini sÖylı!~işlerdir. - Amerika h~~kk~·~·;T~"''b'i"'"':""·t;·ı:""t','k""'"" ....... :ı 

kal~nara~ t~f~kle birlikte adliyeye Ezcümle bu dilekler ve derdle~ Mi1lı-tle . i . . _. . . r_ l S l S 1 
teslım edılmıştır arasında kayda şayan senelerdenberı k . r Ce~ıyet.nın ne~rettıgı son ıstatıstıklere nazaran şimall v 

------=** mer ezı . .<\mer~kanın ınesahaisathiye 22706000 kilometre murabbaı 
'r • A dır. ~u ~erlerde yaşaya'l İnsanların sayısı da 168. 706.000 dir. 

.l.- 0 r-ıhı desta ın şah- .Av~.:.~~o~~-~~;';'uıabbaına 7.4 insan isabet etmekte olup bu miktar 

Goruldugu veçhıyle Rusya dahil olmaksızın Amerika memleketleri 

land v l fOpr kta ~vrupa kıtasından bir buçuk defa daha büyüktür. Amerikanın en zen-i g Q 1 g.ın cu~ı?uriyetlcri Ka:-tada, Meksikadır. Müttehit Amerika devlet1e-
ne koyardı. Sakızı kafamıza atar gi- Dilenciye karşı bamba~kayım .. O 
bi verirken elini chaydi> der gibi zaman halinden korkmustuk amma, 
ileri uzatır, bizi dükkanından kovar ona acımamıştık. Çocuk kafalarımız
gibi olurdu. la, duygularımızla bir adama bu de-

Fakat biz gitmezdik!.. Yana kıv- ·ece tesir edebilmek biz.e büyük mu- Bü } ük z a ı 
rılır, azıcık durur, t.ekrar karşısına him bir iş göründü, sonsuz bir haz 

rin bütün heyecanı ha
rıyle bırlıkte buralard..ı 200 milyon insan yaşar. Avrupada yaşayan in• 
sanlar 385 milyondur. 

öldüren sevinç 
çıkardık. Uzaktan konuşmadan, ses- duymuştuk .. 
siz sadasız alaycı hareketlerle, şıma- Dilenciye bugün de acımıyorum .. 
rık mimiklerle ihtiyarı oturduğu yer- Hayretteyim.. Meğer biz ne çocul< 
de kabına sığamıyacak bir hale ge- mışız !.. Kendi hayati çevresinde, hu 
tirirdik. Sapsarı kansız yüzü horoz zur içinde olmasa bile onu belki en 

ı·aretli şekilde yasatıldı l.oııdrcıdan yazıldığına göre, Midleks'de Heston tayyare meydanın
parti genel merkezi, vekaletler, vi- da Ernt•st Rayuman isminde 55 yaşlarında bir Almanoğlu ve kızı baba
layetler namına mümes~:Jleri :arafın !arını beklerken tayyare S. O. S. işareti vermiş ve bir yolcunun ölmüş 

ibiği kadar kızarırdı. sakin hakiki kederlerimi. ıstırapla-
.,,*., rımı bir an için unutmuş olabilece-

Bu abanj sarıklı dükkancı dükka- ğim d.emelerinde, o sıcak parlak ha
mn yarımda dilenen dilenci ile meş- vada, güneşin sallana sallana yayıl
gul olduğumuz zaman ancak bizd~n dığı saatlerde .. Kara sinek vızıltısına 
kurtulmuş olurdu.. benziyen hareketlerimizle sükununu 

Bu dükkancı ile dilenci arasında ihlal edişimiz ömrümün en son, en 
esasta bir fark yoktu, ikisi de ihti- büyük acısı olmuştu. 
Yardı. Yüzlerinin kırışıklıkları, renk- Ben bugün o küçi.lk, o yaramaz, 

Afyon, 30 (A.A.) - Bu sene Dum 
lupınar merasimi her yıl olduğu gibi 
yüksek bir sevgi tezahürüne Yesile 
oldu. Parti genyönkurul üyes'nden 
B. Rahmi Apakın bulunduğu veka -
letler ve vilayetlerden gelen heyet
lerle Ankara Ye i~tanbul yüksek tah
sil gençlerinin bütün vilayetler par
ti, halkevi mümessil 1eri Ye ci\-ar ka
zalardan gönder len heyetlerin de i5 
tirakiyle 30 Ağu~tos zafer bayramı 
en coşk:ın tezahüratla kutlandı. 

Sabah saat 6,:30 ve 7. ı 5 de \f -
leri, sakallarının kırçıllığı ve çevre- şımarık arkadaşlarımın i~imlerini, yondan kalkan iki trenle merasim 
leri biribirlerinin ayni idi. Açık kah- hatta yüzlerini, şekillerini, renkleri- mahalline gelindi. 
ve rengi aba elbiseleri de ayni biçim- ni unuttum. Onlar neredeler? İçle- Tam saat 11 lll' istiklal mar;;;ı ile 
de .ayni eskilikte bulunuyordu. Ga- rinde ölen va rnu? Sağ iseler de aca- törene baş andı. Elliden fazla çelenk 
liba vücutlarının cesameti de bir idi ba onlar da bu yaptımız şehir içi ser- abidcn:n bütün etrafııı1 kaplamış-
1kisinin de gözleri siyah, bakışlar; güzeştj hatırasından iz kaldı mı, bu tı. Başta Afyon valisi Ahmed Dur -
içerlek ve acayip parıltılı idiler. Yal- vakaya dair ne düşünüyorlar, bilmi- muş Evren<lilck tarafından minnet 
nız birinin başında abani sarık, öte- ,·orum. ve tazimlcrlc konulan rei icumhuru-
kinde keçe külah vardı. Biri bir dük- Evet, ben arkadaşlarımı bugün muz milli Şefimiz' 1 çelenkleıini ta-

dan çelenkler konulmuştur. olduğunu bildirmiştir. 
En genç bir subay, istanbul ve An- T ayyNe yere indiği zaman zavallı çocuklar babalarının cesedini ae--

knra rüksek tahsil gençliği namına lamlıyahilınişlerdir . 
birer ve Afyondan halk namına çok Mösvc Raynman tc:.yyarede sevincinden ölmüş idi. 
özlü ve büyük mücadele ve zafere Mfüyö Raynman, Alman olmasına rağmen senelerce Naziler elin· 

de inledikten sonra nihayet Almanyadan çıkmağa, srbest yaşamag-a ve 
tekaddüm eden hadisatı anlatan nu- 1 d b s:ne er en C:.ri ~örmediği çocuklarını görmeğe muvaffak olabileceği 
tuklarını, koiordu kumandan vekili- bır sırada muthış heyecana tahammül edemiyerek kalbi durmak sure• 
nin harekatı arazi üzerinde tarif ve tiyle ölmüştür. 

İhtiyar adam F rankfurttan tayyareye bindikten yarım saat sonra 
oturduğu koltukta sessizce can vermiş, faciayı gören garson pilota 
vaziyeti bildirmiş ve sonra oturduğu koltukta sessiz cesedi alarak baş
ka bir ynf' nakledip hayatı devam ettirmek için her çareye başvurmus. 
ölünün ağzına alkol akıtmış ve tayyare yere inin dnktor gelinceye k~
dar tak iki saat ölünün kalbini uğuşturmuştur. Fakat bütün gayretlere 
!·ağmen I1aynmanı kurtarmak mümkün olamamıştır. 

'z:>h eden çok geniş heyecan ve gös

terilere ~ebeµ olan nutku takip eyle-

mi~tir. Sonra resmi geçid mahalline 
gidilmis, Afyoıı valbı ile kumandan 
''ek linin huzurunda en·ela askeri 
kıtalar soııı a izciler ve yüksek tahs:J 
gençleri, ) .ı~·a ve atlı olarak iştirak 
etlen köylüler biiyük bir geçid resmi 
yapmışla!'dır. 

Rıı .,.,uretle biiyük zaferimizin 17 
inci yı 1 clönümü buyuk he_. ecan ve :-a
nı m1 tezahürlerle kutlanmıştır. 

Raynman harpten evvel İngilterede yaQamakta iken l 914 de Al
man yaya dönmüştü .. Bu kere tekrar lngilterede yaşamak müsaadesini 
almıştır 

iki idam mahkumu evlendi kan sahibi posteki üstilne bağdaş ku- hatırlayamıyorum amma birlikte ta- kiben millet meclisi, b \ŞYckalct, 

:tar tesbih çeker, nargile tokurdatır nıldığımız abani sarıklı çengel sakı- ----- ----------------------- Bükreşteki Vikareşti hapishanesinde iki idam mahkumu geçen haf-
ta ev lendir ilmiştir. ' alış veriş ederdi. Diğeri de kuı·u top- zı satan dükkancı ile dükkanın ya -

:taklara eski bir çuval halıyle oturur, nında eski lıir çuval gibi oturan keçe 
dilenird i, biri kızınca kızarır, biri kül8.hlı ihtiyar dilenci her zaman, 
bUsblltiln sararırdı. bütün canlılıklariyle içimdeler .. 

Dü~ündüklerim 
- Baştarafı 3 ncü Sahifede -

Yugoslav ittihadı tahaklcuk ettı'k· 
Dilenci için kuru topraklara otu- Vatanda§• ten sonra, artık Bulgaristana da kati 

turdu, diyorum. Çilnkü bugünler çok Bütiln dünya kanatlanıyor. Göl{ siyasetini tayin ettrmek zamanı 
sıcak, çok ışıklı gUnlerdi. Güneş göl< :üzü, insanlığı en çok düşündürerı gelmiş oluyor. Muhakkak ki, dört 
te sallana sallana yayıldıkça insa::ıa' !lir tehlike kaynağı olmuştur. Türk Balkan devleti, Bulgaristan inf!radı
ağır bir uyku hali çökerdı. Biz bu kanatlarının da sayısını artırmak. na ve h atta düşmanlığına kıymet 
dflenciye neler yapmazdık, neler.. uçan gençliği kısa bir zaman için- verecek değillerdir. Fakat gizliden 
l>ükkancıyı sessiz ~adasız uzaktan, de kuı·mak ı·ç·n Tu"'rk ha"a kurumu- · 1. ı • gız ıye, çe mc takmak, arkadan vur· 

~------"'!!!"'-----------..... Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has· 

talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

HaBtalarmı sabahtan itibaren 

Bir Bulgar kızı olan Hrh·tina Stançeva Yamada b'r adamı öldür· 
müş., Romanyaya firar ettiktep sonra başka bir katil hadisesinden do
layı idama mahkum edilerek Bükreşteki hapishaneye atılmıştır. 

Diğer bir suçtc..n idama mahkum edilen Flore.c ku isminde bir Ru
men rrenci ile hapishanede tanışan kız, evlenmek arzusunu izhar et
miş, ve c!dikanlı bu teklifi kabul ederek geçen hafta hapishane direk
törünürı odasında nikahları kıyılmıştır. 

Kanun mucibince evli addedilen bu cift halen, hapishanenin ayrı, 
ayrı koğuşlarınrta yaşamaktadırlar. 

Yeni bir hakikat 
o:ınder~ ıvıdırırdık. r.ıkat d·'enciye na yardımı milli bir vazife saymalı-
~-~·pmad ğımız k'1lr.ıazd! Oıı:ı uf:.ı.k mak, herhan:ıi bir zaaf anından isti- ve gece vakti kabul ve muayene Dr. Hynıan Goldstein isminde t::ınınmıo? bir alim ortaya yeni bir ha-
<' h larım .zlıı ta~'-'' !rı: nttr..'1 7 ..ı.ık, ya- :y:ı:z:. ============~ifade etmek latiyen bu devleti açık eder. kikat atıyor, dnha doğrusu, eskidenberi hakikat gibi telakki edilen bir 
nına sokulup saçını, sakaiır.ı mı çek- bir §ekilde vaziyetini tesbite icbar ~eyi cerl"'ediyor: u o .. cor 1 tnezdik. Ona dostluk gö<1terislerimi:ı- 1 etmek te bir haktır. daj yapmak hiç te yerısiz olamaz. Dr. Go dsteina göre, çehrenin şekli, ağzın, burnun, çenenin biı;imi 
den bile acı verirdik. Biberli karnn Balderyolo5 Zaman gelecek, Köse ivanof ka- Bulgar milleti şunu bilmelidir kj, insanların zekasını gösterir şeklindeki kanaat esassızdır ve zene kadar 
fiı ikram ettiğimiz de, samimiyeti- A. Kemal T onay bineai, kendi milletinı·n taşkınlıkla- artık bir Trakya yoktur ve Trakya- doğru değildir. Pek bt:yük ve pek küç\ik başlar müstesna olmak Üzere, 
l?ıizden asla şüphelenmemişti. rına mani olamıyncaktır. Nitekim bu çehrenin şekli insanın zekasını göstermekte hir b;r ise ''Luamaz (bu 

Bal&aıea_ aalgın lu~stahklar ' nın bir kısmında, diğer kısmının da ~ J 
Ona düşman değildi. Etrafında -.· taşkınlık ~imdiden b;le başlamıştır. pek büyük ve pek kuçük başlarda anormal hallerdir ve pek nadir tesa-

\'ızlayışımız, kendisiyle bu tarzda mtttehasıa Balkanlılar, bu taşkınlığın çok ağıra statükosunun aynen ibkasını istiyen düf edilir ) 
eğlenmek, hoşumuza gidişindendi. {Verem V e saire ) mal o!abileceğinı" Bulgar hükUmc- 1 bir Türkiye vardır. Eaki tebeamız Alime nazaran, insanın ·c:mind~ki harflerle zekasının alakası ne de-
0 sıcak parlak havada kara sinek &.emahane poli.8 kanıkolıı ya- tine ihtar etmezlerse, yarın öbür gün bugünkü Türkiyenin muhtem""' böyle ı rece yokta başının şekli ile de hiçbir alakası ) oktur. Zeka ancak be-
inadiyle ihtiyara mmıallat olurduk. Jnnda 7., belki biraz külfet ihtiyarına mecbur bir ihtilafı hangi topraklarda tesviye yindeki kıı:rımların adedine tabidir ki bu da ancak insan ölJ;ikten son-
Asabiyetten ne yapacnğını şaşırdı. &:. kalacaklardır. Binaenaleyh şimdiden edeceğini hesaplıyacak kadar da ra o-örüll!bilir.::t 
B· Tpi~fnıı: L1l]ı 1 "' lZi dnğıtmak maksadiyle yerinden müşterek bir aivasi hareket ve aon- akıllı değil mıJir? 

•, 
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Yunan gazeteciliği tarihi 

Fahreddin bu hale karşı, harp ha- öniiııe geçmek için ~iddetle tedabir 
d . · d d - Londra Başvekalet dairesini is. 
ı•esın en ağacak olan \'aziyetleri nlınma:ıını istiyen ikinci raporu Babı-
. ii ti yorum. 

Bir Yunan gazetecisinin 
kendince yazdıkları 

aroz ön ınc gotürerek biraz mütered- aliye varnıı!J, muamele görmiyen e -
d'd k Dedim. Londra santral memuru, 

. "e a~r~ız görünüyordu. Kafa- ki rnporlar da meydana çıkmış, ve 
•ın · l l h dü " 1 h - Olamaz - dedi - me9gul.. Bu meyanda eski Yunanlı meslek· 

daşların ruhu da ortaya çıkıyor 

~ ı ışga ecen va m şunce erin fikfimet, derhal harekete geçmiş-
maneviyatı üzerine tesir yapmağu. ti.. - Nere ile konuşuyor? 
başladığı dakikalarda büyük Duka Karadan ve denizden esen riiz _ - Pariale •• 
ile akdetmiş olduğu ittifak mukave- garlar Fahreddinin burnuna mnte - - Haber ver, ben Alman fansöl-
1 · · ı· 1 yeai Hitleriın. Derhal kend; .. ~. ı'le ko- Eleftero v· t ' d ve so d 1 t b 1 kl d ·ı k enamesını e rne a ıyor, defaatla 0 • madiyen barut koku unu getiriyor_ - n ıma gaze esın en: nra an s an u a na e ı ere 
kuyor. bu suretle testdli buluyor, yü- !ardı. Saraym bahçesindeki ağaçla- mqacağım. İzmir sergisi açıldı. Ayrı bir pav- journal de Coustantinople olmuştur. 
reğ f erahlanıyordu. rın dallarını biribir ne çarpmasından Telefoncuyu aldattım ve Çember- yonda şehrin fikir tarihi de teşhir Maamafih yarım asır sonra, tzmirde 

Öyle ya! .. Büyük Duka ile akdet- mütevellid gürültü, Fahreddlııin ku- layni kartımda buldum. Çemberlayn, edilecekmiş. İzmir belediye reisi bu B. Frederik Murad tarafından jour
mfş olduğu bu mukavelenin metni )ağında bir yaylım ateşin uzaktan kalın ve acrt bir seale ve beni Hitler hususta münevverl~n·in müzahereti- nal de Smyrne namı altında yeni bir 
tamamiyle kendi emellerine muvafık gelen gürültü:ıünü andırıyordu •anarak pefin pefin; ni istemektedir. gazete çıkarılmıştı. !stidoridis skili-
o!arak hazırlanmıştı. .Mukavelena- Fahreddinin postacısı. bir ~abalı - Her Adolf Hitler • dedi • sana Bundan iki sene evvel Atinada cis de, bu unvanı Yunanlaştırarak, 
mede yardım vaidleri mükerreren dili :ığzmdan bir karış fırlamış oldu- berveçhı'peşin aöyliyeyim. Yeni bir Parnasos salonunda açılan Türk ki- (Efimeris tis smirnis) adı altında 
zikredilm·~ti. Binaenaleyh tereddü- gu halde snraya girdi ve merasime Münih konferansı istiyora.an bana tap sergisi Anadolu matbuatını ivi- 184!) da !zmirde bir gazete çıkarma-
le mahal kalmıyordu. lüzum görmeden doğrudan doğruya bakma .• Maamafih dostlarım iarlar ce teşhir edememişti. • ya başlamıştı. Skiliçis bu gazetenin 
Mıtamafih Fahreddin bazı defa- Fahreddinin huzuruna çıktı. Muma- gösterirlerae, bu defa ıemıiye ile de- Türkiyenin ve bilhassa İzmirin imtiyazını almak için çok uğraşmış 

lar da gözlerine inanamıyordu. Ve 0 ileyh istanbuldan geliyor ve kara bir iil, İngiliz tabancaaı ile eeleceifm .. fikri inkişafı oldukça ilerilemişti. ve neticede gayri siyasi bir imtiyaz 
zaman ihtiyar katibini çağırıyor, ve haber getir yordu.. Naaıl, razı mıaın? Yunan gazete, mecmua ve kitapçılı- koparabilmiştir. Bunun için gazete-
mukaveleyJ ona da okutturuyordu. Babıali Fahreddini vurmağa v~ Ben kahkahayı aavurdm. Kendimi ğı inkişaf ettiği memleket için bir sini romanlarla doldururdu. İzmirde 

Katib.ne (bir daha oku bakalım.} imha etmeğe karar vermişt. Harp tanıttım.. şeref teşkil edebilir. Yazacağım bir Amaltiyadan evvel çıkan Fransızca 
Emrini veriyordu. nerede ise patlak verecekti. Osmanlı - Cananı· dedi - timdi revezeliğin kaç makalede bu husustaki hatıratı- gazete ve mecmualar arasında Eche 
Zavallı ihtiyar emre itaat ederek J•>nanması istanbuldan hareket et . sırası mı?. Görüyorsun itte, Mitlere mı sıralamağa çalışacağım. d'orient (1840) Le Compilateur et 

mukaveleyi tekrar eline alıyor ve a- mişti bile. Şam ordularına gelince, kendi anlıyacağı dilden konuşmaia «İzmir gazete ve mecmualarından L'Abeille Literaire reunis, (1848) 
de ta Fahreddin in gözünün içine ka- nerede iı>e padişahın f ermanmı ala- baıladmı. Benden, bqka birşey ıor- kurtulan kolleksiyonlar bulunup bu- impartial ve Oskanyanın Reforme 
efor get:riyordu. Parmağiyle yazı - caklar ve b'.ttabi harekete geçecek- maklığın artık fazladır aanırım. lunmadığını bilmiyorum. Yalnız İz- gazete Ve mecmuaları şayanı zikir-
ları kelime kelime göstererek mahud .erdi. Ve, telefonu kapadı .. Romayı aç- mirin hükümet konağında çuval ve dir. ? 
maddej•i okumağa başlıyordu: Hafız paşa, biribirini takip eden tım. Muasolini ile kartıla,tıın. Ken- !:'andıkiar d ı:ı; .,ı kı~ --1 buiunduğnnu Sonradan bu Reformeu soydaş-

- Osmanlı devleti aleyhinde is- raporlar iızerine Faherddine karşı dimi takdim edince; 1926 da haber a ;m•ştım. Bu matbua larımızdan Nik. Çürükçü oğlu sa-
yan edip harbe tutuştuğunuz takdir- hareket edecek olan ordunun başku- -Tanırım seni ye:ıı"d - dedi - aeni :.ığını ara:::wuh \'~) .11 ıt da !zmırlı tın almı~ Ye İzmir felaketine kadar 
de btiyük Duka hükumeti. Fahred- mnndanlığını deruhte etmiş ve ser_ bir elime geçirsem bilir misin ne ya- bir ecnebinin kitD.phıınesintlc tzmir neşretmi ·Ur. &ın devrelerde çıkan 
din teşkilatını para, silah, ve mühim best hareket fermanını eline geçir~ parım? gazeteleri bulunabilir. D!Jer taraf- L'ndepenclant çok yazmışsa da, Türk 
matla takv·ye etmeğe, ve Osmanlı ınişti. Takıldım: \tan, bu çuvalların içinde yalnız mek- lerden Sırrı ve Katolik Kamber 
dnnanmasının Cebellübnan sahille- Sadarete geçen Nasuhi paşa yeni - Ne yaparsın, İtalyan miUeti gi- tep kitapları bulunduğunu B. Selinı (Kamber oğlu) nun müştereken çı-
rine gelmesine donanmasiyle müma- mevkiini şerefli bir galibiyetle ter - hi aç bırakırsın, olur, biter.. Nüzhet söylemiş olduğu gibi, l!';taıı- kardıkları Levant bugüne kadar çık. 
naat eylemeği taahhüd eder. sin etmek istediğinden, en fazla iti- Mussolini, nezleli, öksürüklü idi; buldaki Rum edebiyat kulübünün maktadır. Amaltiya gazetesinin 7 

Bu madde okunurken Fahreddin, mad ett ğ Hafız pa:ıaya ::ıerdarlık - Geçmiş olsun Duçe - dedim - key- kitaphan.esi de Ankara kitaphanesi- Ağustos 1388 tarih ve 40 sayılı nü.!l
sanki o anda midesine Cebellübna - mevkini vermiş, ve harekatı a~keri- finiz bozuk galiba!. nin Yunan kısmının esasını teşkil et- hasında intişar eden bir tarihçeye 
nm e~ki şaraplarını indirmiş g'bi sar yede ona tam salahiyet vermişti. Ay- - Evet, dedi, telefon başında H 0

t- müıtir. göre, mezkur gazeteyi 1838 de ilk 
ho~ oluyordu ve maneviyatı yükseli- ni zamanda Trabzondakı Anadolu lerle konuşa konuşa bu hale geldim. Sık sık bir arada bulunan katipla- neşreden 1\1. K. Rodos olmuştur. üç 
yordu. kuvvf!tleri de Şama doğru hareket - Birşey söylesem darılmazaın de- rın yanması imkansız olduğundan, en <:ene sonra bunu Perakis Venerdos 

Büyük oğlu Ali yanında duruyor emrini almıştı. ğil mi? kaz yığınlarının altında birçok kitap ile Yerasimos Lamprillosa satmış ve 
ve babasını faaliyete teşvik ediyor- Bu kuvvetler kafi gelm:yormuş - Darılmam.. bulunacağı şüphesizdir. Ölü Lover- bunlardan da 1841 te Samyotakis 
du. Oğlunun istila ve fütuhat hırsı, gibi Hafız paşa da elindeki saHi.hiye- - Sen, daha çok çekeceksin .. Ne:z. dosun talebi üzerine, İzmir kitapha- almıştır. 
babanın şöhret hırsından çok daha te müsteniden Erzincan, Diyarıbe - le, öksürük birıey değil, :zatürrieye neleri hakkında hariciyemizin yap- Tam kırk yıl sonra Sok. Solomoni
f:ızla idi. kir ve :Malatya tarafındaki ktnrvet- tutulack ve bir daha kalkmıyacak- tığı teşebbüsler de bir netice \"erme- disle Yorgi İperidis tamam 150 altın 

AlJ C"'v"ll LUl.ılli1U!H l::;WUa)J l~lu l~Llıı ml.llllm ti r 1CTS1Illn1 Ş:.ızn t:traf- aın •• 5..;, ~n~. • tOpnrtayıp aÔnmez. mi;tir. Sflyarak bu gazete ile tesisatını Satın 
gayet tehlikeli olan bir harbe giriş- larında celbetmi,ti. sen halin düdüktür .. Haklı mıyım? (Spectateur d'Orient) ile (Smy- almışlar ve Samyotkaisten çok yar-
ınek arzusunu beslediğ ni, macera- Hafız paşa, ordusunun bütün ih- Cevap gelmiyordu. Fakat telefon- neen) daha 1824 ten evvel !zmirde dım da göı·müşlerdir. 
!arla dolu bir hayat geçirmek istedi- Uyacatını harikulade bir süratle ta- da hıçkırıklar duyuluyordu.. intişar etmekte idiler. Seyyah l\fus- İzmirin Rum gazeteciliği, bütün 
!dni bakışlariyle ihsas ediyordu. mamlıyordu. Nerede ise hücum işa- - Aaa _ dedim • yapma yahu?. seau, bu gazetelerin yeni doğan Yu- Türkiyenin Rumca gazeteleri de di
Fahreddin, oğlunun bu sergüzeştcu- retini verecekti. Hafız paşa, müdeb- D h nanistan halkında en doğru maluma- vebilirim, yalnız ı>ara kazanmak pe-a a şunun şurasında birşey olduğu 
yane hırsını gözden kaçırmıyor, de- h r bir asker olarak düşmanın zayıf tı vermekte olduklarını iddia etmek- !İnde değildi. Bu matbualar bir ide-
d 

yok, sen şimdiden ağlarsan, ya aon-
esinin ve babasının feci akıbetleri- ve kuvvetli noktalarını evvelce der- tedir. l\I. Balkın çıkarmakta olduğu ıle doğru yürüyen bir vasıta sayıla-
. ı. ld ki l · ra, Fransızlarla İngilizler bastırınca S nı maruz ... a ı arı reza etı, memle- piş ederek harp planını hazırladı. pectateurün Yunan aleyhdarı oldu ·)·lirdi. Burada birkaç örnek zikret-

ket~ götürdükleri felaketi düşüne - Ve zaferi peşin bir garantiye bağla- ne yaparsın?· ğunu söylemeğe lüzum görmüyorum. neme zemin ve vaziyet müsaid de-
rek tereddüd ediyordu. rnağa çalıştı. Santral milkalemeyi kestı". Biraz Maamafih bu adamın Fransadaki İildir . Mesela, Amaltiyanın 20 son-

Fakat oğlunun neşesi, onu yavaş - Devam edecek - aonra Berlini buldum, Hitleri yaka- Yunan dostları Romiteale de iyi ge. dl.nun 1889 tarihli nüshasında çıkan 
yavaş sürüklemeğe ve ihtiyar Nasi- Ü N ., - ladım. Suallerime hiç cevap verme- çirdiği, bilahare (Ameltiya) gaze. ')ir yazıda makale sahibi, şehrin ka-
benin nasihatleri eskisi gibi tesir yap f • Ur İ Şemsi di. Sadece .. «hını, hım, hım» deyip telerini çıkaran Samayotakisin yaz- lim şerefini iktisap edebilmesi için, 
mamağa başlamıştı. Fakat hadisat clıgw 1 hal tercümesı'ııden anlaşılmak- okaklarına Yunanca isimler veril-

ld ·· t• l } G • • geçiyordu. Dayanamadım: Yl ırım sura ıy e i erled' ğinden Un efen 'nesini istiyor ve yazısına bir de ka-
Fahreddin, sükQnetle düşünerek ka- - DWnize bir hal arız oldu ga- tadır. Çünkü bu Rum düşmanı ga-
rar vermek fırsatını elde edemiyor- Emrazı intaniye hastanesi la- liba - dedim - artık eıkiai gibi konu- zeteci, 29 Rum yetiminin Fransada lim Yunanca isim listesi ilave ediyor-
du. buratuvar •efi tahsilini temin etmiş ve bu suretle du .. !zmirde çıkan diğer Rumca ga-

~ ınmıyoraunuz Her Hitler .. Size Çem- t 1 h kk d k 
Fahreddin harpten kurtulmak i- Hastalarını Tilkilik Menzil So- en müfrit millici yunan gazetecileri- ~e e er a ın a es i bir not defte-

berlaynı"n -~ylediklerinı· nakledebı" · d 
çin yegane çarenin tam itaat ve ha- kak 15 No. da kabul eder. .... • ni yetiştirmiştir. M. Blak Kapodistı·i- ·ım en şunları naklediyorum: 
life)re arz ubudiyet olduğunu bilmi- TEL: 4057 lirim, as meselesinde büyük devletleri de «1840 ta İzmirde 10 matbua inti-
yor değ'ldi. •---------------' - Sua • diye baiırdı - Uğursuz tenkide kalkıştığından, bunların te- şar ediyordu; dördü Rumca haftalık 

ağızlı herif!. Dilini İzmirden buraya şebbüsü üzerine Babıali tarafından (Amaltiya, İyonikos Paratiridis, İyo 
Fakat bunu da izzeti nefsine ve 1---------------J 

gururuna bir türlü yediremiyordu. Ü o k t o r 
Binnetice harp, Fahreddin için bir B. Bchcet Uz 
emri vaki halini almış oluyordu. Ç O C 'u K 

Fahreddin istanbuldan yeni hava
disler almakta gecikmemişti. Kuyu
cu 1\Iurad paşanın hasır altı ettiği 

raporlardan sonra Hafız paşanın 

tehlikeyi tekrar bildirerek, isyanın 

Her 

Hastalıkları mUteha111s1 
Hastalarını 11.30 dan bire kadar 

BPyler sokağındu Ahenk matbaası 
\'anında kabul eder. 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
1ZM1R: Yeni Kavaflar çarşısı No. 31 

türlü cilt 2iizel, sağlam olarak ve ıan'at 
2öre yaı:>ılır. 

İcaplanna 

Bankalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyaları 
Ancak Mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

Sipariş üzerine lüks Albümler yapılır. 
Müessesenin siarı sağlamlık, güzellik ve sürattır. 

kadar uzatma 1 İstanbula çağırılmış ve hizmetlerine niki Melisa, Argos) dört İngilizce, 
Kabadayılık bende kalam, diye te- mükafat olarak, Mouiteur Orienta- iki tane de Fransızca. 

l~fonu ondan önce ben kapadını .. Sta nin müdürlüğüne tayin edilmiştir. O sene sonbahara doğru, üç tane 
imle konuşacak oldum, hatlar meş- O devirde şarkın muhtelif millet.. daha mecmua çıkmaya başladığını 
guldü. Papayı açtım. Dua sesleri ge- leri Rum harfleriyle yazılmış Türkçe Amaltiya kaydetmektedir. Bunların 
liyordu, cevap vermediler. gazete okuduklarından, (Beşaret _ adı .İfiyeniya, Rythmiki ve Elpisti. 

Pariai yokladını. Daladiye, daire- il _ Meşrik) gazetesini de Blak ida- Gene ayni gazete, 9-8-1841 t~rihli 
ye yeni gelm~t imi,.. re ediyordu. nUshasında İndependentın çıkmakta 

Bana neıeli neıeJi, Sergüzeştçi Blak kuyruğunu her olduğunu yazmaktadır. Simon Roux-
- Kuzum - dedi - Çimdik ne de- tarafa soktuğundan, !ngiltereye gi- nun idaresinde çıkan bu gazete son-

mek? derken Maltada zehirlenmiş ve öl- radan oğluna kalmış v.e asrımızın ilk 
- İtalyan başvekili bunu iyi bi1:r müştür. Gizli bir vazife ile Babıili yıllarına kadar yaşamıştır. 

- dedim - ona sık aık yapıştırırım bu- tarafından gönderildiği de söylen- 12-6-842 de Rumca Evrinomi adın 
nu... mektedir. Her halde sarayda nüfuz da bir mecmua daha çıkmaya başla-
Kahkahayı bastı: kazanan bu gavuru kıskanarak öl- mıştır. 
- Ahval aiyaaeti hakkında bize dürtenler olmuştur. Bir yıl geçmeden 2-4-1843 te, çı-

birıey aöyliyemez mı·•iniz?. Harp ola Yanındaki uşağı Rusyaya kaçtı- kıp batması bir olan Ethniki ve Astir. 
cak mı?. Neler düoünüyorsunuz?. ğından, bu ölüm esrarını muhafaza tis Anatolisin yerine Oriyan çıkmış 

- Yook -dedi- bunu bana dei:J, etmiş-tir. ve imtiyaz almadan intişarlara başlı. 
Bitlerle Mussoliniye sor.. Gene Blak tarafından 1828 de çı- yan, (Alitiya) çok geçmeden kapa-

- Sordum, fakat birisi ağladı, bi- karılmakta olan (Courier de Smyr- tıldığından, sahipleri Alitiyayı cİya_ 
.,~si homurdandı, cevap vermedi.. ne) de Rum düşmanı idi. 18?1828 sa~ rikos Paratiritisin tefrikası:. namı 

Nasıl oldu bilmem, hatlar karııtı yılı nüshasında İzmir metropoliti altında çıkarmaya başlamışlardır. 
gaJibat .. Bir ses geliyordu: aleyhinde şiddetli bir yazı çıkmıştı. Tefrika namı altında gazete veya 

- Ben Ruzveltim •• Burası beyaz Üç rubu asır sonra İtalyan Gaston mecmua çıkarmayı bugün anlayama-
e~•••••••••••••••••••••••••r,•••~ u~~.&~~aknlıh~me~~L~Rec~o afunda bir z~ C~~u deyn. 

F$Ew4furMM*ZW&4ilm ~I opoldla konuıuyorum deiil mi?. Smyrne adında gene Fransızca bi; Yukarıda adı geçen gazetelerj 
~ a EN c Cümlenin alt tarafını duyamadım. gazete çıkarmışsa da bu sefer gaze- aşağıdaki liste takip etmektedir. o 

, Gene bir melanj oldu. Almanca, te, sahibinin şahsi menafiine hizmet Eranistis, O Finiks, Efimeris tis Sm-

Makine Tamirhanesi 
Işi gününde tes1im etmeği prensip edinen ve bu· 

nun1a iftihar eden bir müessesed·r 
Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon; 

3 d ji 

ltalyanca rürilltüler duyuluyordu. ediyordu. yrnis, O Tilegrafos tis Smyrnis, O 
Ekmek, vesika, askerı:k.. Eski Courrier de Smyrneyi journal Astir tis Anatofü, Atina, Evc:eviyn 

Birdenbire burnumun ucunda kea- de Smyrne takip etmiş, 1832 - 1837 (1862). 
kin bir acı duydum ve sıçradım.. Epohi, İyoniya. Proodo~. (1~6? 

Hep l"Üya imi§, hep uydurma.. bit ediyordu.. 1878). Bu Proodo~nı 1877 de Tlir~-
Komidonun üstündeki sabah ga- lıte -dedim· hakikat olan bu- millet meclisinde mebu~ olan l.\finr 

zeteaine baktım. Zafer bayramı ta .. dur. ÇiMDiK - Devamı 9 uncu aahif4')c!e -
UJ1t;lll tu l )A 
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Aimanyanın kö
mür istihsali 

Harp ihtiyaçlarını 
korumu yor 

Nazi Almanyası, kendisinin muh
taç olduğu şeyleri yetiştiren komşu 
toprakları, umumi prensipleri muci
bince, almak arzusunu besliyor. 

Macaristanda hububat, ehli hay· 
vanlar ve av hayvanları, kereste var· 
dır. Polonya Silezyasında ise bol 
miktarda kömür mevcuddur. 

Almanlar bugün, Südet krizi es· 
nasında Polon yanın bu mıntakayı al· 
masına acı acı teessüf ediyorlar, çÜn· 
kü bugün Almanyanın kömür iıtih· 
salatı, harp ihtiyaçlarının artışını ta· 
kip edecek vaziyette değildir. 

Randıman iki senedenberi mah· 
sus derecede azalmıştır ve iş haftası
nın, bundan bir müddet önce verilen 
bir karar mucibince «muvakkaten> 
yüzde 20 nisbetinde uzatılması, is
tihsalatı ancak yüzde altı nisbetinde 
artırabilmiştir. 

Gündeliklerin nisbeten yüksek 
olduğu harp sanayiinde bile, işçileı 
isteksiz çalışıyorlar. Göringle F or 
Blombergin son günlerde işçiler 
nutuklar vermelerinin sebebi de bt.: · 
dur. cSivih işlerle meşgul olan işç:
lerin yevmiyesi ise «sefilane» dene
cek kadar azdır. 

Marianneden 

Almanyanın Londradan 

yaptığı mübayealar 

Daha büyük yiyecek ve ilk mad· 
de ihtiyatları teşkil olunmasını isti~ 
yen gazeteler Almanyanın son gün• 
ler zarfında çabuk teslim edilmek 
sartiyle Londra piyasasında bilhassa 
kauçuk üzerine yaptıkları büyük mü 
bayaalarla meşgul oluyorlar. 

Şüphesiz, Londra ilk maddeleri 
almanın herkes için serbest olduğu~ 
nu söylemiştir ve bu mübayaalar da 
hunu teyit eder. Fakat, hürriyet ba
hanesiyle sulh cephesinin aşağı fi
yatlarla çok lüzumlu ilk maddeleri 
Almanyaya satması da doğru değil· 
dir. 

Marianneden 

Sulhu korumak 

Hitlerin elinde 

B. Moscikinin cevabından sonra, 
sulhcuyane usulün bütün yolları B. 
Hitlerin elindedir. 

Polonya, B. Hitlerin de razı ol· 
masından ibaret olan yegane şarta 
muallak olarak bir mütareke akdini 
teahhüt etmeğe amadedir. Şu halde 
B. Hitler, bütün sulh çarelerini elin
de bulundurmaktadır. Onun sarfe
deceği gayret, sulhun yalnız muha
fazasına değil, ayni zamanda takvi
yesine de hadim olacaktır. 

Popüler 

Sulhu korumak uzun 

ve güç bir iş olacaktır 

Felaket mecrasını bir müddet içi 
değiştirmiştir diye sulhun kurtan 
mış olduğu neticesini çıkarmıyalır. 
Halen mevzuu bahis olan nokta, A .. 
rupa milletleri arasında sulhu tesis 
etmektir. Bu iş, çok uzun ve güç bir 
iş olacaktır. Galeyan haline gelmiş 
olan izzeti nefiılere düşünmek için 
bir müddet bahşetmek demek, bir 
kaç gün kazanmak kaygusuna düş
mekten başka bir şey değildir. Yapı~ 
lacak şey, Danzig meselesi için, yal
nız bu mesele için hal sureti aramak
tır. Bu hal sureti, Almanyada mu
vakkaten kanaat edilecek ve Polon· 
ya tarafından kabule şayan görül· 
mesi itibariyle bu devleti harbe icbar 
etmiyecek olan bir hal sureti olacak
tır. Böyle bir kombinez, henüz müm 
kündür, fakat bu nokta hakkında 
5Öylenilebilecek her hangi bir söz o 
kadar cüretkarane olur ki beklemek 
~aha muvafıktır. 

Lö jur - Eko dö Pari 

....... ---~~-~ ..... ""'!"------... ~ 
Diş Ta~·bi 

Cevad 03ğ ı 
İkinci Bevlersokr.ğı ~o. 65 
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1 Izmirde Yunan Almanya antikomintern .... -~-- İSLAM TARİHİ 

HZ. MUHAMMEDl~~l~~~ 

. Ebrehe; Şarktan gelen kabilele
~· Yemenden gelip seçen kirvan
~n aazınd!' mütemadiyen Mekke-
11llı .,,e kibenin ismini ititiyordu. 
ti Ebrehe, Nasrani idi. Yani Hıria
h!'andı. Fakat puta tapıyordu. Ki-

nin: aittikçe ,eref öulması ve ye
~en, San·a havaliıinin dillerde deı
.n olmaması; zaman geçtikçe, onu 

~ltkate. kıskançlığa ıevkediyordu ... 
t1i Mağrur ve kindar kumandan bir 

n düşünüyordu: 
~ - Ben: Kabenin bu şeref ve ik
~lini nasıl kırabilirim). Kabileleri 
~ayı ziyaretten nasıl menedebili-

), 

l_
1
1<endi aklınca çarçabuk çareyi 

~du: 

ti - Dü y~ nın en büyük kilisele
\t ilden birini in,a ettirerek yavaş ya
'1.-. halkı bu kiliseye çekmek lazım· 

t, 

E:b ' Yukaftcla Hata7 pavyonuna, ataiı da Fuarın 9 Eylül kapıaına oiru 
~ 1 rehe kararını vel'dikten ıonra bir bakıt 

trıel faaliyet'"' geçti . 
. binlerce köll'! ve esiri, San'a ıe~ Fuar kupaeı fudbol müsabakala- sabakaların alakalı geçeceği tüphe-

l'illde harekete geçirdi. nna yann saat on yedide Alsencak sizdir. 
ti ~~ unanlılardan mühendisler ıe- ıtedyomunda ba~la:,acaktı.r. Ankara, . Şehri~i~c gelmi, olan lstan~~l 
"11tı. Misli P"örülmiyen bir kilise in· lıtanbul ve 1zmır muntelit takımla- muhtelıtının batında latanbul böl-

'ttiitneie baıladı. n raaıncla yapilacak bu temıilt mü- aeai fudbol ajanı B. Kemal Halim bu 

gazeteciliği tarihi 

. . . 
Müsabaka eanaaında oyuncu de

ğiıtirilemiyecektir. Dünkü toplantı
da maçların cereyanına ait bazı ka
rarlar da ittihq olunmuıtur. 

pakb bozunca 
Pakta dahil memleketlerin vaziyeti 

de derhal değişiverdi 
La Republique sazeteain de yazan: 

E dit h BRICON 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt ve tenaaül haatalıldan n 
elektrik tedavileri 

İzmir - Elhamra sineması arkasın
da Birinci beyler sokağı No. 55 sa
bahtan akşama kadar hastalannı ka-
bul eder. Tel: 3479 

Dumlupınar mera.mine ittir"k eden lzmir izcil~ri dö.,mU•lerdir. Yuka
ndakJ m Zafer abı°deainde l'öıtermektecUr •• 
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Flarmonik orkestra 
Lcbrur.un riyasetinde toplandı. Fransa, müt- . . 
tefiklerine karsı olan taah ~ü.tlerirıde sadıktır teşkıl edılecek 

Biz zirdeki imza sahibi cÖküz 
ba > markalı Colman çamaşır çiviti
ni Türkiyede lisans ile imal ve boyu 
tevzi eden Atlantis «Levant> Ltd . 
şirketi çivit satışında hali hazırda 
mevcud ve bir çok senedenberi tat
bik edilegelmekte olan hediyeli satış 
usulünü 1 ilk teşrin 1939 tarihinden 
itibaren terk edeceğimizi ilan ede -

.. 
İstanbul. 30 ( Telef onla) Yeli 1 
Yaz tatilini geçirmek üzere An-

Paris, 31 (A.A.) - Fransız ka- nun riyasetinde toplanmış ve iki sa
•binesi bu akşam saat on sekizde rei- at müzakereden sonra, resmi bir teb
sicum'h urun r iyaseti altında fevka- liğ neşretmiştir. Bu tebliğde, F ran- karadan şehrimize gelen Riyaseti
Jade it: aa da vet edilmiştir. sanın müttefiklerine karşı olan bii- cum~ur orkestra şefj Dr. Ernst Pra-

Paris, 31 (Radyo) - Kabine E- tün taahhdüdlerine sadık kaldığı ilan etorıus beyanatta bulunarak demiş. 
ş 

liza sarayında cumhur reisi Lebru- olunmuştur. tir ki: ** - cDört senelik çalışma netice- rız. 

Franko 
lienel kurmav teski-

~ 

lini emrPtti 
Burgos, 31 (A.A.) - General 

Frnnko bir büyük genel kurmay teş

manya 
Bir Milli müdafaa 
meclisi teşkil et~i 

kilini emretmiştir. Doğrudan doğru- Berlin, 31 (A.A.) Selfıhiyettar mah 
ya devlet r e'sinin emrine tabi olacak !ellerde söylendiğine göre, nazırlar
olnn bu biıyük genel kurmay bir harp dan mürekkep bir Milli i\1. Meclisi 
t akd ir "nd memle ketin istiklaJini te- nin ihdasına dair Bitler tarafından 
rnin iç.n buttin askeri ve iktısadi kuv neşre dilen kararnameden mnksad, 
vetleri bir arada bulunduracaktır. bütün milli, askeri, iktısadi ve mali 

Genel kurmay başkanlığına ge- kuvvetleri b r araya toplıyarak bun 
neral Vigon tayin edilmiştir. ıann birlikte çalışmasını temin et -

--ccc**>>>---

Is: a ıbul limanında 

mekten ibarettir. Ayni mahfellerde 
bu kararnamenin her ihtimale kar
şı alınmış bir ihtiyat tedb.ri olduğu 
ila\ c edilmektedir. 

V c Z. Yet Meclis şu zevattan mürekkeptir: 
Reis Göring 

Vapurlcırı 1 hiçbiri İkinci reis Rudolf Hess 

f cPropagnnda nazırı mecrste nas-
8 er yapmıyor yonal,.. sosyalist partisini temsil et-

İstanbul, 3 (Telefonla) -- İtalyan mektedir.> 
·e Alman şileplerinin limanlarımızı Aza: 

terk etmesi ve mutat zamanlarda Frirk, Funk, Keitel, Rammers. 
uğrammnasından sonra, Avrupa ile --=·*·=--
vaprula} oku nakliyatı da tamamen E '• •• •• ı 
durmuştur. msa ı goru n1e .. 

Her hafta limanlnrı ile limanları- J k 
mız arasında muntazam ekspresse- miş mü a at 
feıleri yapa n ltalyan kumpanyasının f IJ 
son haf ta hiç bir vapuru gelmemi§- I n g iliz s e iri ·"-uz -
tir.Evvelki akşam limanımıza gelme- ve: tle bir bUÇU k 
si icap ede Rodi isimli İtalyan yol-
cu v~purundan da hiç bir haber yok~ saa kolıuştu 
tur. Uç gün evvel gelmiş olması ik- \' · t 30 (AA ) - İt"mat n-. d F b d 1 T f ·ı aş.ng on, . . ı n. 
tıza e en · ransız an ır .. ı.ı eo ı i . t k dl d"n '-'en· 'ngiliz b ti-
G b 

.. l . . mes nı a m e " .J ı 
otye vapuru ugun ge mıştır. ük l · · l d L 'h"" B Ruzvel ' 

B l l . 1 .. k y e çıı:;ı or o~ ı .. n, '· L 

u vapur arın acente erı a a a - ile bir bu uk saat süren bir görüs _ 
dar makamlara postaların munta - ç B d -

1 l w mede bulunmuştur. u crcce uzun znmnn yapı ıp yapı mıyacagı ve pos- . .. ~ . . 
la 1 .. w d"ld" W. h kk d h" b' hır mu la katın mıslı yoktur. Lord 

ta rın agve ı ıgı a ın a ıç ır L th ö - •· üt kıp her .. l.. . l d. o an, g ruşmej ı m ea 
resmı ma umat vermemış er ır. h . b" b , tt lıulunmaktaıı 

T hh .. l . . .. . d l angı ır ej ana a • 
ee ur erın sıyası vazıyet o a- . t' 1 · ti 

. l kk b" . . l ım ına ey emış r. 
yısıy e muva at ır zaman ıçın o - - -------
duğu tahmin edilmektedir. nnn bir çok Al :m ve ltalyan şilep-

.Muntazam seferlerine devam e- leri tamamen Bulgaristan limanları-
1en yalmz Romanya vapurlarıdır. na toplanmışlardır. Bunlar bir harp 
Bunlar da yalnız Pire ve lskcnderi- vukuurıda yolda ve yabancı sularda 
yeye gitmektedirler. bulunmamak için yollarına devam e-

Oiğer taraftan Karadenizde bulu- dememektedirler. 

IZMİR 
P Al'fU Er SUCJ\ T 

Türk Anonim Sir "' .. eti . 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pmm.c~undan At, Tayyare, Köpekbaş, De'!innen, Gey:k 
e l..eylr.k marknlarını havi her nevi Kabot Bezi imal e} l mekte 

olup malları Avrupanın ayni tio mensucatma faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3079 
TelQ"raf adresi: Ba vra 1< 1zrnir 

lnhEsarlar 
den: 

Umum n1Üaur ... üğün-

Muhammen B. Eksiltmenin 

sinde Türk orke trnsı mükemmel bir 
hale gelmiş ve bir çok elemanlar ye

tiştirmiştir. Riyaseticumhur flarmo

nik orkestrası Avrupadakilerden 

farksızdır. 

1 ilk teşrin f 939 dan sonra eski
den olduğu gibi Colman paketlerin
den olduğu gibi Colman çividi paket 
!erinden harici ambalaj etiketinin 
on adedine mukabil artık bedava çi
vit paketi verilmiyecektir. 

Bedava hediye usulü 1 ilk teşrin 
1939 tarihinden evvel satın alınmış 
çivit hakkında muteber kalacaktır. 

Eşy İstanbul ve lzmirde de böyle bi

rer orkestra teşkil edilecektir. Bu hu
susta alakadarlarla temasta buluna

cağım.> 

Dr. Praetorius, siyasi vaziyeti bü

yük bir dikkatle takip etmektedir. 

Bu mevzu üzerinde konuşulurken 
- Hnrp çıkacağını zannetmiyo

rum.:ı> demiştir. 

1 ilk tşrin 1939 dan sonra bedava s t 
hediye usulünün mer'i olmadığını a ış 
gösteren zımbalı ciptah kelimesini 
havi yeni stok çivit piyasaya çıkarı
lacak ve bu usul 6 ay müddetle de
vam edecektir. Jlk teşrin 1939 dan 
itibaren altı ayın inkizasından sonra 

arı a e am 
• 

lsviçre hükum ~ti 
Paderef skinin Ame· 
rikalılara 11•esaj ver· 

n e ine müs:ıade 
ı:trı edi 

eski -yeni zımbalı «İptal kelimesini 
~aşımıyan- on etiket mukabilinde bir • 

e ıyo 

paketçivitinbedavaverilmesiusulü ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tamamen terk edilecektir. 

Nevyork, 31 (A.A.) - Ameri
kan radyosunun bildirdiğine göre ls
viçre hükümeti memleketin bitarf
hğına binaen eski Polonya cumhur 
reisi Paderevskinin İsviçreden Ame
rikalılara hitaben radyo ile söylemek 
istediği nutka muvafakat etmemiş
•ir. 

---oo*o<>---

Bulgaristan 
bitaraf 

Sofya, 3 l (Telefonln) - Bulga· 
ristanın Avrupa ihtilafının bir harp

le neticelenmesi takdirinde mutlak 

surette bimraf kalmağa karar verdiği 

bildirilmektedir. 

Bulgar hükümeti bu kararını ilfıı 
etmiştir. 

stanbrı~ iim1.rnd< 
bir ç 1rp·şma 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Dev· 

let denizyollarına ait D'nizkurdu i 

imli motörle Pasabahçeden limanc 

elmekte olnn kum yüklü Saadet mo 

törü çarpışmışlardır. Her iki motör 

de hasara uğramıştır Liman müdür 
lüğü tahkıkata başlamıştır. 

Alakadarların kesbi ittila etmele
ri zımnında üç nushadan ibaret iş
bu ilanın bir nüshasının neşir ve ilan 
.. dilmek üzere usulü dairesinde An-
1.carada resmi gazete idarehanesine· 
qöndermenizi ve bir nüshasının dai
•enizde hıfzını ve diğerini tasdik et-
ikten sonra taraf imıza iade etme
izi rica ederiz. 

F eriköyünde Ergene kon caddesinde 
98 No. da Atlnntis cLevanb limited 

Önceki 
Colman çiviti fabrikası 

Kemalpaşa icra memurluğundan: 
Doıya: No. 38-539 
Raziyeden tepliken Şevkete 160 

liraya borçlu Yukarıkızılcadan ka
~ap l\Hlmin karısı Şerifenin bu borç 
"çin mahcuz kır avlısı namı diğer am 
>ark:.wak mevkiinde şarkan imam 

')ğ)u osman gnrben molla hüseyin 
ıimalen imam oğlu osman cenuben 
haticenin müfrez bağı ile mahdud 

'lisan 334. tarih ve 57 numaralı tapu-

1a müstenfd kayden 4 hfüihazırda 6 
lönmü genişliğinden 900 lira muham 

rı1e11 kıymetli çekirdeksiz üzüm bağı 
·ablmak üzere müzayedeye veril -
1ıiştir. 2-10-939 tarihine mOsadif 
>azartesi günü saat 11 ile 12 arasın
ın kemnlpaşa icra dairesinde yapı
ncak olan b:rinci artırmada teklif 
•d "lccek bedel muhammen kıymetin 
tizde 75 ini bulduğu takdirde ihale 

' dilcccktir. Noksan lıir bedel teklifi 
ıa!inde müşterin n taahhüdü baki 
kalma kaşrtiyle ihale 15 gün uzatı-
.arak 17-10-939 tarihine mü adif 

\alı. e gü ~Ü .. p raf .1... ,;ah günü ayni saatte ikinci artırma-
lstanbul, 31 (Telefonla) _ Son ı yapılacaktır. Borcun 2280 numaw 

zamanlarda 23.50 v.c 100 kuruşluk rah kanunla a Hlkas1 olmadığından 
gümüş paraların sahtelerine tesadüf t'J U artırmada teklif edi ecek en son 
edilmcğc l.>nşlandığı bildirilmektedir. ve en fazla bedelle ıhalesi yapılacak
Alakadarlar bu hususta sıkı takiba- tır. 
ta g:rişmişlerdir. Diğer taraftan lıan- Almak istiyenlerin ihale rnktinde 
ka ve diğer para işlerile uğraşan mü- "lltıhammen kıymetin yüzde 7 buçu
es--eselere de mnlümat verilmiş ve ğu ni betinde teminat akçası veya 
dikkatli davranmaları bildirilmiştir. milli muteber b r bankanın mektubu 

ile dairede hazır bulunmaları. Fazo 

Y 
la izahat almak istiyenlerin bugün-

e n İ denizcilerimiz den itibaren açık bulunan şartname-
Diploma aldılar 

Tütün lwulJananlar tütünün vücudleri üzerinde yaphğı tahribattan 
mü~tekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı terk etmeyi 
tavınye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Halbuki D p l 'ın son 

Alman r • er icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadaf! 
İstedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridiııı 

Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 dereceninde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her yerde 150 kuruştur. 
Toptan, perakende satı : Kemeraltı Karakol lmrfısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

BRISTOL 
Bevoğlunda 

OSMA Ni YE 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcial 

B. Ömer Lijtfi Bengü 
dir ııJ 4 4: Sen:Jik. t~rübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendi• 

sevdınnııtır ••• 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• lıtanbuldl 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulu urlar.. • 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyaı....ırı da rekabet kabul etoıı

yecck derecede ucuzdur. 
----------~~~~~-----z mir af·a m .. d .. rlüğü den: 

;)ikili hükumet konağı ikmali inşaatının 6454 lira 4 kuruş ke~~f 
bed 0 liyle ve 15 gün müddetle ilanen yapılan eksiltmede yapılan terııl' 
lat 15.yık hadde görülmediğinden eksiltmenin 26/ 8 939 dan itibare~ 
1 O gün uzatıldığından daha fo la tenzilat yapmak istiyenlerin 24?, 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacnkları teminat ve vesaik ile bı~. 
likte 6 eylul 939 çarşamba günü saat 11 de Vilayet Nafia MüdürJiiğ'O 
komisyonuna baş vurmaları. 26 1 3154) --" 

l1an 
Memur aranıyor lşin Nevi 

Diyarbkır başmüdür
lük binası inşaatı 

Lira Kr. 

34235 79 

% 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

2567 68 

Şekli Saati İstanbul, 31 (Telefonla) - De
------ niz gedikli erba~ okulundan 50 me
Kapalı z. 15 zuna bugün merıısimle diploma ve-

yi görüp tetkik eylemeleri ve bu mülk 
Ozerinde b·r gilna hak ve alacak id
diasında bulunacak olanların 20 gün 
zarfında vesiknlariyle daireye mü
racatıan nksi halde hakları tapu si
cili ile sabit olmıyanların paylaşma
dan hariç kalacakları ilan olunur. 

San'atlar mektebinden mezun veyahud inşaat işlerinde çalışr't11; 
veya sütve) yanlık yapmış olanlardan, inşaat işlerinde sürveyyarıl• 
yapmak iizere fazla miktarda memur alınacaktır. , 

Talip olanların 4 cylul Pazartesi, 6 eylul Çarşamba günleri: }\1D 
nisa su i,leri üçüncü şube mühendisliğine müracaat ederek liyakat ot' 
recelerini gösterir vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. 1 ~ 

Malatya başmüdürlük 32764 16 
binası inşaatı. 

2457 31 c 16 

1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar
bakır ve . 1alatyada yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı 
zarf ısuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
snatleri hizalarında yazılıdır. 

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

IV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 1 71 
kuruş ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 ku
ruş mukabil:nde her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Anka
rn, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
'\'esaikle 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ve fartnamesinin (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) 

rilmiştir. 

Kemalpaşa icra memurluğun -
dan: 937-798 

Bir borç için mahcuz opel markalı 
2400 lira muhammen kıymetli 9737 
motör numaralı taze yük kamyonu 
satılmak üzere müzayedeye verilmiş 
tir. 9-9-9~rn tarihinde müsadif cumn 
günü saat 11-12 de Kemalpaşa icra 
dn'resi önünde yapılacak birinci ar
tırmasında tekl if edilecek bedeli mu
hcmmen kıymetin yüzde 75 inşi bul
duğu takdirde ihale edileceği ve iha
leyi müteakıp bedeli peş"nen alına
rak malın teslim edileceği yalnız del 
!aliye resmi ile ihaleye mOteallik pul 
masraflarının milşteriye ait bulundu
ğu cihetle almak "stiyenlerin muham 
men kıymete göre yüzde 7 buçuk 
depo akçası ile ihale vaktinde hazır 
bulunmaları ililn olunur. 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: , 
- Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda garnizonları hizalarında yazılı pııtı:ı 

tesler kapalı zarfla ve açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. ıı 
2 - Patateslerin ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın abı1 

komisyonunda yapılacaktır , 
3 - lstekıiler ihale kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle kaP~ş 

lı zarf için teminat ve tek-lif mektuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komisyona "er[ll 
bulunncakl ır. Acık eksiltme için de muayyen saattan evvel komisyona müracaatları. 

M. Bedeli Tutan 
Garnizon Kilosu Kuruş S. Lira Kuruş 

Çanakkale 118000 7 
Ezine 69000 8 
Gelibolu 19000 7 
Çanakkalenin muvakkat teminatı 
Ezinenin c « 
Gelibolunun c c 

50 8850 00 
00 5520 00 
50 1425 00 
663 lira 7 5 kuruştur. 
414 lira 
106 lira 88 kuruştur. 

ihale tarihi 

4/9/939 
4/9/ 939 
2/9/939 

17 22 27 .L 

ihale günü 

Pazartesi 
Pazartesi 
Cumartesi 

ihale saati 

------1 zarf 
11 Kapıı ı f 
J 7 Kapalı 7ı~~e 

1 f Açık eksı 

3012 

r 



e 

l EYLÜL 1!)39 CUMA (A •• ADOLC) . -~~~--~--------~~---~-~-----~-

.. :mır Lcr:azı::ı Amırlıgt ....,.;ı,!t ı jı-~-·-~ E 1 - Kor merkezindeki birlikler hnyvanatının yıllık ihtiyacı için 
··1·· ............................................................. :••1t• lllllllllll llllllllllllllllll••:"'"' Bornova tümen satın alma komisyonundan: 

~ o. isyon·ı l ltinl art ~ ( 125) ton arpa veya arpa fiyatının 50 santim fazlasiyle ter-
lzmir levazım amirliği tın alma komisyonundan: cihan yulaf alınmak üzere açık eksiltmeleri 6 9 939 çar -
Mü tahkem mc,ki Lirlı lcri için makinist alınacaktır. 8u makinist SDmba günü a t on dörtte ycpılacaktır. 

lere 60 liradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. İstekli obr.· 2 - l 25 ton arpa veya yulafın muhammen bedeli 4750 lira olup 
ların rtfa.tı anlanuık üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine nıii· muvakkat teminatı 356 lira 25 kurustur. 
racaatları. 3 - Arpa vey~ yulafın evsaf ve şeraitini Öğrenmek istiyenler her 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 3 J 1 2 3 3047 gün ve isteklikri de teminat makbuz veya mektuplariyle bir

izmir Levazım Amirliği Satın Alma kom!syonum!an ~ 
1 - Manisada bulunan Tümen birliklerinin ihtirrı ol~n 90000 

kilo sığır etinin 24 7 939 tarihinde k"ra' 7arf yapılan mü
nakasasında teklif edilen fiat pahalı görüldü w G.:rden mezkur 
et yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8/ F.y-
101 939 Cuma günü saat 11 dedir. 

2 - Hepsinin tutarı 20700 liradır. tik teminatı 1552 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan vcr;lir. İstek· 
lilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 ~ayılı kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle heraber 
ihale günü ihale saatından bir saat evveline kndar teklif mek
tuplarını Manisa Tüm Satın alına komisyonuna vermeleri. 

22 27 t 6 (1097) 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komityonundan: 

1 - Jzmir Müstahkem Mevki Komutanlığır.ca österilecek yerde 
beh-ri 27204 li a 95 kunış bedeli kc.,ifli iki a et gnraj İn~a 

ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı 54409 lira dokaan 
kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 12 eylul 939 snh günü ıaat 16 da lz
mirde Kıtlada İzmir Levazım Amirliği Satınalırıa Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvı:ıkkate akçası 3970 lira (50) kuruttur. 
4 - ~artname, kefifnıune ve projeleri her gün sabah saat 8 den 

12 ye kad r ve 14/30 dan 18 e kadıır İzmir Müstahkem Mev· 

ki İ!ıfaat komi~yonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Ema
k • n intaat ıubeıinde aörülebiJir. 

S - istekliler ticaret odaaındA kayıtlı olduklarına ve bu iti yapa

bileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir Nafıa 
Fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiye· 
tindedirler. 

6 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki n üçün
cü maddelerinde ve fartnameııinde yazılı ve lzmir Müstah
kem Mevki Komutanlığına dilekeçe ile müracaat ederek 
emniyetçe yapbnlmış tezkiye vea"kalariyle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale eaatından en az bir saat evvel komiayo-

....._ na vermiş bulunacaklardır. 27-1-6-10 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
J - Ayrı ayrı 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 santime 

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

de teminatları ile birlikte Bornova askeri satın alma komis· 
yonua gelmeleri ilan olunur. 29 l 32 l 9 

Bornova tümen satın alma kocisyonundan: . 
l - Bornovadaki Birlik ihtiyacı için ( 45) bin kilo odun açık ek· 

siltmeye konmuştur. 
2 - Jhalesi l l /Eylul/939 Pazartesi günü saat ( 1 O) da İzmir -

Bornovada Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (788) liradır. 
4 - Teminatı muvakkatn akçası (59) liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3. ncii 

maddelerinde \'e §artnamesinde yazılı vesikalariy]e teminat 
rnektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-
racaatları. 24 l 5 8 (3138) 

bir Bomova A!keri Satın Alma Komisyonundan: 
- Ödemişteki Birlik ihtiyacı için (75) bin kilo odun açık ek

siltmeye konmuı:ıtuı-. 
2 - Jhalesi 1 J /Ey!ul 939 Pazarte!İ günü saat ( 1 l) de lzmir -

Bornovad~ Askeri satın alma komisyonu!"'da yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı ( l 312) liradır. 
4 - Teminatı :nuvakkatr. akçası (98) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasınd kayıtlı olduklnrına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde ynzılı vesiknlariyle teminat 
mektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisvontt mii-

'-- racaatları. 24 1 5 8 ( 11 36) 

İzmir Bornova A::keri Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki Birlik ihtiyacı için ( 117) bin kilo odun açık 

eksiltmeye konmu~tur. 
2 - ihalesi 11 /Eylfıl/939 Pazartesi günü saat (9) da fzmir -

Bornova.do Askeri Eatın alma komisyonunda yapılaoaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı (2048) liradır. 
4 - Teminata muvnkkata akçası ( l 54) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklnrına dair vesika 

göstermek tn('cbuı iyetindedirler. 
"} - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı }canunun 2 ve 3. ncü 

maddelerinde ve ~artname~inde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplnriyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü-

'-- racaatla.rı. 24 l 5 8 (3137) 

ı:nif levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare kıtaatının 14000 kilo patates ihtiyacı 31 ağus

tos 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çık
madığından pazarlık 7 eylul 939 perşembe günü saat on beş
te kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacakhr. 

2 - Tahmin edilen tutarı 91 O liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 68 lira 25 kuruştur. 
4 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 -İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatmdan evvel ko
misyona müracaatları 

likte ihale 5"'Üni! be1li saatta Afyonda askeri satın alma ko· 
m\5yonuna gelmeleri W n olunur. 23 27 1 6 3119 

f zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 408 ton yulaf nlınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19 9 939 salı günü saat on beşte 

f .,tanbul Tophane lstanbul levazım amirliği satın alma ko
m:.,yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 20808 liradır. 
4 - lrk teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülür. 
6 - fsteklilcrin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
1 5 10 15 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
14500 adet firenk gömleği satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt

mesi 18 9 939- P~rtcsi günü saat 14/ 30 da İstanbul Tophane Leva
zım Aaıirliği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
otuz bin dört yüz elli lira. İlk teminatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. l 5 1 O 15 (3237) 
-İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi l 8/9/939 
Pnzartesi günü saat 1 5 de İstanbul Tophane Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz 
yüz otuz beş lira ilk teminatı 1495 lira 12 kuruştur. 

Sartmı.me ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
komisyona vermeleri. l 5 1 O 15 (3234.2_ 

l::r.mir lcva7.ını amirliği satın alma komisyonundan: 
J 0620 adet yün fanilc alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/9/ 

939 Pazartesi günü saat 15 30 da İstanbul Tophane Levazım Amirliği 
Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Yirmi bin yüz 
yetmiş sekiz lira . ilk teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1 5 10 15 (3233) 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18500) on 

sekiz bin beş yüz kilo zeytinyağı ihtiyacı 31 /8 939 tarihinde 
pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 
2 eylul 939 cumartesi günü saat on birde kışlada lzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 851 O liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 638 lira ~5 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko
misyona müracaatları .. 

--1:--z_m_i_r··-lev;;.;-amirliğ_i_a_a_tı_n_a_l_m_a_k_o_m_i_s_yo_n_u_n-da_n_: ----

) - lzmir tayyare kıtaatının l O bin kilo kuru fasulye ihtiyacı 
31 / 8/939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip 
çıkmadığından pazarlık 7 eylul 939 perşembe günü ~aat on 
beşte kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun
dA yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı l 400 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 105 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair -vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve artnamcsinde yazılı vesikaları ve temina
h muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyo
na miiracnatları. 

____ _..... _.._, ___________________________ __ 
fzmir l vazım amirliği s tın alma komisyonundan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin ( 151500) yüz elli bir 
bin beş yüz kilo kuru fasulye ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - lh lesi 16 eylul 1939 cumartesi günü saat on ikide lzmirde 
Kl~lc1da fzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 18937) on sekiz bin dokuz yüz otuz 
yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkate akçası ( 1420) bin dört yüz yirmi lira 
(32) otuz iki kuruştur. 

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

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale santından e~ az bir saat 
evvel komisyona gelmiş bulunacaklardır. 

t 5 10 14 

ıı Istanbul belediyesinden: 
~ llk Muhammen 
il Teminatı Bedeli 

1452.38 19365.00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
131 000 kilo Süt, 30000 kilo Pastörize ve 
625 kilo Yoğurt 

3191.25 42550.00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
92500 kilo Dağlıç Eti 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayn ayrı kapalı zarf eksiltmeaine konulmuştur. İhale 18/9/939 Pa
zartesi günü saat l 5 de İstanbul B .. lediyesinde daimi encümende ya
pılncaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gö
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 nu
maralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
l 4 de kadar daimi encümene vermler; 1 6 11 16 ( 670 l) 

(SA~IF f'. 11) 

Nasıl da 

"KODAK VERIKROM:' 28°· ile .. 
Daima 8 poz güzel, net ve ·detayla . -

resim_ elde_ edebilirsiniZ: 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU . ~ 

'' KODAK VER(KROM ••: F11mY 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için : 

Daima güzel, canlı, detayla resim veren V6 

zamanla sararm~yan VE LOK S kağidına . 
•srar ediniz •• 

;.... 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız vey'a 

şu adrese müracaat ediniz :l) 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

.. 

B poz da gOzel ! 

• •• Mensucatı zmır n 
T. A. Sirketinin halkapznar ı~umaş fabrikası 

Tarafından mevıim <lolnyisiylc yeni çıkardığı kuma§lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracnğmız elbh:eler için bu mamulab tercih edin 

~ :S A T 1 Ş Y E R L E 
s:rinci kordonda 186 numarada 

T. A. Ş SARK 
.:,J 

HALI 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk anonim şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle eylul 1939 ayı zarfında: 
l - 3 ve 17 eylul 1939 pazar günleri saat 9 dan onbeşe kadar 

aşağıdaki sektörlerde: 
V Çarşı 
VI Bahribaba 
Yii Karantina 
Vlll Güzelyalı 
X Konak 

2 - l O ve 24 eylul 
aşağıdaki sektörlerde: 

Xl Gazib ulvarı 
Xll Mezarlık başı 
Xlll Asansör 
XIV Gazib ulvarı 
XVI Gümrük 

1939 pazar günleri saat 9 dan onbeşe kadar 

1 Darağaç C Bayraklı 
il Tepecik D Turan 
Ill Alsancak E-F Karşıyaka 
iV Basmahane Bornova 
IX Eşrefpa!la Buca 
XV Kültürpark KızılçuJlu 

Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkımızca bilinmek 
üzere ilan olunur. 

l~an 
Memur aranıyor 

istimlak işlerinde çalışmak üzere harita almasını bilir bir memur 
aranmaktadır. 

İsteklilerin 4 ey lal Pazartesi, 6 eylul Ç.arşamba günleri Manisada: 
Su i~leri iiçüncü şube mühendisliğine müracaat ederek liyakat derece-
lerini gösterir vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. 1 3 



(SAHiFE 12) 

Deutsche Levante l i· 
nie G. fvl. 11. H. 

Hamburg 

Sperco Vapur 
Acentası , 

\ANADULtJı 

.. . \. .. ~~ . . . ... . 

Eleksir Şahan 
ROYALE NEERLANDAİSE 

Den Norake Middelhavslinje: B J • • J K 
cBosphorus:. motör U 30 ağu stos- KUMPANYASI asur meme eı·ını giaerir. UV· 

::i: 1 ~~~ 1\~:;~a~tı~.iycp ~~~ .. o~~e~ ULYSSES va puru clyevm limanı· Vefi, erkeklig., i, İ!:tihayl arttırır 
. . mızda olup Rotterdam, Amıterdam ..-

pur • Torvcc limanları ıçın ancak 31 H b 1111111111111111 
v •

1 
d kt " ) ve am urg limanları için yük al-

agu,..to~a kadar tahmı e eC(' ır. kt d 
cBalki8> moti. ~5 eylCılduı 28 ev- ma 'a ır. Defterdarlıg"" ından 

JQle karlar P ·ı n. DiinkC'rk ve ~;r- IIER~.1~~ ,_va puru 5/ !l/ 939 da ge- : 
). 1 1 1 kt !erek yukunu boşaltır, Bur gaz, Var- 7-9-!J 3!) tarihine ınüsadif perşembe günü saat 15 de İstanbul defter-veç •man ııı·ı l ıı rna :ı at::a ır. .. . .. 

n h t" ,. 'lkt . na ve Kostence lımanlarına yuk ala- dadıgıııdaki mHli emlak miidü rlüğünde müteşekkil eksiltme komisyo-« nosp ortl'i> m.:> oru · " ı eşrın-

d " " .11 k d ! )" n · rak hareket eder. nu o.la ıncla j8750 l irıt 26 kuruş elli sekiz bin yediyüz elli lira yirmi en _,, • s •1 e a ar ıy<'p, ıın -

keı k v~ :\ol\ . limanları için yü l. Il ermes vapuru 18 " !'3!l ela b k- ,ıltı kuruş ke~if bedelli mercan maliye şübe.:;i inşaatı kapalı zarf usulü 
al acaktır. lenmekte olup Rotterdam, Amıter- iie açık cksiltmeğc koıı ulmı.ı~tur. 

danı ve Hamburg limanları için yük :r-ı ... u' ave le eksiltme, bayındırlık i şleri genel hususi ve fenni şartna-n. T. n. T. 
t:Kagsa> mo( 17 uğustosa doğru 

.ıeklcn iyor. Tuna ıımanları için mal 
ı .tac a ktır. 

<Szeged • motorü ağustos sonları
. ıa doğru hek'eniyor, Tuna limanları 
için mal a lı.caktır. 

cDuna• motörü 7 cylOle doğru 

1 
lıekleniyo ·. Tuna limanları için mal 

,alacaktır. • 

alarak hareket edecektir. meJeri proje kc-~if hülaşasiylc buna müteferriğ d iğf"r evrak 2!)3 kuruş 
bedel mukab.l:r.dc er"lir . 

SVENSKA ORIENT LİNIEN l\Iuvak ka t, t emin al doı t b 'ı! ~·ii 7 ~e kRen sekiz liradır. 

İsteklilerin tek lif r.ı ektubıarını' r , k~ K bin li ralık l.ıu i:;e benzer 
BARDALAXD motörU dyevm li- iş ynptığııııı clair i cl a!'l~lerinden almış o!tlug-u vesikalara istinaden İs -

manımızda olup Rottcrdam, Ham- tanbul vi luyeti ndcn eksiltme ta rihinden itibaren sekiz gün evvel alınmış 
burg ve Skandinavya ı :manları için ehliyet ve n 9 sen e:-siııe a·d ticar et odası vesikalarını havi kapalı zarf
yük almak tadır. I arı 7-9-9:rn pe rşembe günü srat 14 de kadar defte rdarlık milli emlak 
~CRELAXD motörü 12 9/939 ta- müdür){iğünde top lamm komisyon başkanlığın a vermeler : ve saat 15 de 

rihinde geler ek Rotterdam, Ham- zaflar açılırken ha zır bulunm:ıları. 6223 2979 16-22-26-1 
SER\'İCE MARlTl l\!E ROU:M A1N burg ve Skandinavya ve Narveç için 

1 EYLÜL. ı 9139 CUMA 

* inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasına 

Çiğliye bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 Ji.. 
radır. 

III - Eksiltme 31 / fX/ 939 çarşamba günü saat on dörtte Kaba• 
taşta levazım ve mübeyeat şubesindeki alım komisyonunôa 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve fzmir, 
Ankara baş müdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alı• · 
na bilir. 

V - Münakasaya i~tirak edecekler mühürlü teklif mektuplarin~ 
kanuni vesaikle yiizde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ve şartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve.
saiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatından bir 
saat evvel mezkur komisyon baı:ıkanlığına makbu mukabilin· 
de vermeleri lfümdır. 29 1 3 5 6714/ 3202 

--:~--------~~--------------=---~----iiıılı.ııi~.-...--K ı z ve erkek Levli ve nehari 
1 z mir 

KÜLTÜR LİSESİ 
Ortaokul ve lise sınıflarını muhte
vidir. Resmi liselere muadildir 

o:Duro ton vapuru 2 eyliilde bek - ) ilk alarak hareket edecekfr. 
Jeniyor, Kösteııce, Galas \ 'e Tuna li- SAGOLAND motörü 28 9 ! 39 tn-
manlan iç n mal alacaktıı. rhinde gelt'.!1 ek Rotterdam, Hamburg T. C. Zi ·aa-. bankası 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut bir 
proiraml.-. kavuşan [Kültür Lisesi] Orta okul sımflariyle, Lise sınıf
larını birbirinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar ara
sındoki mı:ıazzam binalarını tahsis etmiştir. 2 - lngilizce, Almanca, 
Fransızca derslerine hususi bir m evki vermiştir . 3 - Eski leyli ve 
neha.,.i talcbt" 1 O Eylule kadar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec
:lid ettirmdidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına başlanmıştır. teyit 
sen,.lik ücret [ 206] liradır. 1chari senelik ücret Lise sınıfları için 
(70) Orta okul sınıfları için (60) liradır. Bu ücretler üç taksitte alı
nır. 5 - Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. 6 - Kayıt için ve fazla 
tafailat için her gün saat J 4 den 1 7 ye kadar Bucadaki Kültür lisesine 

o:Duroston vnp , 30 eylülde bekle· 
niyor. mal alacaktır. 

.JOH::\STON W ARREN LlNES, Ltd. 
clnc·.' ;nor e> vnp. 27 ağustasta Bur 

gaz Vama Köstence Sulirıa Ye Gala, 
için hareket edecektir. 

\'C Sknndnavya için yük alarak hare
ket edecektir. 

«ITALIA» SOC. AN. Df 
NAVIGA 7 fQ 'E 

\ .GL(' AKİA mot;Jrü Triyeo;tedeı 

14 9 93~ t~rihinclc har 1'C't eu:p 28 
Vapurlarin hareket tarihleriyle Q !J3!) tıırilıiııcle !\cw-Yokta buluna 

navlunlardaki değişikliklerden acen· cnktır. 
te mes'uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
Henry Van der Zee vapur acentalı
ğına müracaat edilmesi rica olunur. 
, • TFl..EFON: 2007 /2008 

Olivier ve şürekdn 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 

o:Estrellano• vapuru 27 ağustos ta 

OC'EXf A motörü Triest<'den 7 ' !l 
939 tar ihinde har.ekctle 25 tarihin
de Iluenoı:ı - Ayreste bu l unacaktır. 

FlNSKA ANG. A/B. 

SAİMAA motörii 4 /9 /9~9 da pek 
lenmekte olup Anvera ve FINLAN
diya limanları için yük alarak hare
ket edecektir. 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull SERViCE MARITJME ROUMAIN 
için yük alacaktır. KUMPANYASI 

l.1VERPOL HATf! PELEŞ '- Vapuru 1 / Eyliil / 939 
4'.Üpot't<l> vapuru 30 ağu.:; toMt k~- tarihinde beklenmekte olup Malta. 

dar Liverpol ve Glaskovv içiı& yük Cenova ve Marsilya limanlarına yük 
ı.lacaktır. 1 k h k d k · a ara are et e ece tır. 

DEUTSCIIE LEVA ... TE - LİNİE 
cDelos• vapuru 23 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten gelip 
yük alacaktır. 

Zayi 
fzmir ittihad terakki mektebin 

HOLANDA A VUSTURAL YA 
HATTI 

SPRINGFONTEIN - 'f! apuru 
~O 9 1939 tarihinde Avusturalya ve 
Yeni Zelanda limanları için yük ala
rak hareket edecektir. 

den 1333 senesinde aldığım şehadet- NOT: İlandaki hareket tarihle
namemi zayi eyledim. Yen isini ala- rivle navlunlardaki değisikliklerden 
cağımdan kaybolan şehadetnamenin d~layı cıcentamız mesuliyet kabul 
hükmü olmadığını ilan eylerim. etmez. Daha fa7.la tafsilat için İkin-

fzmir ittihad ve terakki mektebi ci kordonda SPERCO vapur acente-
mezunlarından sine müracaat edilmesi rica olunur. 

Baha Savacı Telefon: 2004 2005 

(' . .Jermayes1: 
KURULUŞ TA R1H t 18R8 

J 00,000,000 Türk lirası Şub. 
ve ajan adedi 26.2 

Zirai v~ Ticari Her Nevi Banka MtJameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l '.ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plan& göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,0(\0 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c · 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içirıde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 1o 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikil.nun, 1 mart ve 1 ha· 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

müracaat e:dilmesi. 30 1 5 8 1 O 1 3 

-ızmir mıntakası Basın Biriigf. 
idare heyeti riyasetinden: 

1 S Temmuz 939 tarihinden itibaren filen işe başlamış bulunan 
mıntakamız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 3511 nu· 
maralı Basın birliği kanununa tevfikan birliğe kayıtlı bulunmıyanla
nn gazete ve mecmualarda çalışamıyacakları tasrih edilmiş olduğuna 
göre alakadarların derhal Gazi bulvarında Yeni Asır gazetesi idareha
nesindeki (Basın birliği bürosuna) müracaatla beyannamelerini tan• 
-zim evlemeleri. 

lz~ir mm takası: fzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, An tal· 
ya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon vilayetlerinden mürek
keptir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete mecmua sahip, muharrir, muhabir 
ve müsahhihlerin;n de tahriren Birliğe müracaatla kayıtla,.ının nihayet 
on beş gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 1 
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Taze, Temiz, Ucuz 1 
~ 

: .LAÇ 1 
- ~ 

- Her türlü tuvalet çeşitleri 1 
- Hamdi Nüzhet Çançar 1 
- ::::;; = Sıhhat eczahaneJ i §!! 

Başdorak BO.yük Salepçio~l:ı haııı ks~untıcl ı ~ 
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1 Ta JI Ban s ' ın · · ıır.a,,..........,- ., ı 
1939 -K. Tasarruf İkramiye Planı ~~~~-----~·~·~·--~--~~~~-

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

Kur'alar· 1Şubat,1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci 

,111111•· 

• teşrin tarihlerinde çekiıecektir 
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1 Adet 2000 
5 .. 1000 
8 
16 

• 
• 

60 • 
95 • 

250" 

500 
250 
100 
50 
25 

liralık 
H 

tC 

.. 

.. 
IJ 

-~ 

2000 lira 
5000 " 
4000 • 
4000 • 
6000 .. 

- 4750 ,, 
- 6250 "' 

435 32000 

-
-
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l. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para b~riktirmi ~ olmaz, ayni 
zamanda i alihinizi de denem · ş olursunuz 

................................................................. iimi:l ...... 

Telef on : 3438 
••• 

·~ 
~I $! 

Izmirin en modern, en 
temiz ve en muntazam 
aiie yuvasıdır. Konfor, te· 
rnizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından Ankarapa· 
. asın fevkınde otel yok· 
tur. 

ANKA Soğuk ve sıcak banyolu, kalirüferli, mütcaddid frişerli olduğu 

ALA gibi, en nefia yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane -
ve kıraethaneyi camidir --.. 
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Cuma 
1 

EYLÜL 1939 \.. _______ J 
Her gün sabahlan lzmirde çıkar Siyasi gazetedir. TeleEon No. 2776 ( Nüahaaı her yerde 5 kuruıtur) 

l 
.. 
ikinci Baskı 1 

1 _____ J ''-------
Fransa ve lngilterede Umumi Seferberlik 
ın·gı-ııereae .. = .. = .. =·M"iiiliIŞ·=·=·11arp·=·=·=ıı=aiirııg=i·=·=·=var 

V arşova Yanıyor. Italya Bitaraf {(alıyor 
Alman tayyareleri Varşova ile diğer beş şehiri bombardıman ettiler. Alman_kolorduları da taarruzdadırlar. 

Muharebeler devam etmektedir. Almanyada hal!< telaş ve heyecan içir.dedir. 

Alman Rayştağ meclisi Danzigi resmen iltihak r:tti. Hitler, vasiyetna
meye benziyen nutkunda, ltalyaııın, isterse bundan sonra bitaraf kala. 

bileceğini söyledi. Fransa Tunus ve Cezairde tedbirler alıyor. 

ARTIK BUNDAN SONRA SULIAN KATİYEN BAHSEDİLEMEZ. 
Hitler, Polonyayı ortadan kaldırıncaya hadar harp 

edeceğiz ve silahları bırakmıyacağız, dedi 
Berlin, J (Radyo) - Hitler, bu mel yasasının tanzimini rica eyle - metlpı·de bulundıığuıııı te..;.;ekkürl 'lsunun mukabeleye mecbur olduğu-

~abah saat dokuzda Alman nskerine miştir. kalab'lirler. Biz bu işi hundan sonr.ı un beyan etmistir. 
hitaben bir beyanname ne retmiş- Bf'rlin 1 (Radyo) - Rayiştag kendj kll\vetimizl lıaşarabiliriz. ı Var ova, 1 (Rad,o) - Polonya
~ ~itle.r hu beyanname.sir.de. Po- pıed· i. bugün öğleden evvel saat Var ova - Du ı ·gtPki Alman .ka- clak.i nebilerin vaziyet" 90k müş -
lonyanın ulh teklifini red ettiğini on birde toplanmış '\le Hitler1n, Dan- clın ve çocuk1arı hiç durmadan şar- kül bir sekil almıstır. Bu sabah sant 
ve bu vaziyet kar ısında Alman hak zigi ana vatandan ayıran Versay ki Prtıs.} h \ • hicrı>t etmektedir! ·. dokuzda bir Alman tay) aresi Var· 
larının istirdadı için silaha müracaat muahedesi hakkında yaptığı tarihçe- Pari - Almun kll\ vetleri bugun şovayı bombardıman etmi:j ve muh-
etmek lüzumunu hissettiğini bildir- yi dinledikten sonra, Danzigin bu - ,.;abaha karşı muhtelif kollardan terf yeri re bomba atmıştır. 
ıniştir. gün saat onda Danzig Almanları ta- Dnnzig 'e Polon) a uzerinc ytirih ü Berlin, 1 {Radyo) - Alman or-

Hitler, Alman milletinin vazifesi- rafından ana vatana ilhak edildiğini lıaşlarn1!'ılar. ta~~ nreler dl> muhtelif duları cenup cephesinden Polonya 
ni yapacağından emin olduğunu ka- bildirmi~tir. Hitlerin verdiği lhuk hn- aeık :;ehirleri bombt1rdıman etmişler- hududlarına ateş acmışlardır. Giclin
Yıt ettikten sonra, beyannamesini beri, şiddetli ve sürekli alkı~larla kar- dir. ya limanı bombardıman edilmekLP.-
su cümlelerle bitirmistir: şılanınıştır. Km•\•etli ve lt>ks'f edilmi ~ekilde dir' l larp şiddetle devanı etmektedir. 

Ya ın millet, yaşasın Rayhı:. Rayiştağ meclisi, müt~akıben il - a~lı) .ııı bu hnre et. Pol n) ,1 iizerin- Londra 1 (Hadyo) - Paris, Lon-
Paris, 1 (Radyo) - Kabine, sa- hak hakkındaki kararın birinci, ikin- de i iccli r" deh .etlı tesiri uyandım- dra ve Varşo'Va rnuhab .. ratı kesilıniş-

b ha karsı saat 4,30 da reisicumhur ci ve üçüncü müzakeresini yaparcıl .. mnmıstır. tir. 
Lebrunun riyasetinde toplanmq ve bu kararı ittifakla tasdik etmi-ştir. .rıınamnfih. Almanya. Danzigi il- Tras Kontinatal Prese göre, Al-

mını istemiyor.> kendisinin nihai zafere kadar sırtın· 
Hitler, müteakıben Rus - Alma:'l dan çıkarmamak üzere asker elbise

anlaşmasından bahsetmiş v~ iki mil- sini giydiğini, yegane emelinin, mil
let:n rejirfıleı ini harice telkin etme- lcti için harp etmek olduğunu, an· 
meği kabul ettikten sonra, tamamen lamadığı bir söz Yarsa oda boyun eğ
anlaştıklarını söyleın'ş ve Ru" - Al- mek olduğunu, bu harbin Alman 
n;ıan ticaret muahedesinin, müteka- milleti için bir hayat memat meselesi 
bil menfaatlere dayandığını · 1fıve ey- olduğunu ilave eylemistir. 
!emiştir. Hitlerin sözlcti, sidetli ve sürekli 

Hitler, bund n sonra Almnnya ile alkıJarla karşılanmıştır. Müteakıbe!l 
Polonya arasındaki vaziyetten bah- doktor F rik kürsüye gelmiş ve f.örs
setmiş, ve harbin, Polonya hiiktinıe- terin ilhak hakkındaki telgrafını okn
ti ortadan kaldırılıncaya k~daı· de - muştur.' Bu telgraf şiddetli alkı~lar· 
vam edeceğini, Almanyanm Leh mil la karşılanmıştır. 
letine kmşı hiç bir husumet besleme- Danzigdeki kanunlar ve ~w,111 kal 
di ini. bundan dolcn ı Alman tay- dırılmıştır 

rel rinin, valmz aske"İ mevkilere Yeni kanunlar 1940 senesi iptida-
bomba atmabrını ve sivil he ika za- sından sonra m ri) et mevkii ne gi,e
rar vennemek için emir aldıklarım cektir. 

• 

v ziyeti tetkik eylemiştir. Bu içti- Berlin, 1 (Radyo) - Hitler, Dan- hak etmi tir. Harp, fiili ~ekilcle baş- man kıtaatı, yukarı Silnyayaya doğ
mada erkanı habiyei umumiye reisi zigteki naziler liderinin telgrafına ce- lamı~:ı·r. Polonya ktıV\'C•tleri. muh- ru ilerlemekte ve Alman tayycırcleı i 
Camelen ile 'hava ve deniz kun etle- vap vermiş ve ilhak kararından do- telif cephelcnlen sarkan Alman or- Biyala, Çoltava ve daha bazı kasa
ti kumandanları hazır bulunmuştur. layı teşekkür ettikten sonra, Alman- dularma karşı şiddetle mukaveınf't bdarı bobmardıman etmistir. 

DAKiKA: Hükümet Alman ordusunun Po- yanın, Danzigi selamladığını ve yir- etmektedirler. Razı hudut ka.,alıala- Paris, 1 (Radyo) - Kab"ne, ~!'ıı-s o N 
lonya hududlarını tecavüz ~tmesi mi senedenberi çektiği istırnptan rı Almanlar tarafından işgal edil- nus ve Cazair için bazı tedbirler ai-
keyfiyetini büyük bir dikkat ve e· kurtulduğundan dolayı tebrik ettiği- miştir. mış ve bütün miistemlekelerde örfi•••••••••••••••••• • ... ••••• 
hemmiyetle karşılamıştır. ni bildirmistir. Polon~·ada hudutlara doğru tah- idare ilan edilmiştir. Paris, 1 (Radyo) - Bugün Reisi- Almanya, Polonya sahil!erinin 

Resmi mehafil, bu hareketin İn - Berlin, 1~ (Radyo) - Hitler, hnre- şidat artmaktadır. Şu dakikada en Berlin, 1 (Radyo) - Rayistag cumhurnn riyasetinde \'l' erkanıhar- harp mıntakası olduğunu ilan eyle-
Viltere ile Fransayı faaliyete getir- kata geçmeden önel' neşrettiği beyan. mühim mc:;ele, İngiltere ve Framıa- meclisi, bugün saat on da mnreşnl hhci l'. reisinin huzurilc toplanan mistir. 
llleğe kafi olduğu kanaatini besle - namede diyor ki: ııın takmacakları rnziyete bağlıdır. Göringin riyasetinde toplanmıştır. r;ansız kıı.biııe:si. müzakere netice- Berlin, 1 (Radyo) - Bütün mek 
tnektedir. Bütün meseleleri müzakere ile hal Almanyada, büyük zafer şenlikleri Tribünlar baştan basa dolu bulu - cesinde, kura ,.e deniz ordularında tepler, hükümetin emriyle ka'oatıl-

Londra, J (Radyo) - Avam ve hususundaki teşebbü:-1lerimiz, Polon- yapılmaktadır. Hakikatte halk, bü- nuyordu. Sefirler gelmişlerdi. Hıtler unıumı seferberliğe kaı·ar \'ermiştir. mıstır. 
Lordlar kamaraları, saat onda top- yanın takmdığı anud vaziyet üzerine yii k bir telaş \'<' heyecan içindedir. içeri girerken, mebuslar tarafından Karar derhal ilan edilmiştir. Fran- /'ı ~ 1 h "/ ... f f İ 
lanmıştır. Müteakıben intişar eden muvaffakıyetle neticelenememiştir. :\Jareşal Göring vermiş olduğu bir şiddetle alkışlanmıştır. Orduda v:ızi- :;ız kU\'\'etleri mütemadiyen ~e\'k o .o ya arp l an e 
resmi bir tebliğde, hava seferlerinin Ben hayatımda hiçbir kim~eye bo- nutukta demiştir ki: fe almış olan yüz mebus hazır bu - noktalarına ve hudutlara gönderil- Londra, 1 (Radyo) - 1,30 da 
dahil ve hariçte bugünden itibaren yun eğmiş adam değilim. Evvelki ak- - Kıtaatımız harekete geçmiştir. lunmamıştı. mekt{!, ve Fransa, harbe iştirak et- intişar eden resmi bir tebliğde, Al
kaldırıldığı ilan olunmuştur. şanı hududun 2:~ yerinden, dün ak- Kun•et \'e hakikate gü\•eniyoruz. Al- Hitler, Danzigle Koridorun esaret- mek üzeredir. manyanın Polonyaya taarruz ettiği 

Roma, J (Radyo) - Berlinden şam da (40) yerinden Polonyalılar man milleti esir yaşıyamaz. l\lüza- ten kurtulması lazım geldiğini kavıt Lonclra, ı (Radyo) - Avam \'e haberir.i bildirmiştir. 
alınan haberlere göre, Alman do- hududumuza tecavüz ettiler. Ren de kt>relerle halledilmiyen işler kuvvet- ettikten sonra, bu meselelerin halli lorcllar kamaraları bu akşam 18 de Londra, 1 (Radyo) - Almanların 
!\anması Polonyanın Gidinya s:ıhille- bu ~abahtan itibaren mukabeleye le halt>clilir. Senelerdenheri uğraştı- için şimdiye kadar daima muslihane toplanacaktır. Bu toplantıda ingil- Polonyaya tarruzunu Polonya tara· 
rini abloka için .emir almıştır. geçilme~i emrini verdim. Tayyareleri ğımız halele bugünkü neticeye sulh bir surette çalıştığını ve fakat, bütün terenin harp kararı vereceği mu hak- fından resmen bildirilmesi fo:erine 

Hükümet, ayni zamanda Polon- miz, kadın ve çocukları vikaye için yolu ile varamamıştık · teşebbüslerinin akim kaldıiJnı, Dan· kak sayılmaktadır. Kamaralar ilk İngiliz kabinesi, son bir içtima yap-
Ya topraklarının Almanlar için teh- emir al dılar. Sevgili arkadaşlarım: zigde Almanyadan başka hiç bir içtimalarını ~·aıımışlardır. Fakat ka: mış ve kamaraların vermiş olduğu 
likeli mıntaka olduğunu ilan etmiş- Mümkün mertebe askeri binaları Son nefesimize kadar mücadele devletin hakkı olmadığını, iki gün - rar, vaziyeti katiyetle anla- selahiyete istinad ederek umumı se-
tir. hedef ittihaz etmelerini kendilerine edeceğiz. Harp, her şeyi halelrlecek- denberi bu ihtilafın halli için teşeb- mak için ikinci bir celseye bırakmış- ferberlik ilanını kararlaştırmıştır. 

Paris, 1 (Radyo) - Polonya sefi- bildirdim. l\laamflh düşman taraf tir. büslerde bulunulduğunu, buna rağ- !ardır. Şimdi lngilterede aklı durduran 
ti, bugün saat onda Hariciye nazırı hundan başka türlü hareket ederse Danzig Alman ha\'a km·vetleri men hududlarda mütemadiyen çar- Varşova, ı (Radyo) - Bugün sa- bir faaliyet ve hazırlık hüküm si.ir -
'Boneyi ziyaret etmiş ve Polonya hu- lıiz ele mukabele etmesini biliriz. şimdi Var~o,·a ile muhtelif şehirleri pışmalar olduğunu, Alman orduları- bahleyin taaruza kalkan Alman ha- mektedir. 
dudlarına Alman askerleri tarafın - Şimdi görüyorsunuz ki, arkamda u- bombardıman etmektedir. İlk taar- nın saat 5,55 de Polonya toprak!arı- va kuvvetleri. Varşova ile beraber Lehistan hükümeti, Almanyanın 
dan tecavüz edilerek, dört kasaba iş- murni harpte giymis olduğum nefer ruz sabah saat 6 da olmuştur. Alman na girmek mecburiyetinde kaldık- Karakovi, Gidinya \'e diğer üç büyük bilhassa koridor üzerinden dört nok
aal ettiklerini ve bazı askeri binalara elbii'!esi vardır. Askeri saflara bu el- tayyarelerine karşı Leh müdafası da larını, vazifelerini ifa etmek uğrun- şehri şiddetle bombardıman ettikten tadan şiddetli hücumlarda bulundu-
boın'Qa attıklarını bildirmiştir. bise ile iltihaK ediyorum. Ancak za- mukabil şiddetli bir ateş açmıştır. da bir saniye bile kaybetmemek mec ::;onra çekilmişlerdir. ğunu bildirmiştir. 

Danzig, 1 (Radyo) - Naziler li- ferden sonra bu elbiseyi arkamdan Londra, 1 (Radyo) - İmpara · buriyetini hissettiklerini, Almanya- Bükreş. 1 (Radyo) - Bura siyasi Londra, 1 (Radvo) - Su daki-
dcri F orster, bu sabah saat onda çıkaracağım veya öleceğim. torluk konseyi, kralın riyasetinde nın, garptan hiç bir şey istemediğini mehafilinin kanaatine göre, bugün- kadan Varsovadan gelen haberlere 
liitlere bir telgraf çekmiş ve yirmi Ölürsem, halefim, Mareşal Göring- saat on üçte toplanmıştır. Polonyayı ikna etmek için çok çalış- den itibaren artık bir sulh meselesi ~öre. Alman tayyarelerinin mütead
'Yıldanberi ana vatandan haksız yere tir. İkinci halefim Reistir. Ona da bir Tanjer 1 (Radyo) - ltalyan te- tığını, Polonyanın buna mukabil u- değil, bir :-ulh kelinıe;,i bile konuşu- did hücumları ve bombardımanı ne
<lYrılmıı:ı olan Oanzigi ilhak ettig-ini, şey olursa, Alman milletine en cesa- baası Tun ustan kaçmag~ a başlaını~- mumi seferberlik ilan etti~ini kay- ı t;cesinde Varsovada büyük vangın-L :r amaz. 
'"ldın, erkek, bütün Danzig halkının retli ve iradesi en kuvvetli kimseyi tır. Fransa, Fasta acil tedbirler al - detikten sonra şunları söylemiştir: G:Jiny ~ ab/okada lar cıkmıştır. Sehir, kısmen alevleri-
Alrnanya ile beraber olduğunu ve kendilerine lider seçmelerini rnsiyet maktadır. - Dört ay evvel Polony:ıya haber •indedir. 
bu günü gördüğünden dolayı bahti- ederim. Berlin, 1 (Radvo) - Pronaganda gönderdim ve Almanyayı çevirmek Berlin, 1 (Radyo) - Alman top- • Londra. 1 (Radvo) - Bura si-
-Yarlık duyduğunu bildirmistir. İtalyanın şimdiye kadar bize olan nazırı Göbels, bu sabah matbuat istiyenlerin, hiç bir zaman muvaffak çusu, Polonya istihkamlarını bom - vasi mehafilinı.ı .. devnan erlen hir 

Fors'ter, bundan sonra Danzig se- hizmetlPri buhınuduğunu t<>ı'ekkürlc miimessillerini davet etmis v.~ Po - clamıvncaklarırıı bild"rdim. Polonva. bardıman etmeğe başlamıştır. rjvayete görr. halva oatll"mıs olan 
tıatosunun kaldırıldığını, ilhakın anmak isterim. Maamafih İtal) an- lnnya ashrlerinin Alm. n hud•1clları nP: bizi, ne de dii'ıer devlPtleri rlinle- Alman donanması, Gidinya lima- hapte bitaraf kalacağını ilan ctmiş-
~Yiıtaiın taadikinden ıonra bir te- lar isterlerse bundan sonra bitaraf na tecavüz ettiğinden, Alman ordu- ::li. Almanya, hiç bir devletin yardı- n~,ı abloka etmiştir. tir. 
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ost mes e esı MiJli Şefimizin u ar a HAssısıooKToa M.şEVKt ucua 
J T aleb,s kaydına brı· oıvoR Ki: 

yüzünuen -- r~?!~~;;I~,~~ ~~nıiz g ün başlandı Vücudun sır dolu 
H -sr:n, bir kadını y:ı· 

r ~ı-. ~'l r·e -
tsmet lnönünün lkiçeşmelikie Me- Orta okullarla liseler, cımıhuri - İÇ alemi 
dine yokuşunda doğmuş oldukları yet kı.z enstitüsü akşam sanat okulu 
tar hi ev, belediyece satın alınmış Karşıyaka kız öğretmen okulunda Uzviy<ıt iç orgnnlarmdan akciğer, 

, t 

Evv Jki gün Kemerde. hayvan pa ve a~kıyu alınmak suretiyle tamir ve tecim lisesinde bugünden itibaren cild, ve böbrekler vnsıta iyle dışa· 
zarında bir rnka olmuı;ttır. Henüz cttirilmE>ğe başlanmıştı. Tamirat namzed talebe kayıt muamelesine ııyn bir u itrah eder. Akc:ğ'erler İS· 
huviyeti 'e ad re i tnmam yle tespit ona ermiştir. Binanın hususi vazi- başlanacaktır. tirahat halinde günde yarım veya lıir 

V Of. · e>dilemiyen Ha an adında b 'ri bte - tirılmem 'ştir. Derslere 25 eylfılde başlanacağı litre su dışarıya ıtrah eWği gibi böb-
denbe>ri tanıdığı \e takip ett'i! Mch- için o vakte kadar İzmirdc yeniden ıeklcrdc günde iki litre ı;;uyu idrar 

ı .. l c.. z .. ., y r m d kızı 33 ya ında Fatmas a rast_ ı ceset açılacnk orta okul miktarı da tesbit şeklinde UZ\ iyctten harice verirler. 
(T fonla) - Os- harp ç km sına ihtimal vermediğini lamı • edilecektir. Vücud cild yoluyla da ter halinde 

im ı ı P< l.1mt>n- :l c: n n çok kuvv~tli oldu-ı - B(.TJl;n z r ın re Hk okullarda J 5 eylulde kayıt. ve bir buçuk l~tre mayi çıkn\· ı·; bnnhı.-
r , .ı m m k ğunu, her tarafta büyük hazırlık • D ::; e · , 'I" V r kabul muamelesine ve 2 birinci teş- rm mecmuu <lort litre ed.er. 

iı 'zi t • t 0 n rnebushı>·ı u ·~ mı, gelirken yollarda fev- K d n, l tek. 'fi raddetnnş. ~ğır rinde derslere başlanacaktır. Bununla beraber bedende; tük-
.tı.zdan Fazıl Ahmed Aykaç bu sa- tal de zemanlarn mahsus bir ı;ok söz de soylem:<1, lıundnn muğber o- Seferihisarda Sığacık köyünde - -·*·=- rük bezc>lcri, karaciğer. pankreas, 

b. '- h ld b' k d • b' b oturan Re. ad Ser kin adında 25 ya· K k l b k b ı · d h' d .u.hki semplon ekspres:yle şehrimiz_ tecı .rıere şa it o uğunu ır mu - lan Ha an, belinde>n çı ar ıgı ır ı- ~ ar::ıtaş ort::ıo u mide ve arsa eze erı a ı var ır 
,_ h ı d sında bir gencin cesedi bulunmuş - k d ı·tr dört elrni tir. arıirim'ze söy emiştir. .. çııkln kad·nı !';ırtınd n. üç ~erm en d. k .. J·· .. Tükrü bezeleri gün e ı enın 

ık d f k 1 d k O C k t tur. Ccsedde ~ol meme üzerinde bir ıre t o r U;c;.U 1 k k t h ...1 ı Bu mebusumuzun dönü ü ec;na- tısa a Ü tesi e anı mer e- :.i•ır ,urette ynrnlnmış ve ·nçmı:;ı ır. o te tlçii knc nr tü rli , ra ı:ı,,er rı 
ında çok he}ecdnlı bır l 'dıse ol - ·z.ı, .... .., or K.roze, tıp fakültesi pro-ı Yaralı hu tahn'le) c kaldırılmış, suç- kurşun ) arası vardır. Hadise tahkı- Karataş orta okulu direktörlüğü- Mide jse, bir ı:tre mide usar.csi, pan~ 
ustur. f · rl r:nden Mazhar Osman ve a- !unun yakalanma ı için araştırılma- katına adliyece el konmuştur. ne ayni okul direktör muavini Bay reas bezesi bir litre u are \•erirler. 
f .-z 1 Ahm d Ayk"'r A

1 "~rıyad"n .Hh upa s .... hayatlerini yarıda bı- sına başlanmı~tır. ----** Fikri lnanöz tayin edilmiş ve emri Vücudün mü} im bir organı olan 
çt'cri 5 rada b'ndi"i t Po'o,..,:;a ak t. "Ünkü trenle memleketi- Tlddise tahk katına müddciumu- ira S Qf l Sl Maarif Vekaletinden vilayete gelmiş karaciğer dahı bir litre safra çıkarır. 

ududundcn gen çcvrilmic:t'r. Al • ı .. .ze dön nlcr crasındadır. milikçe başlanmıştır. • tir. Bundan başka on iki parmak barsagı 
anyadan henüz ayrılmarııc: olan L~~nan malıyecileri oot-oo Si.~ h ;yet Belediyeye -=·*·=-- He ince barsaklar iki litre baı ak usa.-

ki yüz kadar tnlpb mız ve B rlin se- Fr~~sn ile m~za~ere.lerde bu.~u- Gc 'e ... 'er~ g:denler m ·1r-c 2!'t etti ZABITADA resi çıkarırlar. 
f ret müstcı::mmız Rıfkı da bu tren- nan 1 ubmm malıyecılerınden mu - t . b 

13 
Ş h' '"' Vücudde husule gelen bu -t'!zil( 

kk b. h b .. k 1 zmır me usu n. e ıme .ı un us. k • h" a· b d · de bulunuyorl.,rdı. ı e ep ır eyet ugun e spres.c k b B t.' k At 1 1 Fuarda bira satan bayilerden bir d .. .. ve imyevı a ısede: insan e enın. 
l . . l . . To at me u~u . .;Jlt ı aç . çe f l . . Ka ın yu:ıunden 

1 
k el b k d k l't b' 

~ Y olculara, Almanya - Polonya :ef l~ımız~ ge k~lıştıdr. L"b 1 H mE>bu u Turhan Cemal An karadan. heyet, dün belediye ve uar <.o~ıte:ı Fuarda Kayserili Cemal Özdilek c.: 1 aııd a~ı aşd a ok ~z Bı re kır)r m~· 
Ududunun kapallmn.,ı dolayısı'yle -ıeyetı tes ·ı e en u nan ı a- reı'sı' Dr. Behçet Uzu ziyaret eoere.ı< , R 

1 
·! .. , . .· ~ _ yı c evre ıyor eme t.r. ,arsa. 0 

•• 1 M M' l T d . . k emniyet umum müdür muavini Hu- 'e O< osu 7,n a, Şeııf kızı oo ı ac:ın. b 
1 

.
1 1 

k d'f r· 
0 

. 
.aeyahntlerine devam eclemiyecekleri 1ı atu:.ve. ışeb ra vazlıdy'cktlın .·~-llı1"İ Denimer •• Inni adnn şehr'miz{' tahmin ettikleri d.ere~e~~ fa.~la satış ela Fatmn.ra ;öz atmak ve işnr<!t et- . u unan mı yon alrc.a a ~.ehu~l: d k: 
bildirilmiştir. rışması uzerınc uraya ge ı er1 nı, . . ., . b 1 d yapamadıklarını ılerı surmu<>, dub· k . .. . . ınce knn dnmar nıı mn)ı n .n e 

b. k .. k l k h 1. . k' f gc.>lm. lerdır. ~ıran a rne u arın an "' me .\ tlzunden kavga ctmıslerdır. Ce- d 
1 1 

Alb . . 
1
. 

1 Almanlar, bunların Viyanadan ır aç gun a ara a va ın ın :sa ı- . 1~ d • 1 A T" c·. e başına aldıkları sekiz kt•rusun on 
1 

h~d· k • . gı a an emer er. on11n \e em ,ı 
b ki . ki . . . d'l'k k' Faık ur og u, ım umer. ue- • . · nıa, a ıscye arışan Ahmedı vum- ld 

1 
. d . 

1 
b' . 

'/-.' r upa trenine b · nerek "'ıtmelerine ı e ıyece erını, şım ı ı.· sa ·m o- b D \' f S · 1 ek ı'z kurusa çıkarılmasını istcmıslerdır. . kl .. .. . • mac .c ~rı, emır ve emog o ın. on 
c 1 • • 1 d" ld'". k t>lln me usu r. a ı ~ nmyu · , - • . . . . :: . ı u a gozunden yaralamış, Zıya da 'k' . . k b • . . b kl· . 

.. saade etmı 1 rd r. fnd' azıkyet tapma.rnıy ~d uzkcl ı~ı. tab,-- mir mebu u Bn. Ben al ,, T evzad, Bur- Belediye reıslığı, bu teklıf uzeı ıne hiç bir suçu olmıyan Ahmed Ekmek- ı ı .P<ll mn ar:;agı.; e J~Ce ~~~;,,,~ l .ı.ı· 
B unun üzerine Fazıl Armed V"' cır e te rar arıse gı ece.' erını ır b F 1 G"I . tn bula ve tetkikat yaptırmaktadır. . ... h .. . .• .. .. yolıylc şeker karacıger, an ucıc eıı 

h . . .. I . I d' a mi' u u · nL ı .u eç ı • n . ......._...0 çıyı şup e uzcrıne dögmuştur. Suçlu- kemı'k o"zu·· \•o)ı'uJn enıı'Jı'ı·ler Bununla !ebelerimiz \ iyanaya i ı .. ,.dir mu arrırı:nızc soy emış er ır. K . lı S m· Erkman .,.,.....,._. l t ·' "' . 
O 1 b k A .. d.. . nstamunı me usu a ı ar utulmucıtur b b •

0 
st k .. . k ·• f ı Af d ı b ,J b . Sm"n ı an ı u um m H . . b . ';/ . nı•a er ~eı· e o SIJeııı n Cl"'er ve azı M Ve ta e Pn ° l ""' m ı U Ul • • •} d" ayv.,,n sergısı ugu• n " ~ M G eli . d . J 1 . . ~ ı ı n ayn gıtmış er ır. -' ·ıa t 'k' 1 1 1 l 1 t b buo-ün !Yel reni "LO n deva?"' . r ı e aynı trene ge mıştır. cı arı ıy e a mış o ur ar. ş e u 

t.- J f d b l - =+=-=-- B d [ 160 lira uykuda nasıl çalınmıı? d l k kk l d tmicı, di• er t eler ilerinde Sl • SViçre t: U Unan muhtPlif ffie!"n• •• uca } ac. ! lyor mad e erden an teşe Ü e er. 
l Oku .. z yu"zu"nden Sinekli caddesinde ll. Hamdi 

1 as"ı bır } '"P <>se olmad ·ınd"'rı eketlerden iltica etmiş Yahudiler- I . hl h . . . .. Diğer taraftan kan, lenfa yol n-
... ô 1 zmır e i ayvan sergıcıı ~ı:gun Akıncıkol, metresi Ayşenin anası 70 krıpre43 yolu?! a b'r dı:ı~,a çevrilmek 'en bir kısmı Filistine gitmek Üz'!re de>miste Beyler köyünde To :nç k b d l , ı iyle bnkıye hasılfıtını ıtrah etmiş bu. 

t n korkarak Yu o 'nvynya r,eçmis- buraya gelmişlerdir. oğlu Siileymanın okiızleri, nyni köy- Bucada i sdergi inndsın ka. aB-~ı e.c~ıc yaşında Fatmanın uykuda bulundu- luııur. Bunlar da; münhal azot ba-
l dir Or d n Atina yolu ile fstan- Konvansiyonelle celenler de Tahir kızı Hediyenin mısır tar- ve üç gün evam eB ecNe ·tır. UJugur. ğu sırada belinde lıir bez içinde sarılı kıyesi idrar ve cild yollariyle. karbon 
bu dönmr t"rc h etmi lcrdir. Bugünkü Avrupa konvansi,·onel lasına girmiş ve zarar yapmıştır. He- veteriner m üdürü · azı~ yg~- 160 lirasını çalmıştır. Şi~ayet iizeri- akciğerlerle harice çıkarılmış olur. 

rt"ni dört saata yakın bir ge;,ikme di\. c ve kızı Hayrıye, hayvanları tar run reisliğindeki heyet, sergıyP getı- ne suçlu tutulmuş, l50 lıra üzerinde Vürud makinesinde cereyan eder . 1 am fı F zıl Ahmedlc birlik- "' l h l d bulunmuştur. 
t P g len b s Türlt talebesi ) olda hiç ·ı .. a~cak saat on biri on gece gPle- ladan çıkarınca Suleyın~n muğbC'r ri en a~van arı n:ıuayen~ ve ,.rece- bu mazzam su mübadele i; barsak. 

•lmı~r. 0ı~u.,, opa ile. r: iki k cfmı da tlO· 1erf:tasnıf edecektır. Sergı, yarın me- lıırın v<ı karaciğer, böbrek, akciğer 
bir güdürre u·ramamişlardır. Ancak B d d d · l d b 1 ı.ıu Hakaret ·ıa· k · k d l 

.. - u apeşte e te avı a ~ın 'l u.~- verek \.·aralamı .. tır. Surlu tutulmuş- rasim le halka açılacaktır. ve cı ın ço ıııce an amar arın-
ç k ~ele okırak yola çıktıklarından a Aydın mebusu Nazmı T opçuoğ- "' • ıc _ -=oı.'to T.cpccikte Ha nn Sarıçiçek, B. da daimi bir sekilde devir ve seyre-
., 1 b k tur Recai Erayrıca, Gnziler mnhnl1e_in-. c. ...ıtün e Y arını Alma'1yada :ra ·- lu ve Kocaeli mebusu Süreyya ile · Ş h " d der. 

b l l d e l r e de Şükrüye, sebebsiz Pahriyeye ha- ı l ~ı · m a - a mec ur o mu ar ır. son vaziyet yüzünden Alman_vndaki Uzviyetin sır do u o an iç a emın. 
Fransa, Almanya ve Polonya hu- Hı~ zıssıhha m~c'isi knret ettiklerınden zabıtaca yakalan deki akıllara dehşet ve hayret veren 

tahsillerini yarıda bırakan o~uz kn- Belediye inşaatı ele· mış1--rdır. 
d udl rının kı:ıpanması üzerine Semp- v·ıayet umumi hıfzıssıhha mecli- • bu büyük su kitlesinin ceryanı vüvu-
lon ckspresı'nı'n Vı'yanaya ufrramak dar talebe bu trenle m emleketimiz'! V~md...., du teskil eden mil.vonlarca hücrenin ~ d } d si. dün sıhhat ve içtimai muavenet .~ .ı • ~uret'yle sı'IT'a1."ı Fraı1sadal·.;, Kale ı'le önmü~ er ir. Döğmek jrindc vukun gelir. Barsak hücrele-

. müdürlüğü binasında sıhhat miidü r ii ş h' · b' 90 b' ı · J,.. Y 
L tanbul ara ında s ferLrine devamı Hududların kapalı olması yi.izün- e ır garaı ı ınasının !n ı ra- "\. arşıyakada Alaybey ) l eydan so- rinin besinleri alması , böbrek, akci-

Dr. Cevdet Saracoğlunun reisliğinde J k 'k' · k d b I d" · k • 
ve böylece Budapeşteden ilerisiyle .:.ten konvansiyonel de ekspreo; gibi • ı ı ıncı ısmı a e e ıyece ınşa agında Şaban Omuk ve Mustafa ğer ve clld hücrelerinin dışarıya çı-

1 . d'l'k h 1 l . d . L r tO(llanmıs, umum ı ağlık işleri üze. etl iri lmeg~ e bac: lanmıstır Cocuk has- Knı, k ı, b . C'd ı· s b ö 
muvasa a ~·rn ı ı cenup attın - yanız cenup mttın an geçere.~ a- . • . . 

8
• l'b' 

1
. · 1 k. k. . 'ua ·, seue sız ı e ı ._.a nn ze- kurması gibi yirmi dört saatte beş lit-

dan emin edıl'l'liş~ir. Almanya yol- •anbulla Avrupa arasında muvc:ısD- ·rınde mlizakerecle bulunarak bazı ~nesınık d') ın ıra ı . ısmı ınşa ni clöğmüşlerd,ir. re knn \'e dok~z litre guddeler usn-
cuları da Vivannya giderek bu tat- layı temin edebilmiştir. kararlar almıştır. 0 unma ta ır. · . il d d 

1 
k t t· 

J Belediye ve fuar komitesi reisi resını v cu urnuz a ıare ·e e ge ıren ıan i tifade cdivorlar. Posta nakl' - Talebemiz her an bı'r harp çık - o* o H ı "' t bb" mu"s~·akil bı'r moto"r halı'dı'r Demek 
J D r. Behçet Uz, dün bu iki bina in- ıraı:ı ıga C§C us w ' • yı!ı c!a bu yoldan temin edil:yor. mnsı ihtimalini göz önünd~ tut:-tnk Yangın şaatını teftiş etmiştir. Çukurçeşmedc Ali Haydar soka- oluyor ki vücud makinesinde oldukça 

A!ın~n ve 1.~alynln lhükü~etleri, ~u.lg~rist~~a~ geçmBef isdtemecl;k. Ev .. ·elki gece Çankırı çarşısında Merkez hal binasının 3 7'i bin lira- ğında Giridli sabıkalı Hasan Habib, büyük bir mayi kitle i durmadan dev 
~smk .. ır vJ:ı ~· a abn alr ınustesnn erın en unı ten e gra a diğer terzi Hiı eyin'n, dükkanına attığı lık kısmı için de belediyece bir m ü- geceleyin Giridli Mehmed kızı 36 ya- reder durur. Bu yiık ek hareketi ifa 
o 'l'la UZ"r1e en .' ~e aa ar~nın seya- b~r trenle gel~işler ve oradan Y una- ynnık si~ara yüzünden masa altında nakasa açılmıştır. Bu binanın tam a- şında Hasenanın evine girmiş, eşva eden kun·ct uzviyetteki mübadele 
1 atn çık.ı.naı·a· rma ızın 'e.rmıyorlnr. nıst. " .. a geçmışlerdir. . kı' kfıg" ıd ve kumaş ırnrçalai·ı tutuş- 1 500 b' 

1 
"' motörüdür. Burada kalb bir motör 

B k k V ..l Al B 1 h dd 111 ı ve müştemi atı 10 iraya çalarken yakalanmıştır. uuun u e spre~. ıyana an - oy ece s ... ya at mii t-tı ıki ~iin muş vangın çıkmı!lsa da deıhnl.sön· rıkacaktır. santralı değil, bir nuzımdır. Kalb bir 
rnanva yolcu! m Rl"bil""""k 'eh J-.' .. f..,zl"'J .,~n t:-l·b-lerimiz Tiirk - Vu. d · :. 1• üt··. ~ B l d . h f b k d süpap, büyük mayj kitlesinin dolaş-} k t k d 'k . . h d d d k uru m ş tı~. e e iyenın avagazı a ri ·nsın a Alacak me·'elea"ınden >uçu saa 'a ar gecı mı tır. nr.n u u un a onvansiyonele bin- --aııaısasasaı k 1 l ) "' masını tanzim eden bir uzuvdur. 

D iin Rk"'am giden ekspre le s.eh- mislcrdir. yeni ma .ine erin montajım a ça ışnn Karantinada Arapdere sokağııı-
T ayin Alman mütehassıslan, Almanların . y Bu böbrekler bu işte bir regülUt6r 

rimizdeki Alm nlardan b'r kısmı\ i- Radyolarını Almanyad:! bırf'kmı· l k 1.. 1 . h kk d k ' da arabacı Halı ! Soganc ı ; arabacı vazifesini yapmaktadır. İste uzviyet. 1 k ı d hk . b k .. 'b' mem e ete c onme en n ·ın a ı • 
yanaya ınr et etmi~ er ı . ya mecbur olmuşlardır. Alnnnya - Kusadası ma eınesı za ı t utı ı . .. . . 1 . . b k I d .Ali Capuıı ve karısı Hacc ı-in evine gi- te bu .ehemmiyetli öf]evi ynı,makta R kt.. ld d Id ki d b B F • 1 · Ih hk f.mır uzerıne ış erını ıra mıs ar ır. 

e or ge ı: an ıyrı ı arı esna a i.itiin tren- · uad zmır su ceza ma eme- asaaaaaaa • dcrck alacak me 'elesinden hakaret olan na·zik organlaı ın herhangi bi-
B r miidclcttenberi Avr ıp~d ... bu- ler asker sevkiyatına tahsis edildi - sine, eski zabıt katiplerind~n B. La· Y 

1 
etmiş ve taş atmı tır risi bir bozukluğa mübteltı olursa bü-

1 ınan lstanbul iınivt"rsite i rekt0 - "'inden çok güçlüğe uğramıslar ve tif Kuşadası mahkemesi zabıt katip· ağmurun yaptığı zarar ... ::ar ş · yük mübadelenin tam surette cere-
r'i R. Cemil B 1 l Vl'" kızı bu sabahki gt:'ne askeri hazırlıklar dohvısiyh liğine tayin edilmişlerdir. Kemalpaşa kazasından ş.'!hrim iz- yan etmemesi mucip olur. Vücud bu 
c 1 k · l h la · Ga zinoda bir vak'a ... •.mp on e spre Y e r'mize gel-ı Yunos vy11 ve ~unani tane!~ ·fa bi· ---:s.x.--- deki alakadarlara gelen mRlumata mübadele bozukluğu do1ayısiyle bil· i k ı Sahilpark gazinosunda müstecir 1

"t r. rer ge-ce a ma • n I"l"'cbur olnıuşlar- S f 'd • İ r;öre son yağmurlardan Kemalpaşa . .. ~ilk ı.:;tıraplarn dil şer. Bunun iç'n ak-
Cc-mil Bil .. 1. umumi vaziyetin kn.ll dır. Her tı!rufta asker nakl'y tına ş:ı- 0 Y J. 1 Vazı Ye kazası bağları yüzde 75 nisbetinde B. Kemal ve garson H ilsnu, hesap ciğer, .karaciğer, böbrek, kalb ve c!ıd 

r sıklığın.ı \'e ger~'nlığine rağmen hit olmuşbrdır. - Bnıtarafı 1 inci sahifede - zarar görmüştür. mesele;,,indcn birbiriyle kavga etmi~. gibi bedenin çok mühim organlnrını 
~' Jfya, 31 (Rndyo) - Buradaki Sergilerde bulunan üzümlerın hep Kemal bıçağını çekerek Hüsnüyü sol tatbik ~dilecek ,sıhhi tedbirlerle ko-p- s 

c... 
f ~~ 

Almnnlarla Polonyalılar, ilk vasıta si ıslanmış, kalite itibar iyle zara r elinin pnrmaklarındnn yaralamış, bı. rumayı her insanın jyi bilmesi gere.k
ile. memleketlerine dönmeleri için hü- görmüştür. Kemalpaşa üzüm reko l· çağı sakladığı tesbit edilen gazino tir. 

kumetlerınden emir almışlardır. tesinin d örtte üçünün ıslandığı gö- k iitibi B. İbrahim de tutulmu~tur -·--~~--.... -------- Baıtarnfı 1 inci sahifede - karılmı tır. llaltık den'zi limanları 
Satışlar: için harp igortnsı kabul edilmemek- nlt maddeler arasında zikri geçen 
Dün bor ada 8-15 kuruş üzerin - tedir. mnden kömürü, li teden çıkarılmış-

d en 2348 çurnl lızi.ım, 7-16 kuruş a- l:ımirdcki A lmanlar: tır. 
ra:;ında fiat!erle 4358 çuval inc'r sn- Şelırimizdcki AlmanlarQaıı i ti~ Gene yukarıdaki birinci fıkrada 
h1 mıştır. Fiatlerde bir değişiklik' yenlerin a lelerini Manbula gönder- ~ikrl geçen memleket h'zasındaki 
}' )ktur. Üzüm fiatleri va nti olarak 'llelerı ve oradn toplu halde bulun- mallara aşağıdaki maddeler ilave e
'J numara 8 kuruş, 8 numara !) ku- >nalaıı hakkmdn emir geldiği için dihnfştir: 
1' ış. 9 nuMnrn !>,75 kuruş. 10 numtı- dün emniyet müdürlüğü pasaport A - Fındık, Ant p fı tığı, kuru il
rıı 11,75 ve 11 numarn 15 kuru,.tur. ervi inde istanbuln g decpk Alman zilm, mahlep \C maden uları (bun-

Kredi meselesi: tebaahların \•ize muamelelerini ik- lar yüzclc y(]2 tnkn mevzuunu teş-
fiil n i vaziyet sebcb yle !;iehrimiz- mal için hummalı bir faaliyet göze kil ederler.) 

deki ita!) an ve Almlln bankaları rarı.ımakta idi. Bugiın b'r çok ~l - B - Boğrülce, nohud, fasulye ve 
muvakkaten kredi muamelatını ke - man ailelerinin istanbula g"clecekle- bilumum kuru sebzolcl', anason, 
rnişlerdir. Maamafih bu \'azis·et piya ri haber alınmıştır. kimyon, giillilç, kereste (travers da-
f nda hiç bir te ir yapmamıştır. Çün- Mıaır takası : hll değil), pnhımut hulftsası, mazı, 
kii hracatçılar, kendilerine lazım l\1ıs1r taka ı tevsi edilmiştir. Ticn- aomnk, çam kabuğu (yüzde 80 nis-
olan kr diri mi'li bankalarımızdan ret \'ekaletinden mıntaka ticaret mtl- bet nde takas yapılır. ) 
ko •'ık1 n t mi •I m k ri'rlPr dürlilğü e Lildir ldiğin göre 7-4-381 C - Kuru incir, c viz ve ceviz iç1, 

H arp aicortaaı: ar lııi \ e ~8 ı 6 a.}' ıh ı \;i\mi gazetede I badem \'e badem içi, çam fı tı[.rı. 
lhrııç edilecek mah ulleıin harp 'ntfşar eden ikinci ildnın ikinci mad- snhlep, (bunlar yüzde 50 ni bctin-

sig rtn ı d !erin m rk zle - de !ndc B bendinin S ClncO fıkrasın- de takas ynpılır.) Hepsinin kıymat. 
r:nd n rl b'nde çe çı- da ıkinci pnragrafta yazılı ve .. l.Iısıra, lerl Fol üzerindendir. 

rülmüştür . ~ . FUARDA 
Salihli kazasında da yağmur bağ-

la rda sergilerde bulunan üzümleri 
ıslatmıştır. 

o*o 

Bir yanlışlık 

Bayılan ve yaralanan kadın 

Karantinada 44 üncü sokakta 

Süleyman kızı Fahriye, mutfakta ye. 
mek pişirirken bayılmış, yere düş
milş ve elinde bulunan ekmek bıçağı 

26 Ağustos tarih li nüshamızın ile sol kolundan yaralanmıştır. 
zabıta vukuatı sü tununda, Karataş 
Fahreddin paşa knrakolunda bir ha· . H~rfendazlık 
karet vakası geçtiği ve liman mua- .... lkıçeş.mel~kte. Çeş~ed~re soka· 
mclat memuru H aydar Çek erin de gında Hüseyın oglu A_Iı, 1 usuf kızı 
b u hadiseye ismi karıştığı yazılıdır. 24 yaşında Ayşe Melahatn mektup 
Mevzu u bah solan H aydar baska bir göndererek harfendazlık ettiğinden 

ISTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TIY A TROSU 

Saat 21,30 da 
Arzuyu umumi üzerine 

Bir Muhasip 
Ara'1ıvor 

Komedi 4 perde 
Dikkat: Tiyatro Se rg i sarayının 

arkastndadır lrıı 
... , _____ 11111!1111 _______________ , 

zattır. Lim a n mem uru H aydar Çe- yakalanmıştır. 

kerin hadisede a lakası yoktur. T as- Halk Operet hey' eti---· 
hih eder, özür dileriz. 

B. Rüş:ıü lJske nt Şehrimize geliyor 
Aylık mezuniyetini Üdemi~te ge- Halk Operet Heyeti 6 EyJulden itibaren fuar açık hava tiyatro-

çiren müddeiumumi muavini B. Rüş-ı ıunda tam kadro, büyük orkeıtrn ve Macar Dobo balEıt h eyetiyle 
U1 Uskent, dUn şehrimize gclm:ş, 

y ni vazife ine ba~a~tştır. ~~~~~~~~~~~te•m~s.il•le•r•i n•~~b•~•s•lı•v•R•ra•k~t•ı•r~~~~~;~~~~~ 
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bin mesuliyetin
den korku 

Harp için lazımgelen bütün un
surlar tamamdır. Seferberlik, san
sür, hududların hapanması, iaşenin 
vesikaya binmesi, tahşidat, trenlerin 

Almanyada halkın kuvvei manevi
yesi şimdiden sarsılmış bulunuyor 

~i\e~:~e:~p::~~~!ı~~b::;~:ıt::s~~;~ Almanyanın, şimdi b~ r har be giriştiği takdirde 1918 de maruz kal· 
saire. Eksik olan bir tek şey var: Ul- d "k•b d d• d•ı• 
timatom ve ~rpl Emellerine kavuş- Iğl a l ete UğramaSlll a n en lŞe e 1 ıyor 
mak için her tehlikeyi ve hatta 0 Londra, 31 (Radyo) - Gazeteler, kaydetmektedirler. man milletinin kuvvei maneviyesi rın tamiri meselesine temas edert.(c 
müthiş harp faciasını bile gözlerine Aln.un millet ve hükumetinin; son çok . sar~ılmıştır. Almanyanın şimdi 
alanlar ancak bı"r tek şeyden çekini- Polonyaya karşı taahhüde girişmiş vaziyet sebebiyle büyük huzursuz - bir harbe giriştiği takdirde memle-
Yorlar: harbin mesuliyeti. Cebir ve olan Fransa ve ingilteredeki sükune- luk içinde bulunduğu görülmektedir. ketin 1918 deki gibi bir harabeye 

ahali mübadelesi meselesinin ital-

yada petrol için yapıldığı gibi Po -
lonyadaki Almanlar için de yapılabi-dönmesi endişesi umumidir. şiddet ve cebir pt>litikacılarının bile te ve soğukkanlılığa mukabil Alman- Almanya, eski dostlarını kaybetmek 

korktukları yegane nokta budur. yadaki heyecan arasındaki tezadı tehlikesine maruz bulunuyor. Al- Deyli Meyi gazetesi, haksızlıkla- leceğini işaret eylemektedir. 

r .....,. .....- ... , 

'(SAHiFE 3) 

1 Dü~ündüklerim J 
Buigaristanın vazi• 
yetini biJn1eliyiz! 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Dün gelen haberlere bakılırsa iyi 
niyet ve ayni zamanda nufus sahibi 
'İnsanların yaptıkları bütün yatıştır
ma ve uzlaşma teşebbüsleri akim kal Diplomasi faaliyet dur

madaıı devam ediyor 

Üenizyo11arı idares: 

Avrupa devletleri, kendi kurulut
larınm ve coirafi ıartlarmın icapla
rına göre, muayyen bir veçhe almaia 
ve siyasetlerini ta.arihe doğru ıitmek
tedirler. Bitaraflık bugün için olsa 
olsa yalnız Baltık sahilindeki bazı 
devletlere yakışabilen bir hadisedir. 
Diğer bütün devletler kendileri ne 
kadar uğraıırlarsa uiraşsınlar ve ne 
kadar mukavemet ederlerse etsinler, 
coğrafyanın icbar ve tazyik~ . altın

da, iki cepheden birine geçmek mec
buriyetindedirler. Bir harp batladıfı 
gün, Baltık devletlerinin vaz·yeti bi
le kendi iradelerinin çerçeveıinden 
çıkabilir. Bütün ı"deoloji meseleleri 
ortadan kalkmış, menfaat ve coğraf
yanın tabii hakimiyeti tee11üs etmiı· 
tir. 

mıştır. 

Ruzveltin, Kanada Başvekilinin 
Alman devlet reisine gönderdikleri 
mesajlardan sonra, Fransız Başveki
li Daladiyenin yaptığı teşebbüs kat'i 
red cevabiyle karşılanmıştır. Hitle-

Akdenize çıkacak va· 
purlar için tertibat Had;seler, normal, fakat ıeri ola

rak bu inkitaf ı gösterirken, Balkan-

rin, Fransanın Berlin büyük elçisi Dün, Londra, Berfin, Varşova, Roma ve Vatikan-
M. Coulondre vasıtasiyle Fransız 

başvekiline gönderdiği cevap, aşağı da m ü .. ~-errer konu.çmalar etti 
yukarı şu şekilde hülasa edilebilir: » ce r eyan 
«Polonya ile anlaşmak mümkündür. Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah Londra, 31 (Radyo) - Kral altın-
F akat eğer İngiltere ve Fransa hü- Çeınberlnyn ile bir saatten fazla gö-ı cı j orj, bugün har;ciye nazırı lord 
kumetleri Polonyaya Danzigi ve rüşmüş olan haric:). e nazırı lord Ha- HlifakRı kabul etmiş ve umumi va
Koridoru Al manyaya vermesi için lifaks ve hsıriciye nezaretı daimi sek 1 ziyet h:ıkl,ındn izahat almıştır. 
bir tavsiyede bulunurlar. Ve Polon- reteri Cadogan öğleden sonra tekrar Londra, 31 (Radyo) - Başvekil 
ya da bunu kabul ederse ... > başvekili ziyaret etmişlerdir. Çembcrlayn, bugün iki defa harici-

H itler bu sefer Danzig serbest şe- Londra, 31 (Radyo) - B~ekil ye nazırı Jord Jllifaksla konuşmuş 

bildirmiştir. 

Roma, 31 (Radyo) - Kont Cia
no, bugün İngiliz sefiri ile uzun müd 
det konuşnm~ 'e müteakiben Polon
ya sefirini kabul eylemiştir. 

Kont Ciano, öğleden sonra da 
Fransız sefiriyle konuşmuştur. 

Atina, 31 (Radyo) - Başvekil 

lfotaksas, bugiin İngiliz sefirini ka-

hir yanında bir başka meseleyi daha Çemberlayn, Fransız sef;ri Korbeni ve akşam üzeri tekrar hariciye na
ortaya atmıştır. Koridor! Bu suret- kabul etmiş ve uzun müddet konuş- zırı ile hariciye mü:;teşarı sir Alek
le Almanya, c Milletlerin kendi mu- muştur. sandr Kandegani telefonla nezdine 
kadderatını kendi tayin etmeleri> ne Paris, 31 (Radyo) - Akşam ga- çağırarak, geç vakte kadar müzake- b•ıl etmiş ve uzun müddet konuşmuş-
dair ileri sürdüğü prensibi Cekoslo- zeteleri; siyasi temasların, durma - rede bulunmuştur. tur. 
vakyadan sonra ikinci bir defa daha dan devam ettiğini ve barışın kurtul Londra, 31 (Radyo) - Papa 12 Sefir, bu arada İngilterenin yeni 
bozmak kararında olduğunu açıkça ması için beslenen ümidlerin henüz inci Piyu, bugün Amerika Cumhur- Atina ataşemiliterini takdim etmiş.. 
ilan etmiş bulunuyor. zail olmadığını yazıyor. rei::>i Ruzvelte bir mesaj göndermiş tir. 

Koridor nedir~ Koridor, Danzig- Berlin, 31 (Radyo) - Moskova - ve Polonya cumhurteisi Musiskinin, Varşova, 31 (Radyo) - Hariciye 
le Almanya arasında bulunan ve Po- dan gelen haberlere göre, Sovy~t Almanya ile müzakereyi kabul etti- nazırı Kolonel Bek, bugün İngiliz se
lllorze, yani edeniz kenarı memle- R.usy.a il: Almanya arasında sulh ı - ğini. barışı korumak için başlanan firini kabul etmiş ve uzun müddet 
ketİ> namiyle anılan yerdir. 192 J de Çin Rıya.:H temaslara devam olunmak- teşebbü~c devam edilmesi Jlizumunu !tonuşmuştur. 

Yapılan istatistiklere nazaran burada tadır. ** 
758.000 Polonyalıya mukabil 175 Berlin, 31 (Radyo) - Hit~er, bu- p l hd• d ı 
b· Al d p t gün italya sefiri Atolikoyu iı<i defa o onya te ı a tın 
kın man. ~ar ır: 0d~lorzke ml ın a- kabul etmiş ve tıZlın müddet konuş- J....f -
asının tarıhı tetkık e ı ece o ursa, 

muştur. d b ı burasının, kısa istila devreleri müs- Roma, 31 (Radyo) - Papa 12 ci a u u or 
tesna olmak üzere hiç bir zaman, Püyıı, bugün Kastet Gandolgodak; n uy 
uzun müddet Almanların elinde bu- köşkünde ingiliz, Fransız, Alman, p l B } • ki.fi • d • • d 
lunduğu görülmemiştir. ital~a~ ve Polonya sefirlerini kabul 0 On ya, e {10 t ~ 1 eri .aıreSJil e 

Al K "d . t mekle etmıştır. •• k h .. 
. m~~~anın on oru ıs e Roma, 31 (Radyo) - Papa, bu - ffiUZa ere e azırdJr 

takıp ettıgı g~ye. meydandad~r. Asıl gün hariciye nazırı l\lagliyoneyi ka- J 

Almanyayı, Korıdor ve Danzıg vası- bul etmiş \'e Avrupa devletleri nez. Vaşington, 31 (A.A.) - Polon- manyanın taleplerinden ve Slovak-
tasiyle şarki Prusyaya bağlamak, dindeki papalık mümessillerinden ya sefiri hükümetinin bir tebliğini yada alınan tedbirlerden sonra Po • 
lngiltere ve f ransaya izafe edilen gelen raporlar hakkında hariciye na tevdi etmiştir. lonyanın tehdid altında bulunduğu 
Çemberleme siyasetini kendisi Po- zırının verdiği izahatı dinlemiştir. Bu tebliğde şöyle de::ıilmektedir: aşikardır 
1 d b"k d k L h" t b.. Papa, bundan ~onra kardinallar 1 - Polon} anın mudafaa tedbir- 3 - Polonya sulh istemektedir ve 
~nya a tat ı .e. e_rek e ıskana u- meclisini toplamış ve uzun müddet leri alması zaruridir. Bek tarafından yapılan teklifler dai-
tun Baltık denızını apama tır. konuşmuştur. 2 - Danzig hadiselerinden Al - resinde müzakereye hazırdır. 

Peki, Koridor ve Danzig Alman- ==~.:...:.------:------..:.._------=--------------;--.;;.._------

Yaya verilirse, ihtiras burada bitecek Son Dakika: 
ıni? Daha Polonya ile halledilecek 
bir çok meseleleri vardır: Bir tanesi 
de mesela, yukarı Silezyadır. 

Daha Danzig meselesi açık bir 
surette meydana konmadan evvel, 
Alman gazeteleri yukarı Silezya hak 
kında neşriyata başlamışlar, ve eğer 
<bu mıntaka Almanyanın elinde bu
lunsaydı, biz bu kadar kömür sıkın
tısı çekmezdik I» diye manşetler koy
ınuşlardı. Maksad açıktır: Almanya
nın istediği yukarı Silezyadaki 30 
ınilyon ton kömür değildir; maksat, 
Polonyayı parçalamak ve 1914 hu-

Danz igte ansızın ihti
lal baş gösterdi 

A}an 
• Grayzer, Naziler lideri rezsı 

ale)·hin~ 

Forster 

dudlarına kadar gidip onu kendi ar- Var~ova, 31 (Radyo) - Polon-
~usuna rnmettikten sonra Var~ova Al ya matbuatının yazdığına 3öre, -
hükumetini cmuhtar Slovakya> şek- manyanın Gestapo teşkilatı, Dan -
line sokmaktır. zigde bulunan Polonya demiryolları 

Evvelce komünizmin ezeli düş- ida.·esi emrindeki istasyon biııasını 
lllanı olarak ilan olunan Nasyonal işgal etmiş, binaya Alman bayreğı 
Sosyalizmin cMein Kamph mukad- çekmiştir. lst. nsyon uıemurl rı ev
des kitabındaki şimdiye kadar va· lerinde "lıkonulmuşlardır. 
Zcdile bütün akideler bu maksatla in Atina, 31 (Radyo) - Varşova
kar edilmis, komünizmle bu maksat- dan alınan haberlere göre, Danzig
la, yeni P~lonya cephesinde serbest d "htilal bas gösterınis ve naziler li-

suikasd tert ip etti 
deri Forstere Almanlarca suikasd ter 1 Varşova, 31 (Radyo) - Trans 
tip edilm;c-tir. Kontinantal Pres, Forstere suaikasd 

Bu hadise üzerine çarpışmalaı· yapmak istiyen şebekenin, ayan 

ol.nuş ve 50 ki~i ölmüştür. Polon- meclisi reisi Grazier tarafından tertip 
yülılardf\n geniş mikyasta tevkifat edildığini haber vermektedir. Ayni 

yapılmı~tır. membadan verilen haberlere göre 
Varşova siyasi mehafili, nazilerin Danzigde anarşi hüküm süri.iyor 

Danzigdeki Polonyalıları kaçırmak Paris, 31 (Radyo) - Danzig na
için her gün bin bir tazyik yaptıkia- ziler teşkilatı lideri F orster, tayyare 
rını bildirmektedir. ile Berline gitmiştir. 

aldı lar da oturup senelerdenberi maske-

1 b l 31 (T 1 f l ) D 
sini indirmek istemeyen Bulgarista-

stan u e e on a - e- • . '. . . nı da hesaplamak lazımdır. Bu IU-
nızyolları ıdaresı, Akdenıze çıka- h B lk 1 1 • t• h . . zum, em a an arın ae ame ı, em 
cak gemılerın salon ve kamaraların- d - b. A h b. kt . e umumı ır vrupa ar ı no a· 
da ışık sızmama tertibatı almalarını d ·1 · 1 kt d. . . sın an ı erı ge me e ır. 

emretmıştır. 

-=*=-- Bulgaristanın bitaraflıiı da ne ele. 
mek oluyor? Kades 

Aralarında bulunduğu dört dev
M arma r ada tecrübe letin Balkan mevzuundaki müıterek 

r. ı .,. 
eaııaı 

siyasetleri malum olduğu halde, bu 
siyaıetten kaçarak bitaraflık çatııı 

İstanbul, 31 (Telefonla) - K.n- altına sığınmak, ancak «fırıat bu
deş vapuru, Marmarada tecrübe edil- lunca külah kapmak istemek» ,ek
miştir. Tecrübeler esnasında vapu - L:nde mütalea edilebilir .. 
run saatta on dört mil katettiği tes- Bulgariıtanm gerek bizimle, ge-
bit olunmuştur. rekse Yugoslavya ve Yunaniıtanla 

Kades, yarın sabah buradan !\1er- dostluk muahedeıi aktetmi§ bulun-
sine hareket edecektir. duiunu unutmuyoruz. Fakat bu .Al• dostluğun tatbikat sahasında hiçbir 

... ~ fili netice ve tezahürü olrnadıima Yon Pap~nin 
manlara nutku 

ı\lmanyanı-ı hakiki 

göre, itiraf edeFm ki, ona kıymet ve
rip vermemekte serbestiz ve daima 
da ıerbeıt kalacaiız. 

m::zksadı ne/ermiş? Meselenin en mühim suali tudurı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Anka- Bitaraflık ... Fakat niçin? 

Balkanların mukadderatı, artık raya hareketinden evvel yaz bayra-
mı milnasebetiyle Alman kolonisini tahakkuk etmiıtir. Ateş Balkanlara 
kabul eden Almanya büyük elçisi "rayet ettiği gün, Bulgaristan, kafa
Von Papen. söylediği bir nutukta: sında gi7lediği emellerinden hiçbiri. 

Al · · b h. l ni tahakl:uk ettiremiyecek, belki de c manya ıçın a ıs mevzuu o nn d h • 
0 ev bir s.ehrin \'ernhud bir mıntaka- a a çok ~eyler kaybedecektır. 
':i • ' k .. dd t • h il t k d - .1 Bulgar milletinin aizı, ya va, ya-
nın mu ·a era mı a e me egı - k • b 

1 
d. S lh f h · · d t ·ı - vaı onu~maga a, amıftır: 

ır. u vo re a ıçın e arı ıı gnrp-
li vazife.-:ini görmek üzere Avrupa 
kıtasının oria!'ında, kendini müdrik Hem Dobriceyi istiyorlar, hem de 

Akdenizden bir mahreç .• 
kuv\·etli bir Almanyanm, Britanya 

Bu dileklerin, eski metaları oldu. dünya · nparatorluğunun yanıbaşm-
ğunu biliriz. Fakat Bulgarlann ağzın da, ynşamak hakkını haiz olup olma-
da Akden:zde mahreç meaeleainin ıa

dığını tayindir ... > 
lanmıı bir bakla gibi büyüyerek ni· 

Demiştir. 

r •••••••••••-• hayet bir Trakya davası şekline iıti
• hale ettiğini de duymağa batladık. 

1 ı A 

a n 
DOYÇE ORYENTBANK 
DRESDNERBANK ~UBESİ 
EMLAK VE EYTAM BAN -
KASI 
ESNAF ve AHALİ BANKASI 
TÜRKiYE İŞ BANKASI 
KOMERÇYALEİTALYANA 
BANKASI 
OSMANLI BANKASI 
ROMA BANKASI 
ZiRAAT BANKASI 
YUKARIDA İSİMLERİ YA

ZILI BANKALARIN 4 EYLÜL 
939 T ARIHİNDEN İTİBAREN 
GİŞELERİNİN AŞAGIDA 
GÖSTERiLEN SAA TLARDA 
MÜŞTERiLERİNE AÇIK BU
LUNDURULACACI iL.AN O
LUNUR. 

Saat: 9.30 dan 12.00 
Saat: 14.30 dan 16.00 

Bulıariatanın fıraatcı aiyaaeti ve 
zamiri itte bu teranelerde mündemiç. 
tir. Balkanlarda ahvalin nezaket kea. 
bctmeıinden istifadeye yeltenen Bul
gar millet", kendisinin Balkan misa
kına girmesini pahalıya satmak ve 

bu girişi mukl\bilinde milli efsanesi
ne karııan bazı emelleri tahakkuk 
ettirmek hülyuı peşindedir. 

Totaliterler homurdandıkça ona 
uyarak horoya kalkmak bel~i Bul
gar idealistlerinin hoıuna gidebilir .. 
Ancak §unu da unutmamak gerektir 
ki, bu oyunun sonu baıka h. r oyuna 
da çıkabilir .. 

Bulgarİ!tnn. ya Balkanlıdır ve bt
nııenaleyh, diğf'r dört devletin kabul 
ettiği Balkan statükosunu kabul e
derek kendisine siyasi veçhesini ve
rir, yahud da mihverciler safındadır 
ve binftenaleyh ona göre bir netice 
bekliyebilir. 

- Devnnıı 7 inci sahifede -
,........ . . . . • Fuar münasebetile 

kalabilmek için anlaşılmıştır. e ı • • · 

Almanyada yeni bir iddianın, bu- M • • k 
g~n bitarnflığı garanti olunan Bel- uza ere 
çıkadaki Eupen - Malmedy'yi, Da- lnciraltı • hazırlandı • 

zemını 
nirnarkadaki Şlezvig - Holstein'i is-
terniyeceğini kim temin edebilir? d 
Cayeye «Vasıl olabilmek için> ken- Polonya ile Almanya arasında doğru an doğruya 
<li akidelerinden bile fedakarlık ya-
llabilenlerin, imzalarını ve garantile- konuşulması kararı 1ştırıld1 
tini tutacağına inanmak mümkün . . . . . . 
tnüdür? Londra, 31 (Radyo) - Son da- n~ak ı.?ın zemın .hazırlanmıştır. Şırı;:ımanya, mUzakerelerın . bi~a~af ~ır 

Al d l t .. · D l d" kikada alınan hac"rlere göre, Al- dı, muzakereler:n cereyan edecegı memlekette başlamasını ılerı sUrmuş-, 
man ev e reısının a a ıye- h . t · . 1 · k 1 t Al tU 

~ev d"• · k ı· t'k·d· E· manya ile Polonya arasında doğru- şe rın ayını mese esı a mış ır. - r. er ıııı cevap ço e as ı ı ır. ııer 

- Devamı ı ncı Sahifede - elan dotruya mUzakerelere baslan• 

Plaj ve gazinosu sabah 
lara kadar acıktır 

t 
Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve İçeceklerde nefaset en müşkülpe. 

sentleri dahi tatmin edecek şekilde tmin olunmuftur 
....... , .... ~ .. ~·. ' "' . . "' ' . . .. 



(SAll 

J 
J 

lmi ti 
Bu rr 

ı da çc 
':lustur. 
fnl 
çt"öj 

ududu 
an yad 

kı yüz l 
f ret mi 
de buluı 

Yolc 
hududu 

yahatl 
bıldirilrr. 

Alm 
/ .vrup 
ı ··saad< 

Bunu 
l J b 1 ı 

Fazıl 

• a·a m 
Fran• 

dudl rın 
lon eks 
"'uret'y] 
L .• tanbul 
' e böylı 
muvasal 
dan "tn 

culan d, 
ı n istif. 
yJ. tt d~ l 

Almc 
re mi b 
ol"llLık ü. 
lata çıkı 

Busi.i 
m .. nv \ 
buçuk s. 

Dün. 
rimizdek 
yanaya 1 

Re~ 
B"r n 

1 man 1 
r·i B. Ce 
" mploP. 

1 tir 
r mil 

r ıklı ın 

• 
-Baı 
Satış in 
I>un b 
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tılmıştır, 
~ >ktur. 
7 numar 
rn s, !l m 
rıı 11,75 

Kredi 
Siyn ı 

dekı itnl 
muvnkkı 

rn· lerdiı 

F:nda hiç 
ki.i hrn< 
o1nn kr 
).; k 

he za 
zı al1a 
f tir as"erı nakliyat 

D"yor · i: 
• 

ş rKe 

· nci anhıfodc -
ponlar ltabine

ttigin:" bile ankla-

• • üsadere • e 1 :ştjr 
Türk isb hdamına 

mecburdur 
iler, bununla ai
ı de "ştırmek az
çıktnl'\ nçıga ilan 
m BasvekAletini 

lı giJt re ile uyuş 
u oldu u ü~ü-

(A.A.) 31 Ağu to an 
r ı bü l n ·m ndif erler mu n -

mihv r de\ Jet. t"ıı em 
edilmiş bir dost 1 

terdir. 
Şme dıfer ,el rcl ıı )olculaıııı v 

e ) • nın ~ecıhmeler:ııdt::n rne ul ta -
1 r. 

Dun şosle bir mektup nld1k: 
ReJi gene • ! ırk tine pullu : i la 

ile daktiloluk i<;.in 11 uracaa ettim. 
B"zznt dinkture, clihm, 'e kiılturiım 
den La kn da 7 ene Fran ızca tı:ıh· 
silim oldugunu, )ık tin Tüı kçe ve 

normal Fr n ızc muh b r tını id re l.udret 
ulcu v e J n 1 kliya mm sek eye .,; k bi i) etind lrn'unc.luğnmu on a-

u rr, m d gnıı fnknt a kcri nal:li) a- rın d TJ ı iznh et im. ' 

777 ç. Ü .um tarım S 
628 ç. Albnyrnk 7 
228 ç. S. Gomel 8 50 
147 ç. F. Soydan 10 50 
101 ç. S ..... azif 10 25 
110 ç. H. oğlu. 9 50 

87 ç. M. j. Tarnrlto 9 
62 ç. 1\1. Koh n 10 35 
47 ç. l\1. Bc~ikçi 10 50 
40 ç. M. H. Nazlı 11 
30 ç. Öztürk (r. J ı 
:n ç. lI . n ç. 10 75 
28 ç. B. Alazrnki 7 
22 ç. H u:scl in B. 11 

12 
11 ,,;; 

10 
10 50 
10 50 
11 
12 50 
11 75 
11 
11 50 
1<> 
11 50 

7 50 
11 

nı, yarın ~iki ) atı rı 
ir vaziyete gire- lOz mn g r 

tın t re han ) apılchğ m bildirm ktc-ı Belki T rk o'du umd t b" 
d" ~· d"f ·d . . an, ser r 
ır. -; men ı r ı n_r~lennm Ayolc.u li~an \ e ç hre ile k r~!landım. v ----

' e e .. ) a ~nı:;ı~aları ıçın kan um bır 1 {atlatıldım} 24·8-039 da \erdiğim 23"*8 e hata olmaz sa-
mecburı.} et J oktur. i tıdnmın bugUn 6 ıncı g· nüdür ki 

17743 

hiç değilse mih· . hillil cevabı verilmedi. 
r§ı hayrıhnhnne ece***>» Bu ir et; Türk yerine yabancı 

ıetj takip ed0ccğj millet tebanlnımı kullanıyor ve kul-
~ ispanya, ant.ko- lrnmalcta ısrar ~db or. Benim ve be-
nya tnrnfından in- n m gibi milli.rctta~Jarın mfiracaat-

ı tamamiyle bitnraf ları i•mf cdilnıi) or. 
•tnıclcte tereddıid et- E k L ·1 • • cl' 3 QO b• k• • Halen bu şir.ı{etc bir daktilo, ı nn-

ıiz. müvaz.•nea!ndc n sa :J r zaman !Çın e ın ışı· baı memuru, 2 fen memuru olmak 

i l hine b:r kuvvet ı · l b · k t• • 1 
" h 't } d uzere 4 yabancı r,1 ııet tebaası rnüs-

nekte olan lspnnyn • - .... 'l vv""' ı SL.3 a. ı na a ı tahdem v..ırdır. Bunla ·ın 2.ldıkl:m 
hneden çekilmiştir. Brüks l, 31 -' A.A.) - Belga A~' zaman içinde bu emri yerine getir- ücret de emsali is e1 i göre.1 Türklere 
erinin merkezi Av- jansının Uıhaye muhabiriniu bildir- mişlerdir. verilenin ik mislidir. 
kküm aiy setine bi · diğinc göre, 15 nınıf -takriben 300 Diğer taraftan hül·ümet haıp zu- Cuınht riyct hukGmet;mizin yapı-

nm k istedikleri Ma. bin ki i. a ' eri Hollanda makamla- hurunda halka normal sekilde yiye- 'an "el n yapılacak olan her hamle 
" bu hükUmet kendi- rı tar fı d n sT h l ına davet edil- cek tevzi edilebilmesi için geniş ted- v~ işinin mılli dm mm olduğunu, \C ı 
.ıtikomitem pnkh ile miş 'e nl cbrl r d1n en kısa b r birler almak tnsavvuıundadır. her dnvamızın da rntmı ve millett • 

Jrdu. Bu paktın filen * laıımızın elind n çıkma mm bas a I 
dilmiş olması kc ··~:. 1 T. o-elen umdclcrin izd n oldugunu öy. 
~ karşı her türlu bağ- J. ıf Q 1 Q d G ·~en ve iman Wı·en partim.izin bu 
mi,tir. Kaldı ki Maca· ı ..._ . d ., . r ~ rket üzerine dildrnt ıı. zarını çtkf'r, 
aya n:d ar "nin mü r l l. ) c g yo .. l d r"n \C ar ılmnz aygılarımı suna-

Jda tesahup h klnrı d t 'i et ; nm. 
iir. Bu araz. iac bugün Al aı cnk ~ r f ddin okuk N. 32 de 
skerı i gali altına alın- O tova, 31 (A.A ) - Bazı mah· Hal '\ i kur 1 r kolundan 
-ıdenberi Mncariatan- Ş n ıllC' Kl'n nnın h rp 2uhurunda Z ~ ııcp Olugtugay 
çok degişmi,, mihver \'an igv P-) 11 ıy ınd m ;:u n n \anında ~er alacağın A t 
uhnsım bı"r istikamet koın.int ng paıti ite ~ül etmi~tır. a ır hitkumetin knti b ynnatta bu. nk.ara da b:r 
or. Artık bu hükumeti Yenı o rtı s prensıp ol ral: k ·ı lu r. t l d"J k d" .. l l . n .1 ı ep c ı mc te ır. • t ld 
· badirede kendilerine munızrr. a Y r mı ele nlmakt B k ı M k · K" Clnaye 0 U 

ve J0 apor a ıl Konoye be·van..,tı üz~- v .1 . a .ensıe ıng bu hu· 
et olarak a ymıyn im. J t k y; ' . d .. b 1 . . . us mı tır ı. k b b • l. d rın e mumıse et •r tes·sını ve ~nrp K ~ . . . . a aızın se e l NQ ın 

devletleriyle de mü av ... t esası üz rin - ana nın vazıyetı snrıh oldu-
dn bir İtnlyn kalıyor. 
1nc tamamiyic andık 
ni tesnhub elıne-

lll'!YU çok düşünmclt 
Umumi bir ihtilat 

/il hPılA l.oskoca b
0 

i h linded"r. Bu H" 
\mi bir harbe cirr(" • 
yan hny ti menfa.a• 
b l İs olduğu l\l:ıhe. 

bl rlc l·abul f>tm k 
ı ktn oldu•unu h; 

nmamuıtır. 1 ' 
yüz 

için b"r 
·ıa !'lt>lt 

rlndn ç '"k · 
• add si olduğu 

ıınc A mnnyanın üç ae. 
•. bi tahrik tm m yı" de

-iv y leri dolaşmakta
<a t n böyle bir medd 
vn "y tı" her d vl tt r. 

i ol n İtahanın bu 

kn 'kış <'a • rndan şüp 

dt>rı mümıs betlcıin ivile~tirilmesin u k ... mıa~indeyiz. Ve bu hususta be- Ve sarhoşluktur 
talep etmckt<"dir. \ anattn bulunmağı lüzumsuz görü- Anka,.a, 31 (Hususi) Dün gece 

c 
' 
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1' 

ı~ah an 
n:ı bugün 

• , AmC' 
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•• etme 

d 1 ) • nııı bıld • i 
r ulh ı geti -
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l l .) . . 

r:cs l g 
1 ~nı l- ul, 30 
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abahl' karşı Allıııdag mahalle inde 
b · dn y t işlenrnişt:r. Çt buk kaza ı. 

M .. udog •öy trl{'r. amel 
ıkr ı, Çankırmın Şa

br. • ıı ::;, rıköyün
• t.ıfa oglu Husanı ol· 

20091 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

incir 

1'1at 

8 
9 
9 76 

11 75 
15 

1918 ç. Şerif R. 8 15 
441 ç. T. ile T. in ş. 8 14 50 
386 ç. Şerif Rıza H. 7 16 
338 ç. M. j. T. 10 75 12 
255 ç. B. S. Ala-;:raki 9 14 
220 ç ... ıf. H. Nnzlı 8 50 13 50 
162 ç. A. Muhtnr A. 7 50 15 
133 ç. Esnaf ban. 7 25 11 875 
03 ç. Pol Mikolef 11 14 
84 ç. E. Hodit" 11 12,5 11 l ",5 
82 ç. j. T. l\Jnh. 11 14 
72 ç. 1zzi ve A. Fes 11 11 25 
G7 ç. S. Bnyezit ıo· 25 10 25 
50 ç. R. F'ranko 10 50 10 50 
50 ç. B. j. Franko 11 11 

4358 
11494 

15852 

Yekun 
dünhü yekiin 

U. yekOn 

Zahire borsası 
1ZI'tılR 

5 vagon buğday 
1546 kilo ynpağ 

5 25 6 125 
52 

lhr!l.cı yasak 
adde!er 

Ankara, 31 (Hususi muhabiri -
mizden) - İthalat umumi tarifesi
nin 695 jnci maddesinde yazılı ma· 
·i m.:ıhruknt, madeni yağlar, tctrn, 
til ' _ b ıı:ıol ı T ~ı Hyeden h r ne 
uretle oh rsa olsun 'ıracı m •ncdil-

K hv k 
Romn,31 ( •Y<ld 

yluld n it"Lc ren k. ' ve satı ı mcne

ilmi ir. I' :ynt l Lıh'\ .. ı ... r ordu de· 
olarına • lın•nışt r. 

------- D Dk tor _,,,..-=-=-ıı=t 

T. A. Q. 19. 74 M. 15195 05./20 
Kw. 

T. A. !>. 31.70 M. 64GS Ko ./20 
Kw. 

TÜRKiYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TORKlYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle ne .r" y tı: 
12.30 Pro m. 
12.33 Türk n üzıği (Pl.) 
13.00 Memlek t saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
ı 3.15-
14.00 Müzik (Karışık program • 

Pl.) 

Ak arn n~şriyatı: 
19.00 Program. 
19.05 Müzık (Dans müziği. Pi.) 
19.30 Türk müziği: (Fasıl heyeti· 

20.15 
20.30 

20.50 

/ 

Hicaz faslı) 
Okuyan: Tahsin Karakuş. 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Homdi T o kay, Basri O flcr 
1 - Bay Salim - Hicaz peş
revi. 
2 - Çeşmimahmurun se
bebdir. 
3 - Pek çaresizim. 
4 - Cevri hicrin artırır fer
yadımı. 
5 - Yüceldikçe yüceldi. 
6 - Keman tnksimi • Hak· 
kı Derman 
7 - Firkatin aldı bütün 
8 - Aşkı tasviri hikaye 
için. 

9 - Bana her yerde senin 
1 O - Atesi suz.anı firkat. 

Konuşma. 

Memleket saat ayan, ajam. 
ve meteoroloji haberleri. 

Türk müziği. 
Okuyanar: Radife Neydik, 
Melek Tokgöz. 

Çalanlnr: Vecihe Darynl 

E,, ef Kadri, K ma). NiyaZ, 
Seyhun. 

1 - Bayati peşrevi. 
2 - Selöhaddin Pınar Ba
ynti şarkı (Arhk yeti§ir çek 
tiğlın) 

3 - . . ..... - Bayati şarkı 
(K lbim gene üzgün) 

4 - Sadettin Kaynak • Ba· 
yati araban şarkı (Karşıda 

kara yonca) 
5 - Isak Varan Eviç şarkı
(Son ayrılığın matemi) 
6 - K mal J iyazi Seyhun. 
Kcm,.nct- taksimi. 
7 - S lahaddin Pınur - Hi
caz r ı (Y tizüm.e gülse de 
kız! r) 
9-Sa Ahadd"n Pı r Kür
dili fu zkilr arli.ı (Kalbimi 
nya·ın atsam) 

1 O - Rakım - Kürdili hi
c k~h sarkı (D edim ona 

r ki bu un yarın bir 
ı t kchrdc Almanyn bü. 
al ın'n"n orla"ında cn

·ıe y pay nııı: ve en 
ııl il de müttefik" hal-

( .A.) - Bremen 
t n, O da h:ırt k t 

ı n vapuru da biraz 
t r. et 't rıli) or. tmı t··. 

C:ıhit uner 1 
S.nir hast ılıkları 21.30 

hiç kım in) 
Konu mn. 

( 

• t r"k cdilmi!I, sebt"
·,. h rbin "se k ç bin. 

1 lmzanılabileceğini C""' Z 
d ğil, Alman devlet ...,"" 

ccüh ed r. As kei": l C 
Nuzhl't ÇANÇAR • , , * Su· v 

·i tere < 

1 inci aııhife4 
ı r-enig mikyastn 
b r k~ c dakika on-

ir. 

il 

tr D• 

r3n· 

7~nla iler 
p ·d ·cch 

ıı-----götürdü? 
t\.A.) - Alman 
t yy re 1 ymd n 
ha .. t tmi tir. 
mak mJ •ı, bu tay 
nt-n 'ole• l r hal~-

Ista 1 _u.da S'S 

t vt-rmf'mi tir. 

·*· 
~1usso'ini 

it ly~.1 or :"us "T?U iki 
f!~ 1·l:a avırmı~ 

!ma }' 'C2Va 

verdi 
- P. ştarnfı 1 inci sahifede -

LonJra 31 (Rn Ivo) - Taymi 

mutehassıs, 
Her gün ant 3 den sonrn Ş mlı 

sokak No. 19 da hnsta knbulune 
l'nşlamıştır. 

Tel: :;559 
Roma, 31 (Radayo) - Mussoli· ze i. Alın n mul,al:>il ccYabı il 

ni, ltalyan ordusunu iki gun.ıba n· in{"'i iz t k ifı r n · n "k" bilvuk • --aı:ı:::ı: ..... _::mı:=-&::::ıcz::=:X!IE~::::a:mo 
} ırmuıtır. B:rinci gurubun kumnn • ihtilaf l:ıtı 1 ı11 du unu yazmak a·dır. A L LJ 

nlıiY na veliahd, ikinci gurubun Bun! ı d n t,; i ol r ya - A:m nra 
rnr~andanlığına mareşal Graçyanıı m el i. d··,C'r· de umumi meseie. 
tayın olunmustur. lerd ki ihtib.ftır. 
~ . 

cı• • 

'J. llj Müjie .•. R.§•·1· 7 ' lV1 . e •..• e .•. 
B"r nydnnb ·ri y ni sez.ona hazırlanmakta olan 

idare "n:Ie Milli Kütüphane Sinaması bugünden itibaren büyük 
hır program! !:ayın lzmirlilere kapıl ırını < ·mıştır. 

1 - Kahraman Çelik Ordumuzun 

1RA~YA MANE R LARI 
Türkçe sözlü 1 r'.QO metre telaniJi birden 

2 E ROPOL ARI 

Snhıp ve Basmuhcrriri 

HAYDAR RÜŞT'O ÖKTEl! 
Umumı tulrf yat ııı ıuı &,lm 

mOdt:rll. 

H~ MDI NÜZHET ÇANÇAR 

tD~P.EHANESt 
ltmir Urinef l:leyl•,• sokak 
C. Halk Partiri binuı ~ind 
Telgraf: İ:m::lr - ANADOI.U 

TF:T 1."'f'O'N • t776 Pôıtftı h"11S1 , '" 

AliU.l 11: Şiı:iiAlll 

Y&ll'th 1400, Altı aı1lıoı 800 
K ıırıt1tvr. / 

Yabancı memleketler f~ln ıenelft 
llbone Ocr~ti 27 Hradır. 

GllnO geçmiş nOshnlnr 25 ku:rurtur 
ANADOT.f) MATDAASIND 

BA STT."ıf/~TJR, 

21.45 
21.50 
22.00 

23.20 
23.55-
24.00 

Neseli plak\ar - R. 
Müz"k (SoJistler) 
Müzik (Riyas ticumhur 
br.rdc:. u, Şef: İhsan KÜN· 
ÇER) 
1 - Doniz tti - cLa Fillt> 
du Rcg!Jnenb opcrasındnn 
Mrs. 
2 - Waldreuf l - Ne 
Va•s 
3 - MendC'I sohn c.Ru;
Blan uvNtür. 
4 - Lui.gini • •Çcınlc.rın ·
si> (, 1iııni) 
5 - Saint • Saens - 4Dt>J 
nire> operasından fantazi. 
Son jans hab rlt>ri, zirn. t 
esham ve tahvilat, kam~ İ· 
yo - nukut bor~a ı (fiyat) 
Müzik (Cazband. Plak) 

Her türlü, idrar, bal am, 
ve ınire tahlilleri yapılır. 

Mürııcant yeı-i: l 
11 :ııci be~lcr sokak No. 25 1 

T 1 f" : ~~69 
Mıı! _..._, 



tlttip eden: ANT SVOKU 1 88 Ç 

Celse tatil edildikten sonra müzakere salonunda 
1?Planıldı ve müddeiumumi istif adan vaz geç ·rildi 
~~deiumumi - Ben şu sıradal davanın mevzuu dahilinde olmalıdır. kanaatimi takv'ye etmis olacaktı. 
Brnden çekilmiş bir vaziyette _I Bunun haricine çıkıp, dünkü gıbi Fakat göriiyorum ki, bu kıymdli as-

u İtibarla size söyliyecek sö- yeni hadiselere meydan vermek, kcr tekrar vazifesi basına gelmekle 
~0~tur. Ancak mahk~me huzu- mahkemenin asln tecviz etmiyeceği hissiyatına mağlup olmadığını gös
\! 8Jnirlerinize hakim olmalı idi- oir keyfıyettir. Bunun için general terdi. Bundan dolayı kendisini teb
•. e düşünmeli idiniz ki, burad Jofrün bu husustaki dikkat nazarını rik eder ve dün sarfettiğim ağır söz
~ levzie memur olanl ..... ra say- celp etmek mecburiyetini hisseaıyo- leri asabiyetinıe hamletmesini rica 

1 ermek zarureti katidir. (Rei- rum. edrim 
~rak) sayın teisl Ceh.evi tl!til General jofr - Sayln rP.is, scizü- Müddiumumi - Sayın generalin 
•~i tekrar rica ederim : 'l1Ü kestiniz. Huzurunu7-da sc>ylc - bu sö1Jerinden sonra aramızda hic 

la - Yarın sabah mnhakeme· mck isterim ki, müddeiumumi isti- bir iğb!rar kalmıyor Kendisıııe te: 
"'arn edilmek üzere celseyı tatil fada ısrar etmiş olsaydı, şahsının kar şekkür etmeği bir borç bilirim. 
:~um.> şı bir husumet beslediği hakkındaki - D<'vam edecek -

e tatil edilir edilmez, reis tara- • ha r 
:ırn·· l f \
1 

.. Uzakere odasına davet t"dil- r e ,......, 9U. 
Udediumuminin istıfa~·a ka ..1 "• • 

'rıııesi, vaziyeti büsbütün işkal • t . 1 e o tc ~ .~: t ' ? 
~. Rerek bana ve gerekse mild - \k.,. .....,._ .. '"" 
tı-· ·• 1 ıye tarizde bulundu ve ge 
10frle açtığımız mün lkaşn ka· 
ıı bu neticeyi doğurduğunu 
~ten sonra şunları söyledi: 

er şeyden evvel esker oldu
:1.ı nazarı dikkate almamız la· 
·· Burada hakim vaziyetinde 
lıtorsak, askerlik icaplar•na 
;r~ket etmek mecbnri) etinde 
d l.ıgumuzu da unutmamak ik-
• etdi. Erkunı harbiyei umumi-
~•tıe karşı bu kadar şiddetli bir 
tıllanmak, hiç birimizin hakkı 
t. İtiraf ederim ki ben bile 

ettiğim bazı suallerden dolayı 
1 

cıldurn. Kendisini son dcrf>ce 

1ettiğimiz kafi değilmiş gibi, 

1 
Cthine yürüyoruz. Rica ede-

1~diye kadar takip ettiğimiz 
1takalım. 

·ldecıiumumi, reisin sözlerine 
~erd· · 'f · 1 k ~. ı ve ıstı asını gerı a ma 
l~ olmadığını söyliyerck ~ 

A -mc,:n:·a, Ho. ·a1ı r.cn!n b:.t-::rafl. .. ığ;.
ııa hilrmet edersP, lng .. ~_-ter2 de 

** 
Yeni Japoııı kab·ne-

• o ~ • 

sı .. ın s1yasetı 
l.ıtıdan sonra arzu ettiğiniz 

t teket edebilirsiniz. Mü s tak i l bir esasa dayanacak ve silah. 
·ianm<ly a e hemn1iyet verecektir l, müddeiumuminin ısrarımı 

1 tıları sövledi: 
1tar l l 1 d w Tokyo, 30 (A.A.) - ilk nazırlar !Jir anlayış zihn '"eti gösterecE.k men-1 • ınızın ..... {U o ma ıgını " ... 

...ı}: mecburum. meclisi içtimaını müteakıp beyanat- leketlerle işbirliği yapacak, fakat 
~eıu.n1um' ısrar etti,ve: ta bulunan ba,.vekil ve lınriciye na- diğer memleketlere karşı çok sıkı 
"~et f · · k k zırı general A l.ıe, şunları ,söylemiş- hareket eyliyecektir. l\Iilletin muza-

~.. ı ne sımı oruma mec-
h-ıllcleyim. Bu, general Jofrle tir: hnretiyle değişmez <ı'yn<ıetine devam 
~arnak suretiyle mümkün - Mütehavvil enternasyonal vazi- edecek o ~ n japonvn, Çin meseıe~ini 

.. , yet karşısında japonya, kendi vazi- 'jmıh bir surette halle gayret eyli-
1 yet ni nazarı dikkate alarak nıüsla- ~ eecktir. Hükumet, enternasyonal 
1', ttı'"dd . b kil bir siya et takip edecektir. ja- \'aziyct karşı. ında yeni milli organi-

ı... u eiumumınin u ısrarı-
··•su f ponya, dünyanın terakkisi ıçın, ja - za~yonu takviye edecek ve s lfihlan-
\, 2:. gördiiğünü ve izzeti ne 
Jeı · k ponynııın vaziyetine karşı do tane, masını inkişaf ettirecektir. 
qt>k gösterdiğinden dolayı :.:ı-
t ... ırı hareket ederek celseyi 00 

rttı.i söyledi ve nihayf>t istifa A · 
'ıl [)~~nden kendisini caydırdı. ~ n s ı n ı 

"'un muhakemeye devam o-
• er 

·z cevabi notası ve.: 
r· meden evvel 

ota, ayni za.manda muhalefet 
iJmiş, Po onya ve Fransanın 

let · vatanını müd 
f aaya azmetmiştir 

-
Umumi seferberlik münasebetile sokaklara yapıştırılan 
afişlerd< (düşmanı tepeleyeceğiz)cüml~leri göz~ ç ırpıyoı 

Yar§OVa, 31 (Radyo) - Dün öğ- cHnrp patlnyacak olursa çoluk cağı muhtelif madde ve gıdalar icin 
led.€'~ s.o?ra P?lo.ı~~·adn. umumi sefer- çocu~ ~epim:z cep:ı:ue?·iz.>. . ı' bono verme salahiyeti kabul edilmi;o;· 
bcı lık ılan edıldıgı teyıd oluıımakta- Hukumete, ~ı~kerı ıhtıyaç ıçın ala- tir. 
dır. Sokakların bütün dıvarlnrına **.:.;.:..------
yüzlerce afiş yapıştırılmıştır. Üzer-

lerinde mareşal Snıigly Riclz'in re mi d'1\nya sahı•llerı«n -'e 
bulunun, tank \'e hareket halinde •• v - a 1 

ku\ vetler gorlilen bu afişlerde şu su 

tırlur göze çarpmaktadır: 

- Şiddete \"e kuvvete karşı yega-
ne cevap şudur: 

l\lüternvizi tepeliyeceğiz. 

Diğer bir cümle de şudur: 

·ı ·arpil döküıGÜ . B ı sahillercien geç· 
mek vapurlar için tehlikeıidi;ı-

Varşova. 30 (A.A.) - Radyo is- dilmişlerdir. 
tasyonları dün öğleden soııra neşri- İhtarda Polonya sahilleri önün 

J 
yatlarını durdurarak denizdek, bü den geçmenin tehlikeli olduğu ilave 

JpOn hey'etİ tün vapurlara İngilizce ve Lehli - edilmektedir. 
ı.T • sanlarında bir ihtar göndermişlerdir. Bu sahillerin açığında Daı,imar-

J vapo l 1 ve vardı Bunda vapurlar Gdnia limaııına gir- ka, İsveç, ve Polonya gemileri bu -
Napoli, 31 (A.A.) _ General, memeğe, açıkta durarak limana gir- lunmaktadır. Alman vapurları Po-

Tcran,..h" ·1 · 1 A . . . 1 mek için kıl::ııı-uz istemeğe davet e - lonyaya seferlerini kesmü:lerdir 
.., ı ı e amıra sumının rıyase-ı *** · 

1 • • • ece >>>-----
1 tınde on ıkı kadar eksperden mürek-

kep bi~ japon a~k~ri heyeti dii~ gece p0 onya hudutlarıııda 
Napolıye gelmıştır. Heyet bır kaç 

giin burada kaldıktan sonra Romava 
t~ Ce!s~yi açıyorum. Gene
~ ~clmesini rica ederim. 

tı: d Jofr - V1ahkemenin em
<t c . l Yım. 

gidecektir. ' - ıç J d kt Al 
1 

Bu heyetin geleceğinin bir müd-' _-ıfptşma ar evam etme e Ve -
• det evvel haber verildiği söylenmek- I İ • f J t d d '"j k t d. 

Yug"'~.avv~nın s.va~;ef e r::ıfırıda a:ı· ıtedir. man ar zayıa a ar e ı me e 1r 
tterrıe başlamadan evvel şu

l'tıek isterim H .... 
~)........._ (General Jofrün sözünü 
~ tnuhakemeye başlamadnn 

, .. . . Varsova, 31 (Radyo) - Sabah-ı baları ile hücum etmislerse de zayi-
ca k Sa 1ah·yet'ar SÖZ SÖY~İyeoi}jy 'Y.ugo:davma~t!lerı,bugıb_ihı~berle- leyinDamdg-Orlorhududundatü- atla tardedilmişlerdir. Slovakya hu

ı ııı nn~ak !<dah ıyet ve otorıtcı ı ol mı- fenk ateşi teati edilmiştir. Zayiat dudlarında~ Polonya topraklarına 
Belgrad, 30 (A.A.) - llıl\'a::ı !etlerine dogru muıemn) il bir b:tı - yan kım. el relen gelebilecegi ve ni- 1 voktur girmek t bb .... d b l ·· 

'ol'an etmek isterim ki bu ııdan 
' t ulacak sualler ve verilecek 

' tetkik etmekte olduğumuz 

muhnbiri bildiriyor: ı rnflık olncag· ı hakkında D. N. n. b ı · ese usun e u unan vuz hay~t ~ınların. şah8i di.ı~~ıweı:~·<icn Varşova, 31 (Radyo} - Alman- kişiden mÜrekkep bir çete derhal tar-
YugoslaYyanın b:r hurp taklıirin- ~jansıııın neşrettiği bir telgraf hak- başl~a bır ~Y _ıfade edemıyecegı ce- lar, Polonyanın muhtelif yerlerinden dedilmiştir. 

de nlncağı bitaraflığın mihver de\·- kında fikirleri sorulan selahiyeltar \'ahını vcrmıştr. Leh topraklarına girmi~ler ve el bom 

...................... 
... ..__~•~ ......... riUi::m~fl!!mJ:Z::::SJ: 311 ...... ~ ............ i 

-36· Yazan: ** aıı faze-ı,ı :>-efsini korum.ıı.kJ lan kısmı külli itibariyle ağlarını 
İci u abakalaru ./i.rak <ıdo-\ Pnmbelona sahıllerinin 1 panya hu

l'rdı ve o gun gcmj - '-tbi1 d:.ıtlarına yakın olan körfezi önüne 
ltt 1 lleningana teslim etti. 1 ?.tmışlnrdı. Beningan ise daha cenup

<ı gün Beningan gemiyi ta olan Kamarah sahillerine doğru 
A)k \'(I balıkçı kayığını biraz 
~ l!nlerine dayanarak nçık 
•l' Çikınış, ve sakin ısulımn ü:-ı
ı. deniz kuşu gibi uçmnğa 

< 
ll}( 

~ali ın olmakla berabeı· ren-
\1 n bir değişiklik görUnli-

1 ar, e rarengiz bir şekilde 
b~." Hafif dalgalar ::ükfı-

1' rı~i takip ederek bseyaz 
·~ l"kn.sııula-knyolup gidi
'ı enız adeta ufnk çocuklar 
i'Jtın duru\'ordu. 

' 9 llınan;mn balıkçı kayık-

açılmağı muvafık gbrmiiş-"ü. Balık 

avı sabahtan öğleye kadar milsnid 
şartlnr dahilinde devam etti. Blltün 
balıkçılar ağlarını topladıkları za
man nzçok balık istihsal edilmişti. 

Öğleyin gelince yemeklerini yemek 
içn beyaz l.ır kayanın altında top
landılar. Sepetlerle götürmüş olduk
ları tatlı şarapla, siyah zeytinler 
tu7.ltı balıklH olrluh11 revaç bul
mu !ardı. Yem<' kten olll'n b ılıkçı
ların bir kısmı lımana a\ det etmeğe 
bnşlamışlardı. Beringanda Kavo 
Konlene doğru PruvaAını çevirmi,ti. 

_o;:;~-?Sı~ll$'3~dÇZiir!\ &2 ............................... .. 

Gln~eş bauyn dog-nı ıler~edik.,:e e en 1 mak tızeı·e birdenbi:e. battı. ı ~itekim nıalı olduğu be. belli. Fakat sôzünii meğe başladı. 
l'Uzgnr kuv' e.t ~es~:tf mege başlamı.;- 1 kaptan> yclkenlı:.ınin yilz metre lıitirmeğe bile vakit bulmadı. 1 Dakikalarca zihnini yorduktan 
tı. Atla~ Denızın c g rlere neşe veren 

1 

açıgında ba tona benzer bir cbim Alman denizaltı gemidi süratle • olll'a, nihayet kendi ini ismiyle ça
temiz riiz~arı. bugü t ne kadar guzel- suların arasından yukarıya rloğru dalgaların beyflz köpüklerin:ıı ii tün gıran bu adaını, Sen_ Tropcdc bü~·ük 
di.. t'fuklarda e-;ra'"cıwiz bir lii.tafet. fırladı. de göründü ve Jrnptan gemisinin san- bir villada bahçıvan olarak çalıştı-
enginlere ga ip bir cı nlılık göze çar- Ayni balıkçı hayretle, cnk tarafındaki karinesıne dayandı. ğını hatırladı. 
pıyordu. Balıkçıların gemileri, ri.lz- - Bu da ne dem cık? Denizaltı gemisinin güvertesinden - E\·et, ta kendisidir. Ayni şiş-
,ann ş"şirdiği yelkenlerin tazyiki al- Diyerek doğruldu. bir kapak açıldı. Ve nitından iki bah man, ayni biçim:--:iz ve uğu'rsuz sima .. 
ında suları fı kıştırarak kaçıyorlar- Bunun üzerine Beningnıı : r"ye neferi çıkarak Provadaki mit- Bundan üç sene evvel, onunla sa-
dı. Yelkenler tertemiz ufukların için- - Zavallı - eledi - sen en bilyi.ık ah ral~ özün baı:ıına geçtiler Kaptan ba- hil birahanesinde k<1ğıt oynamıştı. 
de beyaz lekeler gibi göriinü~·ordu. maklardansın. Hiç hoyle balık olur·ı lıkçı ayığının korkudan aptallaşmış Ve yaptığı bir hile vüziinden onun 

Ya 'nız başına açık denizlerde açıl- mu be~ .. İşte manevra yapan bir tah- , kl B · . .. . : . · • . ne ) apac2 arını enınganın ı~e goz- ! çırkın sıma ını yumrukla knnlara bo-
mış olan Beringan c1rnptan-. gemis albah. r ı~a şımı.6~a~ıı. ıerini faltaşı gibi açmış, heyecandan yamıştı. 
mtireUebatı gup:ertede yn)•ılmış. li - Benıngan bu sozu balıkçılar nra- ·öz sövliYecek vaz:vette deg-ildi Beri 1 B .. 1 1 B . 

ı · · · · u muca< e e .enıngaııın aklına 
mana avdet eden balıkçı kayıklnrmın sında derin bir teifüı uyandıı dı . Her- taraftan ise denizaltı gemisi müret- 1. .. 1 1 . t k' d hA . 

d 1 1 d k · • d · ·ı t" • b" b 1 k 1 ge ınce, mucac e C\'l a ·ıp c en adı-
mnnzarasını seyre a mış ar ı. esm agzın an gayrı ı ı ıyarı ır mı- tel.ıatı ma um a ı çı arla alay edi- · 

Birdenbire prova tarafından b.r rıltı halinde, yorlardı. H:ıtta neferlerden biri mem ~atı da hatırladı. Bahçırnnın o za-
dcmizc"ı in <;ert sesi. miire1tebaiı ha- 1,)eııizultı gemLi 1. leketin şh·esi üzerine Fraııilızca öy-ı man birdenbire esrarengiz bir şekil-
reket ı.. • • l . Tayfa, Kel:meleri döküldü. lenmeğe başladı. de tegayyti P etmış olması nazarı dik-

- Sağımızd,,. büyük b'r bn - Beningan: - Beningaıı, merhaba yahu, na- katini ce1betmişti. ::-\itekim en ya-
lık yüzüyor. Bakınız diye bağırmıştı. - Evet, evet, ~ıı ın, iyi misin; eski dostlarını unut- kın nrkacla.;lurındnn biris i, yaptığı 

Herkes geminin sağ tarafına geçti. Diyerek sözünü tekit etti tun mu? tahkikat ııet•ı·.,. ... hı<le onun A lnıııın a-
Ve balığı görmek için deniz snthını Bir başka balıkçı atıldı: "• Beningan, telfişın birdenbire tevlit

1
ya f .rnr ('ltiğin: tesh"te nıJ\"aff.ık ol-

dikkatle kontro. etmeğe başladı. - Temenni edelim ki, du:;man de- ... ttiği şaşkınlıkla, Alman neferinin 
1 
muştu. Beningnn onun kanı orduln-

Hakikaten denizin ü tane sükunetle niznltı gemisi olmnsın. mü~tehzi) nne ı:;uallerinP mııkabelı> r ıdn h t O' , IC'l i k:ı.lıııl 

lrnynıı l, rl\ u km "urıı r ' ll bir \Ü- J; ·niııg. m on .l. rıııı kaldıl'Clı: c l~mi)cıı ı ıl ı· lı 

cud gbrünüyor ve aıJ,,ı ... ı1da iki be- -Ümıd etm"'n.: bo~le b!rşey ol- ~taamnı h .ızurııı ga)ı· tni go,,.1~. -ı.ha e ıoır;ııı ı 
yaz sutun çizerek ilerliyordu. sun .. ÇUnkU bu herif sulrırı karış ka- terdi. Kendini topladı. Ve silkunetle b.ıe getirmemi ti. 

Balık tekrar denizin tistüne cık- ııR biliyor. Harekatından buranın bu adamı nerede gördilğUnU rHl~ün-1 \ ·:rn~ı \"nı· 
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Deutsche Levante Li- Sperco Vapur •- inhisarlar umum müdürlüğünden: 
nie G. rvt. ll. H. A 1 El k . ş h 1 K "f . "b t centası - eşı ve şartnamesı mucı ince zmirde Çamaltı tuzlasın: 

Ham bur g ~ ~ e S Jr 8 ap Çiğliye bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konmuştur. 

ROYALE NEERLANDAİSE il - Keşif bedeli 80198. 14 lira muvakkat teminatı 5259.90 li-
Den Norske Middelhavslinje: KUMPANYASI B l • • • J • K 
cBosphOl'US> motörü 30 ağustos- asur meme erırıı gıaerır. UV· radır. 

t 1 1 ~ 1 k d D" N 111 - Eksiltme 31 /İX 939 çarşamba günü saat on dörtte Kaba· 
an ey u e n ar ıyep ve~ orveç ULYSSES \<ıpurtı clvevm lı"manı- Veft·, erkeklı•g.,l·, l·u-. tz•lıayl QTfflrlT t 1 .. b b . d k l k · · 1 ı kt (B ol .. taşa evazım ve mu eyeat ~u esın e i a ım omisyonunda ıçın ma a aca 1r. u \"a - d 1 R d A d 

~ . . . mız a o up otter am, mater am yapılacaktır. 
P~r Norveç lımanlar_ı ıçrl·ın aknc.ak 31 ve Hamburg l.nıaııları ı"çı·n 'l"Ük .·ıl- 1111111111111111-- t k d h ı t ) ol iv - Şartnameler her ,-.ün levazım s.ubesi veznesinden ve lzmir, agu . ..; oc:a a ar ta mı e ece> ır. kt d t 

cBalki. > nott _5 eylUlden 28 ey- ma a ır. - Defterdarlıg"' ından· Ankara baş müdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alı-
leı.ı 1 1 • 11 ,. 0 .. k k . ,T • IIER)IES vapuru t> fl / 939 da ge- • nabilir. 
u e <araı ı:ı. un er \e ... ,.oı- 1 . k .. k .... ı. 1 B ,., 9 939 "h ' .. . .. .. 1 
•. li 1 . 1 1 " kt eıc yu ·unu uoşa tır, urgaz, Var- ı- - tarı ıne ınu~adıf perşembe gunu saat 15 de stanbul defter- V - Münakasaya is.tirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını-
~eç man nrı çııı ma a n.a ır. K"" . 1 .. d l - d· k' · · • ·· ·· .. ~.. .. · · · 

, 1 t• .. 1 _ "lkt . na ve ostem.• lıman anna yuk ala- ar ıgın .ı ı mıllı eml:!k mudurlugunde mute\jckkıl eksıltrne komısyo. kanuni vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya , ,o,;p ıtoru<ı mo oru -i:> ı · cşrın- , · 
den 28 ilk' ec:"ıne kadar Diyep, Dun- rak hareket eder. n•ı o, a<ııncla 58750 liı-.l ~6 kuruş elli sekiz lıin yediyüz elli lira yirmi banka teminat mektubunu ve şartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve-
kerk \"{' Non· ç limanları için yük Hcrmcs vapuru l :' !}39 da bek- altı kuruş keşif bedelli mercan maliye şübesi inşaatı kapalı zarf usulü saiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatından bir 
alacaktır. lenmekte olup Rotterdam, Amster- iie açık cksiltmeğc koııulmu~lur. saat evvel mezkur komisyon başkanlığına rnakbu mukabilin· 

D. T. R 1'. dam ve Hamburg limanları iı;iıı yük ~1uırnvele ckt:iltmt., bayındırlık i~leri genel husu~i ve fenni şartna- de vermeleri laımdır. 29 1 3 5 6714/ 3202 
cKa ·sa." mot. 17 ağustoo:.a doğru alarak hareket edecektir. melc.>ri pl'oje k"sif hüli:ırniliylc buna müteferriğ diğc>r enak 29:l kuruş *v k k L 

.n.ız ve er e e"li ve neharı· 'bekleniyor, •ruıın ıımanları için mal bedel mukabilincir eı·"Jir. T 

l kt SVENSKA ORIENT LINIEN ~Iuvakkat teminat cliiıt lı"n .'·i;7. ~<>k-ıen !'lekiz liradır. 1 Z m J• r ~. aca ır. 

cSzeg-ed:. motörü ağustos sonları- İsteklilerin teklif r.ıektublarıııı \"~ cı , kı ·k bin liralık bu işe benzer 
. ı a doğru lıc>kleniyor, Tuna limanları BARDALAND motörii elye,•m li- ı~ yaptığııı.ı dair icları>ll'rindl'll almış olduğu vc~ikalara istinaden İs - K u·· L T u" R L ı· s E s 1· 
fçin mal alacaktır. manımızda olup Rotterdam, Ham- tanbul vilayetinden eksiltme tarihinden itibaren !'\ekiz gün evvel alınm1ş 

cDuna• motörü 7 eylale doğru burg ve Skandinavya ı:manları için ehliyet \'e :.>:rn senesine a!d ticaret odası ve~ikalarını havi kapalı zarf- Ortaokul ve lise sınıflarını muhte-
l bekleniyo•·. Tuna limanları için mal yük almaktadır. !arı 7-9-9'39 per:;emhe günü saat 14 de kadar defterdarlık milli emlak 

~ alacaktır. • i'URELA.ND motörü 12 9/ n!l ta- müdürli.iğüncle toplamın komisyon başkanlığına vermeleri \'e saat 15 de vidir. Resmi liselere muadildir 
._. rihinde gelerek Rotterdam, Ham- zafJar açılırken hazır bulunmaları. 622:~ 2979 16-22-26- 1 

SERVİCE MARİTİME ROU:MA1N burg ,.e Skandinavya ve Narveç için 
«Duroslor> vapuru 2 eylülde bek· 'ük alarak hareket edecekt:r. 

leniyor, Köstence, Galas ,.e Tuna Ji. S.AGOLAXD motörü 28 9 9:~D ta-
manları için mal alacaktıı·. rhinde gelerek Rotterdam, Hamhur"' 

ve Skanc:?navya için yiik alarak harc-
cDuroston vap. 30 eylülde bekle- ket edecektir. 

ı1iyor. mal alacaktır. 
«fTALiA» SOC. AN. Dl 

NAVlGAZlONE 
JOHNSTOX W ARRE •• Llı. "ES, Ltd. 

c:lnc~morc> vnp. 27 ağııstasta Bur 
gaz Vnrna Kö~tence Sulina ve Gala-; 
için hareket edecektir. VULC AN'İ.ı\ motörü Triye ·tccleıı 

14 !) 93!J tarih:ı d.· hareket c<l:p ~8 
Vapurlailn hareket tMihleriyle 9 !J!H> taı-ihin<lL• \"(•w-Yokta lıuluna

navlunlardaki değişikliklerden acen· caktır. 
te mes'uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için OCEXİA rnot6rü Tric teden 7 !) 

Birinci Kordonda 15(.l No. da W. f. ~:Hl 1arihindc harPketle 2::> tıırihiıı
Henry Van der Zee vapur acentalı· de I!ucnJs - A.rre~tc bulunacaktır. 

ğına müracaat edilmesi rica olunur. 
.. 4 TELEFON: 2007 I 2008 

Olivier ve şürekası 
""·~ Limited 

VAPUR ACENT ASI 

cEstrellano> \'apuru 27 ağusto::tq 

FİNSKA ANG. A/B . 

SA1~IAA motörii 4 9 !l:.rn ela bek. 
lenmektc olup Anvers ve FINLAN
c!iyn limanları için yük alarak hare 
ht edecektir. 

gelip 2 eyliile kadar Londra ve IIul! ~ERVICE MARITJM"C ROUMAIN 
için yük alacaktır. ... KUMPANY Asi 

L!\'ERPOL HAr r~ ., • PELEŞ - Vapuru 1 EyhiJ/939 
.. ()porto> vapuru .>0 .. 6u-,to:.,• k.~- l ·h· d b ki kt l l\1. 1 it 

arı m e e enme e o up ıv a a, 
d:ır Liverpol ve Glaskow için yü;, C l\1 ·ı l" J ··k , k enova ve arsı ya ıman arınc:ı yu 
:. ıaca ·tır. ı k } k d k · 

DEUTSCHE LEV ANTE - Lt 'İE 
cDelos> vapuru 23 ağu:stosta Ham 

bourge, Bremen ve Anverstcn gelip 
yiik alacaktır. 

Zayi 
İzmir ittihad terakki mektebin -

a ara rnre et e ece tır. 

HOLANDA A VUSTURAL YA 
HATTI 

SPRI 1GFONTEI 1 - Vapuru 
30 9 939 tarihinde Avusturalya ve 
Yeni Zelanda limanları için yük ala
rak hareket edecektir. 

den 1333 senesinde aldığım şehadet· NOT: İlandaki hareket tarihle
na~emi zayi eyledim. Yenisini ala- riyle navlunlardaki değişikliklerden 
cagımdan kaybolan şehadetnamenin dolayı acentamız mesuliyet kabul 
hükmü olmadığını ilan eylerim. etmez. Daha fazla tafsilat icin lkin-

T. C. z· bankası 
KURULUŞ TA P.İi-U 1888 

Sermc1yesI: 100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l"ra ikramiye verecek 
Ziraat Lanka:sında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

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

4 Adet 1,000 Liralık ı1,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 « 1,000 c 

40 c 100 « 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 « 4,800 c 
160 « 20 c 3,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

1 - Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut bit 
prngramb kavuşan [Külti.ir Lisesi] Orta okul sınıflariyle, Lise sınıf
larını birbirinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar ara· 
r;ındnki mlınzzam binalarını tahsis etmiştir. 2 - lngilizce, Almanca, 
F ransı7Cf\ derslerine hususi bir mevki vermiştir. 3 - Eski l~yli ve 
nehari te.lcbP 1 O Eylule kadar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec-
1id ettirmeiidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına ba~lanmıştır. Leylt 
~endik ücret [ 206] liradır. Nehari senelik ücret Lise sınıfları için 
(70) Orta okul sınıfları için (60) liradır. Bu ücretler üç taksitte alı· 
nır. S - Derslere 25 Eylulde başlanacaktır. 6 - Kayıt için ve fazla 
tafa!lat için her gün saat 14 den 1 7 ye kadar Bucedakı Kültür lisesine 
mi.iracaat <:dilmesi. 30 1 S 8 1 O 1 3 

-ıimir mıntakası Basın Biriiği-
idare heyeti riyasetinden: 

1 S Temmuz 9.39 tarihinden itibaren filen işe başlamış bulunan 
mıntakn.mız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 3511 nu· 
maralı Basın birliği kanununa tevfikan birliğe kavıtlı bulunmıyanfo· 
rın ga<eete ve mecmualarda çalışamıyacakları tasrih edilmi~ olduğuna 
göre alakadarların derhal Gazi bulvarında Yeni Asır ga7.etesi idareha
nesind~ki (Basın birliği bi.irosuna) müracaatla beyannamelerini tan· 
zim evlemeleri. 

lz~ir mıntakası: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal· 
ya, Denizli, Isparta, Burdur, Ki.itahya, Afyon vilayetlerinden mürek
keptir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete mecmua sahip, ynuharrir, muhabir 
ve müsahhih)erinin de tahriren Birli~e müracaatla kayıtlarının nihavet 
on beş gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 1 

... lllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111• 

Taze, Temiz, Ucuz 

İL ç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

= Hamdi Nüzhet Ça çar 
-

Sıhhat eczahaneJi 

~ 
~ 
:::::::: :::::::: :::::::: 
:::::::: ::::: ::::: :::::::; ·-::::: ::::: :::::: :::::: :;::::: 
:;::::: 

~ 
·~ :;::::: 
:::: :::::: 
=== :::::: -:::::: :::::: -:::::: lzmir ittihad ve terakki mektebi ci kordonda SPERCO vapu; <ıcente-

mezunlarından sine müracaat edilmesi rica olunur. 

düşmi.renlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasiyl<? ve~lecelctir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylUI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha· 

ziran tarihlerjnde çekilecektir. 

-Başdurak Bftyfik Salepçioğlıı hatıı kllrşı~uı l 1 §§ 
Baha Savacı Telefon: 2004 2005 

--------------------.. ~·MH•H•~•ıt-4• .... __. __ ._._._._._._._ 

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

Kur'alar· 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 i k inci 
• tesrin tarihlerinde ceki ecektir 

,111111'' 
-------------
·---
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1 Adet 2000 liralık 2000 lira -
5 " 1000 " 5000 
8 • 
16 • 
60 • 
95 • 

250 ,, 

500 
250 
100 
50 
25 

" 
• 

--
4000 
400J 
6000 
4750 
6250 

" 
" 
• 
.. 
,, 
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ANKARA 
PALAS 


