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EYLOL 1939 Her sün sabahlan lzmirde çıbr Siyasi sazetedir. Telefon No. 2778 

Ruzvelt 
Avrupa vaziyetini takip et. 
tı"ğini, liizum görürse aya 0 

nı toplıyacağını bildirdi 
---------------------~~~~~~---' 

lngiltere l{ralının Milli Şefimize Mesajı 
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lngiltere ve Fransa bugün Alman ordularının 
Polonya'dan çekilmesini istiyeceklerdir , 

Polonya • Almanya hudutlarında dündenberi kanlı 
çarpışmalar bütün şiddetile devam etmektedir 

Polonyalılar dün yedi Alman 
tayyaresini düşürdüler 

1 Türk-lngilizdostluğu 
çok sa~lamdır 

~ .._.,. 

lngiltere kralı, Reisicumhurumuza 
bir mesaj S{Önderdiler 

Mareşal Smigl Rydz Başkumandan sıfatile Leh ordusunun 
idaresini almış ve cepheye hareket etmiştir 

Ankara, 1 (A.A.) - Buailn aaat 
18 da Reiaicumhur lanet lnönü, 
lnailtere büyük elçisini kabul bu
Y111'1Dutlar ve hariciye vekilinin hu
zuriyle 50 dakika kadar nezdlerin
de alıkoymutlardır. 

Kabul emaamda lnl'iltere büyük 

Leh topçusu fa Diyette ! elçisi kral altınca jorj hazretlerinin 
Reiaicumhura bir huauai meaajmı 
tevdi etmiıtir. 

Harb başlamıştır 
Tarih, bu kan 'ı ve korkunç 
llles'u ·yeti üzer e afan Al
illan devlet r .!İS nı ve ona 
1hU müthiş kudreti veren· eri 
~ir ıaman affetmiyecek 

Hamel! Nüzhet ÇANÇAR 

A~lanlu;aberi bir Ubua sibi me
deni inaanhk alemine çökmüt olan 
harp artık filen batlallllf bulunu-
1or. 
Şu aabrlan ,.azdıiımız dakikada 

•lclıfımız malUnıatın huliaaaı ıundan 
İlaaretti: 

kat'i hir harekete bqlamak için 
lıa.ya ile akdettiii ademi tecavüz 
llnaahedesinin So.yet yilluek f1irau 
tar.im.tan tasdikini heldemekte ol· 
..... anlatılan Alman,.-, bu tasdik 
•ald olur olmaz insiliz Alman mil· 
........_..i hemen de yan.ta bıra
lcarak Polonyaya kartı harekete aeç
llaİftir. 

Cephelerde Vaziyet 
Varşova'dan Berlin'den 

Meaajm meali ıudur: 
cZatıdevletlerine hararetli ae

limlanmı ibl&fa veaile olan bu fır· 

1 
aattan çok memnunum. Memleket
lerimizin bu endifeli anlarda doat

'ı luk rabıtalariyle biribirlerine ka'Yi-
J'•n baih olduklaruu aörmekten 
derin mahzuziyet hiuetitimi te· 
min ile bahtiyanm.• 

Reisicumhur ln3n8, kral hazret
t.n..la daata11"' ın.AllJlarından ~'lr 
ıntltehallla olhldarnu •• ...__ 
kahele hararetli aelimlarmm kral 

1 
hazretlerine iblağını ve bütün dün· 

- Devr.mı 3 ncü Sahifede -

ltalya'nın 
Reiaicumhur lunet lnöeO 

Vaziyeti 
lngiltere ve Fransa ltalya',.,ın bi· 
taraf kalamıyacağını bildirmişler 

Roma, 1 (Radyo) - İtalyan ka- binesi bugün Mussolininin riyase~ , .. ı•------------------- • de toplanmıştır. Müteakiben netNdilen tebliğde, İtalyanın beynelmilel 

A kere Davet 
BORNOVA ASKERLiK DAiRE.Si s.AŞKANuCINDAN: 

vaziyet dolayısiyle bütün tedbirleri 
ittihaz ettiği ve bunlann münhası
ran tedafüi mahiyette bulundufu; 
askeri bir harekete kendiliğinden te
ves~ill etmiyeceği kaydolunmaktachr. Bu aahahtan lb"haren Alman ordu- Varşova, ı (Radyo) - Resmi teb- Berlin, 1 (A.A) - Hitler, 1 eylQl 

ı... Mltiin Polonya hududlan bo)'UD· liğ: 1939 tarihli şu ordu entri yevmisini 1 - Askerlik kanununun 58. maddesinin ikinci fıkrası muci-
ea resmen aakeri harekita baılaDUf Polonya kıtalarının hava muha- neşretmiştir: bince bir buçuk ay talim ve terbiye için qaiıda dojumlan yazılı 

Halkın ihtiyacı için günde bir de
fa ekmek pişirilccektir. Et, yalnıs 
perşembe ve cuma günleri satılacak, 
lokantalara verilecektir. Bu husus
larda kabinede kararlaştınlJJll§tır. 

ol~11Jdan sihi Alman h~·~ kuVYet- rebelerinde yedi Alman tayyaresi Polonya devleti, arzu ettiğim kom. uata (Askerlik etmiı) ihtiyat erat celp edilecektir. 
~_de •lr .kaç IAh tehrini laomhar- dOşürUlmUştür. Ayni zamanda bir şuluk münasebetlerini muslihane bir 2 - Piyade sınıfından 326. 325. 324 ve ili cloiumlular. 
~ ~tm11lerdir. • • • zırhlı treni de Leh kıtalannın eline şekilde hallini reddetti. Ve silaha 3 - Topçu, Süvari, l.tibkim, Muhabere, ltıldak ıımflanndan 

Dan.is de.let ...... Fa.ter Danzı- ~eçmiştir. müracaat eylemektedir. Polonyadaki 

1
326 • 325 • 324 ve ili dojumlar alınacaktır. Londra, 1 (Radyo) - Bir habere 

göre, İngiltere ve Fransanın Roma 
sefirleri, italya hariciye nezaretine 

- Devaım 4 ne& Sahifede -

lla Almanyaya iltihakını ilin e~İf Alman donanması Gidinya lima- Almanlar kanlı bir tedhiş hareketilc 4 -Şimdilik gayri islim olanlar bınkılm11tır. 
~ ... ~ ... ! on~a topl~ Ra,.... nını bombardıman etmiştir. takip ediliyor ve yuvalarından kovu- 5 - Davete icabet etmiyenler ukerlik kanununun 79. maddesi. 
-.. meclul Hıtlerin atetlı b.ır nutku· Varşova, 1 (Radyo) - Danzig luyor. Büyük bir devlet için müsama- - O..aım 4 adi Sahifed. -
IQa •inledikten ~~ bu Dtihalu ~- şehrindeki Leh memur1an, bugün ha edilemiyecek bir sürü hudut ih- • • 

.. 1 •• tasdik •bniftır. Franaa ve ~- Danzigten ayrılarak Varşovaya gel- lalleri Polonyalıların Almanyanın L o N o R AN 1 N TEB L 1G1 ~te~e 111D111Di •ferberlik ~ edil mişlerdir. hudutlanna artık riayet etmek iste-
~tir: Fr~.ta ·~ lıf! ·~ te- Varşova, 1 (A.A.) -Leh - Alman mediklerini ispat ediyor. 
ile •dilmlftir. Framıa insW• kahme- ve Leh _ Slovak hududlannda yeni Bu çılgınlığa bir nihayet vermek 

- Onama 3 tlncU aahifede - h&diseler cereyan etmiştir. için şiddete şiddetle mukabele etmek- ,. 

Leh. Slovak hududunda kollann- ten başka elimde bir care kalmamış- l •ı F'; hh H 
Teb l i' da gamlı haçlı bazubentler bu~unan tır. ~iman or~usu Alman milletinin ngı tere ransa taa ut 

100 kişilik bir grup Szacada hır Po- şerefı ve hayatı haklan uğrunda aza. , • 
Vekı.ller hey'eti lonya trenine taarruz ve telefon hat- mt azimle çarpışacaktır. Her askerin 

tını tahrip etmiştir. büyük ve ebedi Alman cengiverlik l • • • • kl 
dün toplandı ge~~a~tA~~~= b~:~ı~::adee:;~~: ~::::s~:~ı::a:!!1~::~~=:~.sonuna erını yerıne getırece er 

a - Onama 4 Undl ..ıılfede - - DeYamı 4 tindi aahifede -

içtimada Mareıalı· 
'nız da hasır bulundu 

Ankara, ı (A.A.) - Resmt teb
lit: 

icra Vekilleri Heyeti Genelkur
nıay Başkanı Fevzi Çakmatın da 
•tirakiyle bugün saat on yedide 
Başvekil Doktor Refik Saydamın 
riyasetinde toplanarak hariciye 
Vekili Saracof lunun verdiii izaha
tı dinlemiş ve enternaqonal vazi-
1eti mOtaleA etmiftir. 

----ccc***n•----

Almanya 'da ihtilil ha-
reketleri baş gösterdi 

Açlık ve memnuniyetsizlik f a:zladır 
Avusturyalılar harp istemiy9r/ar 

- Yuw 4 GDoil aahifede -

Hitlerin dünkü nutku, Polonyaya resmen ilanı harp 
edilmiş şeklinde telakki olunuyor 

Polonya yardım ustedi 
Londra, l (A.A) - Resmi tehlif: ya kartı taahhGdlerhd 80Dmaa ka.tar nazın Lord Halifakaı ziyaret ...... 
Hltlerln heyaaab Polanyaya kartı yerine ptİnMye karar ftl'llÜf(enlir. Alman taarrunna hilcUrmlt •• ln

rl&m harp mahiyetinde teWdd edil· Londra, l (A.A) - Polonya bl- ıllten. Polonya ittifalmam tatWlül 
mittir. lnsilten ft Fw Polonp. ~ elfial ita eaW. laaDtere laaıicdra letemlftir. 



(ANADOLU) 

ŞarKi Prusyada Sf :fer
berlik manzarası 

~ Şeh&ır DahUi haberleri J'tlug~~übp~o~am 
Ih • 1 • d •• .~ 1 o o 1839 1ıL 113 Koa./120 V"ll racat ış erın e goru- z M BORSASI T.,.. Q. 19.74 ... 15195 K!~. 

Königsberg, şimdiki halde bir ordu 
karar~ahını andırmaktadır len son vaziyet 473 o.Ü! ~r_ l\1 1 s~6 ıs T. ,._ ,._ 31

•
70 

M. -
1 K~~· 

187 Albayrak tica. 10 10 Tl'RKIYE RADYO DIFOZYON 

l __ N_o_v_e_Z_i_ir_h_er....._S_3_y_tu_nılııııiilg __ ' d_a_n __ t incir, üzüm imalathanelerinde işçi 
adedi azaltılıyor 

170 K. Taner 10 50 14 POSTALARI 
140 Ahmet tabak 9 50 11 25 TORKIYE RADYOSU 
104 İnhiaar ida. 7 7 60 ANKARA RADYOSU 

34~ Y. ı. Talat ıo ı1! lh.L a--ıyab: R.,e Zührer Saytung, huauai au" Alman) a lehçesi~ le değil, Bavyera 
rette gClnderdiii muhabirinin ıarkf \ e Vürtembrg lehçesiyle konuşmak " Hayım Kori 11 • usae çp• 

31 P. Klark 7 10 50 13.00 Program Prua)'a ve Danzigte edindiii 'ntiba- tadır. Tüfekler haf'f ve ağır maki- Son vaziyet sebebiyle şehrimizde- len mahsulün menşe şahadetnamele
larmı 22 tarihiyle netretmektedir. neli tilf ekler t;nk da fi ve piyade top ki ilzüm ve 'ncir ima1Athanelerinden rin:n B nüsha lan mahsulün ihraç 
AJDeD iktibaa ettijinıiz bu yazıtla lan, zincirli ~akliye otomobilleri, ku- bazıları, feçi miktarlarını azaltmış- edildiği memlekette tasdikinden ve ..._.or W.t manda otomobilleri ve hatta efradın, lardır. Şehrimizdeki Alman ve ltal- ıadesfnden sonra ihracatçılar prim-

24 Öztürk Şir. 10 26 14 60 13.35 Türk muıtiği 
20 Salih Gulbay 13 13 Okuyan Mefharet Sağnak 
19 D. Artidi 12 50 12 60 Vecihe Oaryal, Rqad F..rer, 

Şarki Avrupanın, halen bOUln kı- uıt ve baıındakiler baaılı ne rörOIUr- yan bankalannın, ~ün ihr~catçıl~r- ~er'ni alabilmekte idile~. Bu şekil, 
tanın müstakbel şekli üzerinde mut- se, hepsi de Almanyadan gelmiştir. dan .. bazılarının muracaatı. Qz~rıne ıhracatçı lehine ~Qzeltılmi§tir. Ta

18 Suad Ök. 10 '70 12 25 Ru,en Kam) 

lak bir rol oynadıtına şüphe edilme- s. s. Kıtalarının mensup otomobille dökuman kab~l etmek suretıyle ıhra- kas be.}~annamelerı merkez bankası- 1269 
melidir. Hafta araıında, ıarkt Prus- rin bazılannda Danz'i' şehrinin lev- catçılara Ji:redı muamelesi yaptıklan na tevdı edildikten ıonra mente ~ha- 20091 
yaya Königsberge ve Polonya kori- hası görülmektedir. Fakat çotunda söylenlyoraa da bunun gayet mahdut detnameleri B nOshalannın tetlcık ve ---
donı• adı verilen yerden geçmek su- ya hiç bir levha yoktur veya Rayh- oldu~ anlaşılmaktadır. . iadeıi mev~uu ~a.his ol?1adan ibra- 21860 
retlıtle Danzige yapılacak ufak bir şın leThası vardır. Askerler büyük İngıltereye y~pılacak mahsul ıh- catçılfr ~rıml~rını alabılecek. v~ ta- No. 
yoleuluk, insaııa, muhtelif. fakat hiç bir faaliyet göatermektedirler. racında Konşımento kopyası ve kAas suretıyle ıhracata rnukabıl ıtha- 7 
te Jelmuak olmıyan birçok intibalar Danzia civanndan türlü türlü top gQmrilk ihraç beyannamesinin Oçlln- ~a~ yapıl~cak~tr. Bu şekil, fh~acatçı 8 
vennektedlr. ve tüfek aeıleri gelmektedir. Halkta cU nüshası merkez bankasına ibra- ıçın ~ü?ım hır ko~a~lı~ teşkıl .ede- 9 

· · lıı.kk'l . ceii gıbı mahsullenmızın fazla ıhra. 10 •eıbellı kı Almanlar, askeri sev- hikim olan kanaat ve te • ı er catçı tarafından tevdi edılmek sure- d t . r k . 
11 kiyatı.n esaslı ve btlyük kısmını bitir- muhteliftir. Parti mahfilleri, tabii tiyle bu ihracat mukabilinde yapıla- cınFa kat esılr eüyhı~ece tırl. "h dl 

tat dir · 1 fi J bU"'ık bf k h a içinde a a ası rn ırn rnese e ı raç e -
m.,.er ; zıra, tr~n e geç en yer er- "~ r şev ve eyec n . cak ithalatın Prevantif mukabili ad- lecek mahsuller i in va ur buluna- Incir 

Fiyat 
8 

8 75 
9 50 

11 76 
15 50 

de eadece mOnferıt bazı sevkiyat ve yüzüyor; fakat büyük .} ığını teşkıl . . . . . . ç P 
ki' t stl 1 d d h Ik d h zi ade kayıtsızlığa dedılmemesı takas Jımıted tırketi ta- rnamaııdır. Lımanımızdaki vapurlar- 0 i e T enir ıir. 8 14 50 nal>iı~ a ... ~~-~~ı ıyor ,_1u. Pru d e ileten a .1' öa fla Uyyor Va•iyete ya- rafından muvafık görlllmOş ve kabul dan bir, ikisi bir miktar mahsul yük- l45 M Tara to 10 75 11 875 

•• r ~1411, pr.. aya a, m rnayı I' r n . • h T' t l . t" B ı t 11 
buz 0 t k t 1 . 1 d'ğ. b k d k f lan bir şahsiyet şu ka olunmuştur. Bu ususta ıcare ve- emış ır. un ar, sveç, Ho anda ve 10 1 mL vi 8 8 

ya ~ rb~l ida. akr atarnnlın ış e 
1 1

' .u- ın tteandvi akıl 0
Danz'" bundan böyl~ kiletinden şehrimizdeki alakadarla- Norveç vapurlandır. Limanımızda ' 

na mu .. a ı ı a ann tamamıy- naa r , ıe, . . · h b l 
1 flo b. h 1 ld'W. .. ülü d b t h. mı' kalmalı yoksa ra talımat gelmıştır. Bu karar, i ra- u unan Polonya bandıralı Levant 982 Ye On e ine ç ır a e ge ıgı gor yor- e ser es şe ır • · tl 'k' 
du ki, bu da IOD nlerd muhtelif Almanyaya mı iltihak etmeli diye catçılar tarafından rnernnunıye e ~apuru, ı ıncf emir a~ı~ınca~a kadar 15852 Dünkil yekOn 
'-"'---.u-~ olm~.,. e :. 61 ü t edilmiş olsa şilp e- karşılanmıştır. lırnanımızda kalmak ıçın emır alınış. __ _ 
......... wn.ıe a usere l'•n., • reye m racaa . . ' Vaziyet düzelebilirse, takas limi- tır. 
çtıde utert uvtlyat yapılmakta ol- siz ki büyük hır ekser yet serbest . . I . . . 16854 U. YekOn 
dufba bir d lfldir ehire taraftar kacakbr; ancak ted şırke~ını~ bu karan ile piyasada n~ısarlar ıdaresı, dlln borsadan Z h• b •·..w Do..~ • ş . Al çı k Lehis çok rnilhım ışler yapmak mümkün az mıktarda üzüm mübayaasına bnş. a re orsaS1 
.-- ... -.,a tam bir seferberlik Danzıg . manyay~ mı .Y0 sa . - olacaktır. Çünkü evvelce, ihraç edf- lamı§tlr. 11 ~la 

vasiyetine sirmiftir. Bareklt ve tana mı ılhak edılmel dır şeklınde 

1 - Hüzzam petrevi 
2 - Musa Süreyya hüzzam 
prkı ( een sanki baharın gü
lüı6n) 

3 - Yesari Asım hüzzam 
tarkı (Yine kalbim taşar ağ
lar) 

4 - Kanun taksimi Ver.ihe 
Daryal 
5 - Dede karcığar şarkı 
(girdi aönül qk yoluna) 
6 - Şevki bey uışak şarkı 
(esiri zülfünüm ey yüzü ma· 
hım.) 

7 - Uşşak saz semaisi 
14.00 Memleket saat ayarı, A 

jans ve meteoroloji haberl,.rı 
14.1 O Müzik (dans muziği) 
15.00-15.30 Mijzik §Cn oda muzı

ii lbrahim Özgür ve A\teş bö-

• • 1* • ·ı k ı · ccc*tt»> US Ton Butday 6 60 anldTatm merkesf halini alllllf olan bir plebısıt yapıı:ıa. verı e~e. rey er!n 

1 

Alqam nefriyatı: 
Klnllabers,blrordukararalhınıan- çofu Almanyaya ılhakı ı tıyecektır. M:ıhsulde yafmur lO Ton Susam 14 17 30 Ajans haberleri. 
dırmaktadır. Piyade ve topçu kuv- Parti mensuplarının ileri gelenle- M " Ş f' İ -=*=-- cekleri 
vetlll'I. kurmayJann otomobfllerf 80- riyle görüşüldüğü zaman, Danzigin zararı 1 e n p ARA BORSASJ 18.30 Program 
kak Te JOllan doldurmaktadır. Polis Almanyaya ilhakı artık bir gün me- Son yatmurlardan Ödemit kasası B d · • • 18. 15 Müzik küçük orkestra ıef: 
Jnanetlerl de •••it bir 6lçtldedir; selesi halini aldıiı intibaı hasıl edil- dahilinde incir mahsulO ylzde 20 e e ye reısıne A N K AR A Necip A,kın 
Gyle anlapbyor ti, polla kadroau, mektedir. nisbetinde ıslanmı§tır. Torbalı kaza- Belediye reisj Dr. Behçet Uz, 80 • 1 - J. Strauaa hayat size ne-
AJmaıanmn diler b6l•elerinden cel. Yeni aktedilen sovyet • Alman e- sına da yatmur dOflllOpe de zarar Atuıtos zafer bayramı mOnaaebetile Sterlın 1.51 te venin vals 
becUlen tıtaıarla tabiye edlJmfttir. konomi ve saldırmazlık paktlan, nacı olmamlftlr. Cumburreiaimfz, Milli Şefimiz lamet Dolar 121.14'16 2 - J. Breur halyan !ftrkısı 

Kmidora da btıyQk kuvvetler tah- yonal - sosyalist partisinin tahrifle- ld lnönOne bir tell'faf çekmit. bayramı F. Fran~ 1.18'15 3 - Vilfred Kjaer Serenad 
fit MDmft oldufuna 10phe yoktur. rine fazlasile kuvet ve hız vermiştir. Okullar açı 1 kutlulamııtı. ismet lnönO, fU cevabı İsviçre F. 28.795 4 - Franz Doelle Parısin 
topflma murda bo)'dan boya mev- Sovyetler birliği şark panayınna fi- Dllnden itibaren ıehrimisdeki or- lüttetmiflerdir: Liret 6.6475 Madlen sokaiında 
&l ..... cllflnllecek olursa, her iki len iftirak ~tmemif 'Ye 1983 tenberi ta okullar, llHltr, cumhariyet kız Florin 87.1925 5 - Lindemann VaJs Boıton 
+...,_da .u&hh--blr mileadeltm!"ne ""1 n41fa sadece l'Ulllt bir heyet~ erlMM tf"Mtli ~ekf Mltep Dr. Behçet Uz Rayşmuk 51.036 19.00 Türk muziği (ipçcsufaıh) 
n...,.. Jauuiaıınuf oldufu anlap- dermekıl8Jikfila. etml, olılıas1is zı;. ler açılmlf, talebe ~amaıılf ka~ıd. Beledfy~ reflf Beı.a 11A8 20.00 Memleket 1aat ayan 
hr. men aalihiyetli makamlar, &0vyetle- muamılealne baılanmlfbr. Ba okul- tamir ESHAM ve 'f AHV .. LA 1 20.00 Temsil 

Danzfl' de asker! bir merkez ol- rln bu hareketinden, DanziQ' ve ko- larda denlere 25 eylOlde baılana- A N K R 20 40 Aajns ve meteoroloji haber· 
Dmftur. Sobtlar Heimwehr - S S. ridor meselelerinin umumi bir harbi caktır. Zafer bayramını ben de tize mu-

1938 
leri. 

kuvvetleri Ue dolup taımalctadır. Bu intaç etmiyecetı manası çıkarmakta. "anaın ba•lanaıcı habbetle kutlulanm. 5 F. ve ikramiyeli l9.- 21 00 Türk müz a·. 
Befmwehr mensuplannı, muntazam dırlar. ı ~ e T' e lnnet lnlnG Okuvanlar: 
ı.ıman orcluau kuvvetlerinden tefrik Olsa olsa, Lebiltanla kısa ıQrecek Peftamalcılar bap caddelinde HU- u " f h Müzeyyen Senar, Sadi Hoı-
ıtmek çok &1lçleımıktedir; bunlar, olan bir harp olabilir kanaati onlar- seyin 'Tenekeci, otomobil radyotörü ~ • • Jd mUmJ Se er er• se . 
Jalnız tlniformaJanndaki ufak tefek da hAkfmdlr. Danzigin nasyonal - lehimlemek için atet yaktıtı ıırada ey zesını 6 Üren ıı• k J•ıa• n eden Çalanlar: 
teftnıııta mutazam ve faal Alman ıosyalist mahfillerinde, kaU netice- gaz ocatmdald btnıln ateı almı,, at/am mala 1 d ?I o/ t/rı Vecihe Daryal, Reşat Erer 
erdum efradından ayrılmaktadırlar. nin birkaç gün içinde ahnacağına k bl 1 ktrik ti fi K 1 k d t 

1 5 
d l tJ Ruşen Kam. 

Jta14ı kf. ukerlerin çofu_, fimalt muhakkak aöziyle bakılmaktadır. yansın çı DUf, r e e aaa e ema paıa. azaaın a eyze 4 ey e er 1 - Hüseyni peşrev (An -
tezalh ve camekln yanmlfbr. Yan- yqında JılUnıreyf katleden fınncı L-!IL-.-..L.: don) 

oo gın ıöndilrülmilttilr. Yıldızın oehrimiz Atırceza mahke- ~ 2 _Refik Fersan _ HilseY· 

JaponlardaAlman Sovyet Rusya-AI· n:es'nde muhakemesi sona ermiş, ka- Londra, 1 (A.A.) - Umumi ae- ni prkı (Kımin mecburu Havvan sergisi tıl 12 sene ağır hapse mahkOm edil- Eerberlik ilan edilmiıtir. 
"' franucla hüsnü anı ın) dü•manlJğı manya dostluğt: İzmir ehli hayvan sergisi, dün miştir. MUnire, dul bir kadındı. Ölen . : .. 3 - Refik Fer an - Hu ey· 

T Buca nahiye merkezindeki sergi bi- kocasının akrabasından Hüseyin a- P~rıs, 1 .<A.~.) -. Umu?1ı ~e~er- ni ş rkı (S bah günef do. 
Takyodan Daily Ekapreee bildiri- Varıovadan Daily Ekapre.e bil- nannda açılmıştır. Bu seneki sergi, dında biri sık sık eve gelir, Münire berlık ~e örft ıdare ılln edılmııtir. ğarken) 

li7ar: diriliyor: halkın büyük alikaaiyle karşılanmış, ile konuşurmuş. Necmln!n mütead- lıviçnde: 4 _ Suphi z·, a _ . tuh y • 
.Mo.kova ile bir pakt imzalamak Açık söylemek IAzım gelirse Fon sergiye çok iyi hayvanlar getirilmiş- did ihtarlnnna rağmen bu vaziyet Bern,. ~ (A.~.~ -. Umumt ae- yer şarkı (Titrer yürei 111 

nıetiyle kCDdiaino Almanyanın ne Ribbentropun şu Moskova ziyareti tir. Dün sergideki hayvanların pu - devam etmi§, nihayet Necmi Yıldız ferberlık ilan cdılm11tır. her n zaman yadıma ~el-
auretlc ihanette bulunınut olduiunu de garip hidi8elerden biriaidir. Bu- antajı yapılmıştır. Yann sergi, me- bir gece eve gitmit. Hilıeyin ve MU- sen) 
anlaya Tokyoda Alman aleyhtarh- ıün öjleden IODra aaat birde Stali- rasfmle halka açılacaktır. nireyi fasulye ayıklarken bulmuı BeB ~~: o·· & - Sadettin Kaynak. )lu 
ia fiddetli bir NJelt.e keı:ıdini aöateı· nin askerleri Moıkovada tayyareden B Z h •t Ô b [ k bıçatını çekerek kadını mllteaddi~ ~~"d:l <t~> :-. un ak- hayyer şarkı (Sürmeyi 8'ÖZ 
•elc.tedir. yere inen Ribhentropu aelamlamaia • a ı Z U a . _ tam aacae ı en &&0ıne ıçtımaından lSldilrilr) 

Alman lokantalarına kimıe uira- hazırlanarken Moakova radyosu 24,S Mesunen iltanbulda bulunan şeb- yerlerınden yarahyarak oldilrmüt- eonra nqredilen bir tebliğde bilhM- 6 _ Zeki Arif _ Suzfntk 
~or. Almanya. ltalyJL ve japonya kıaa dalga ile Çek dili ile neıriyatta rimiz eumhur"y·et mUddeiumumiliği tür. • ea şöyle de~~~ektedir: ıarkı (Sevdim seveli) 
arumda üçüzlü bir ittifakın ewıaı bulunuyordu. bqmuavini B. Cahid Ozbulak avdet- Beledıye faaliyeti . ~erberli11ın cC>. ~ ae- 7 _ Kanunt Necmi_ suı 
hazırlamıı olan japonyanın Bertin Ne söylüyordu) c Yeni harbin ikin le THlfuine batlamıttır. Belediye reisi Dr. Behçet Uz dUn çılmesıne karar verm11tir. nak şarkı (Sana candan 
eefirinin hebası general Oıina, oğlu- ci gününde demokrat ~ek milleti, Müddeiumumi muavinlerinden B. yukan mahallelerde kanalfz~syon sözlerim var) 
nun diplomatik mesleğine airdiğine kendi memleketlerini işgal eden düş- adfr Ener ve Celtl Varol, dttnden ve yol fnıaatmı tetkik etmfftlr. Sayın AT1ad olu 8 - Udi Ahmed - KOrd 1 
Janet ettiğini söylemif. wı demiştir manlara karşı a~larchr. O it baren a7lık mezuniyetlerini isti- ZABITADA hicazkAr şarkı (Ey n 
ki: zaman Almanya kendi toprakları da- male bqlamlflarclır. okuyucularına ıtızel) 

- Ben her zaman onun orduda hilinde bir de Çek hududu bulundu- B. R O 9 - Refik Fersan • kördl 
kalmasını istemiıtim. ğunu görecektir.> ama~nn naf Çala ile yaral•_.k Hidiaeleri föriiyor, ok117ol'IW1ua. ıarkı (G~zlerfn mavi mi • 

Bütün ıazeteler bir ağızdan ja- Her halde bu emler, deetta aöy- Şehrimiz asliye üçüncü ceza hi- Bahribaba parkında Davi oğla Dünyamız, maaleıef yenf bir harbı ne) 
ponyanuı bundan İMtyle yalnız ken- lenmiı ıözler olmasa gerektir. kimi B. Ramazan Onatın terfian tem- Cako, 11 yquıda Aptullah ve aabı- l'irmit bulunmaktadır. Anadolu, lise 21 40 Konuşma (dış politika ha· 
dine IÜW•ll yeni hir eiya-et takip Bwıdan 1-tka Alman gizli polisi yiz mahkemeai azahtma tayin edil- kalı Boz Bekir bir kavp netieesin- eskiden oldutu sibi her .Un ea doi- cliseleri) 
.......ı llzun ıeJdiiiai yazmaktadır- Gettaponun bir çok Çek vatıınper - diği haber almnuttır. Tayin emri bu- de çakı ile bfribirfni yaralamıtlardır. ru, en taae haberleri vermekte de- ıı 55 Neşeli plaklar • R.) 
lar. verlerini tevkif ettiğinden de bahso- günlerde beklenmektedir. vam edecektir. Ancak, ıa•eta kijıt- 22 00 Haftalık posta kutuıu (ffll• 

Hoçi Şimbun diyor ki : it uyordu. Ka•a• Jannın Avrupadan aelmekte olmuı bi dillerde) 
cYazak ki, yılan aYCU1Dı yılan Ayni sin aut dörtte Moakova Kahramanlar mahallemde Muta hasebiyle bilihare kiiıtlla kalmak 12 30 Müzik (dans mibitl) 

ıoktu.> ihtimal ki Ahııuyaıun ar- radyoeu Rueçe nefrettifi reeml h• fa kızı Feth11e, Naciye ve Süleyman, ribi bir ihtimali önlemek içia buıün.. 28 00 Son ajanı haberleri zfraa • 
kasından yürüyecek olan İtalya, bi- berlerde Fon Rihbentropun Moıko- ISTANBt.n. BELEDiYESi biribirini döTJntlflerdir. den itibarell (6) ulıife olarak inti- esham ve tahvilat. kamblVO 
zim ayni suretle hareket etmemizi vaya muvualatma dair tek bir keli- ŞEHiR TIY A TROSU pra bqlıyacaiız. Pek zaruri olarak -nukut borsası (fiat) 
iatiyecektir. Fakat &.yet hükümeti me bile söylememittir. Saat 21,30 da Tebcfül yani tefrikalarımızı da ara aıra ver- ıs tO J.fQzık (cazband • Pl.) 
ile komlntern hiribUinden ayrılar Va?fOvada h&kim o .. n kanaat, bu Kemerde umumhaneler 10kajında mek llztre kuiyorua. Ahval sükdnet 21 il 24 00 Yannk proıranL Arzuyu umumt tızerine 
19yler değildir. O halde boıu boşuna ziyaretten mühim ve fili bir netice Hasan oflu Sabit, ubepaf3 umumha bulur a, l'eDe 11 eahJfe halinde ve --------------~ 
ne diye zamanımızı heaK etmelih çakmıY8ıQia, hunuu daha ziyade blöf ya 0 ~ J şh kl ar ne salıibi Aliyeyi tehdid ve tahkir et- tefrikalarımıza yeni tefrikalar :ıave. 

Şimdiki halde japonya ile lniilte- olduğu, yalnız bu ıuretle antiko - miı, zabıtaca yakalanmıttır. si nretiyle iıatişarda devam edeee-
renin münuebahnda salahlar ve in- mintern paktın çırüklüjünün anlatı- konled v ası tiz. 
kieaflar vuJcua ıelmeel mU~n g(S. Jac.p merkezindedir. Yankeıicilik Anadolu karileri, en mufassal, en 
rülmektedir. Komedi 3 fasıl Fevzipaşa bulvarında sabıkalı Ha- doğru, en son haberleri kendi gaze-

Tokyodaki Alman aefiri Her Von sayfiyesinden Tokyoya dönmeai. ıi· Dikkatı Tiyatro Sersi .... ,... san, Mustafa otlu B. Kiminin ce- telerinde bulaeaklanndan emin ol· 
Ofun devamlı sükutuna mukabil, yui mahfillerde bir takım tefıirLtre b nden 10 lira çalmış, zabıtaca tutul- malıdırlar. 
IDCiliz tefiri Siı Robert Eraiaienm yol açmıftır. arkum4a4ır mu§tur. 

Fuarımızı 
12 Günde 

283,665kişigezj 
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(SAHiFE 3)' ~· ' (A1'ADOLV) 

Avam kamarası dün foplanmış ve Çember/aynın çok 
heyeCanlı ve tarihi nutkunu dinlemiştir 

N~.zi ~iman hükômetinin iki senedenberi takip ettiği 
yaset, artık tahammül edilmiyecek bir şekil almıştır 

• 
sı-

"Başlıvan harbin mes'aliyet1~ tek bir insana, Alman Hitlere racidir. O Alman şansölyesi ki, kaprisleri 
uğruna insanlığı mezbahaya ve feci bir sefalete sürüklemiştir ,, 

• ol 

lngiltere kabinesine Eden, Çörçil de girecekler 
Londra, 1 (Radyo) - Avam duğu gibi, !}imdi de kuvvete müra· yoktur. Almanya iki senedenberi vabı anlamak için Yon Ribentrobun dik. miştir. 

kamarası bugün saat 1 S de toplan· caat etmiştir. Fakat biz kuvvete kar· öyle bir siyaset tatbik etmeğe baş· nezdine gitmişse de, mumaileyh se· Fransanın Berlin sefiri Kolondur Parlamento müteakiben müdafaa 
rnıştır. Tribünler hnştanhaşa dol· şı kuvvt:tle mukabele etmeğe karat lamışlc.,rdır ki huna tahammül edile· firi kabul etmek istememiş ve müh· da ayni müracaati yapmıştır. büdçesine zamimaten beş yüz mil· 
muştu. Başvekil Çemberlayn söze verdik. Bizim Alman milleti ile hiç mez. Zira bu si.yasetin galebesi tak- letin geçtiğini ileri sürmüştür. Şu dakikada, dünyanın en bü· yon liralık bir tahsisat kabul eyle-
başlıyarak: bir davamız yoktur. O Alman mille- dirinde Avrupada sulh bir hayal ola. Almanyanın Berlin sefirimize yük bir kısmının, manevi müzahe· miştir. 

- Söz değil, şimdi icraat lazım· ti ki, Nazile1~~n mürekkep bir hüku· caktır.> verdiği cevabi notanın muhteviyatı· retinden emin olarak, taahhüdleri· Londra, 1 (Radyo) - İşçiler v6 
dır. Bu itibarla acele söyliyeceğim. met tarafından idare edilmektedir. Çemherlayn, sözüne devamla, nı biz hile radyoda işittik. Sefirimize mize sadık kaldığımızı tekrar ediyo· liberaller tarafından verilen bir tak-

Başlıyan harbin mesuliyeti, bu· Artık şu dakikadan itibaren, İn· Polonya ile Almanya arasındaki ih· verdiğimiz talimatta, Alman askerle· rum.> rirde hükumete tam bir itimad beı-
gün tek bir şr..hsa, Alman Hitlere giltere de 18 yaşından 41 yaşına ka· tilafı tebarüz ettirmiş ve şunları söy. rinin Polonya topraklarından çekil- Çemberlayn, nutkuna devamla lediği bildirilmiştir. 
racidir. O Alman şansölyesi ki, kap· dar bütün erkekler silahına sarılmış lemi§tir: mediği ve tecavüzü durdurmadığı Polonya • Almanya arasındaki ihti· Söylendiğine göre fniiltere Jta .. 
risleri uğruna insaniyeti mezbahaya bulunuyorlar. Başladığımız işe niha· Almanya, hakiki isteklerini hiç takdirde Polonyaya karşı verdiğimiz lafın sulhen bertaraf edilmesi için binesinin tam ve kamil bir şekilde 
ve feci bir sefalete sürüklemiştir. yete kadar devam edeceğiz ve ~ede· bir zaman Polonyaya olduğu gibi taahhüdleri düşünmeğe bile lüzum sulhu seven bütün devletlerin son takviyesi için Lord Çurçil, Eden, 

Hitler, bütün harekatiyle kendi fimize varacağız. Almanyayı idare bildirmemiştir. Almanya, bize ver- görmeden yerine getireceğimizi Al· ~ayretlerini sarfettikl~rini söylemiş 

1 

Grenvud ve Sir Arsibal Sinkler de 
emellerini tahakkuk ettirmek isti· eden hükumetin ikide bir şiddete diği cevabı Polonyaya bildirmemiş· manyaya bildirmesini ve aksi tak· ve İtalya Başvekili Mussolininin de- kabinede yer almışlardır. , 
Yor. Almanya, 1914 senesinde ol· müracaat etmesine tahammülümüz tir. Polonyanın Berlin sefiri bu ce· dirde pasaportunu i3temesini bildir· elinden geleni yaptığını ilave e\']e.- ~ 

Harp başlamıştır 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -

leri içtima halinde bulunmaktadırlar. 
ingili::z: parlamentoıu bu akıam, Fran 
•ız parlimentoıu da b11 aatırlar o
kunduğu ıün öğleden ıonra içtimaa 
davet edilmiılerdir. 

Hit!er Rayiıtağdaki nutkunda 
İtalyanın bitaraf kalacağını aöylemit 
Ve bu devlete ıimdiye kadar Alman· 
Yaya yaptığı yardımlardan dolayı 

te§ekkür ettikten aonra Almanyanın 
&arp devletlerinden hiç biri ile harp 
etrnek iatemediğini, maamafih icbar 
edilirae bu hayat memat mücadele. 
•inde hiç bir yabancı kuvvetin yardı
lluna ınuhtaç olmakıızın kendi kuv
vetleriyle çarpıtmaya amade bulun· 
duğunu da ilave etmiıtir. 

Bu mal\ımattan bugün için anla· 
tılan hakikat ıudur: 

Almanya aylardanberi Polonyayı 
tahrik ederek kendiıine karıı müte
arrız bir vaziyete sokmak için yap
tığı manevraların hiç biriıinde mu
vaffak olamamıı, ıulh cepheai devlet 
lerinin mukavemeti karııaında Sov
Yet Ruıyanm bitaraflığını temin et
tikten aonra bütün dünyaya tahak
küm etmek davasını ailah kuvvetiyle 
lahakuk ettirmeyi tercih etm'ıtir. 

Harp artık korkunç bir emri vaki-
dir. ı 

Alman devlet reiıi timdi bütün 
~ekaımı toplamış, garp demokraıi
lerini harba aeyirci bir vaziyette bı
:rakmak için çalıımaktadır. 
Akıi tahakkuk edinceye kadar 

italyamn bitaraflığmı muvakkat te· 
likki etmek lazımdır. Almanya, ha· 
la demokraailerin Danzig için bu 
kanlı boğuımaya atılmıyacaklarını 
Urnid etmekte ve onların filen harbe 
tirnıelerine intizaren İtalyanın bita
t-af kalacafını aöylemektedir. 
Dünyanın talii ancak buıün inıi

lia: •e Franaız parlamentoları aon 
ltal'arlarmı verdikten aonra anlatıla
caktır. 

İnıilterede olaun, Franıada olıun 
hUkumetler malik oldukları ıeniı 
aalahiyetlere raimen harp ilin et· 
~ek hakkma malik deiildirler. Bu 
hak, münhaııran parlamentoların 
Jani b·zzat milletlerindir. 

Maamafih bu parlamentolardan 
Çıkacak kararların mahiyeti hakkın
da ıüphe ve tereddüde mahal yok -
lur. İngiltere parlamentosu olsun, 
J:'ranıız mecliıleri olıun böyle bir va· 
~İYct karııaında hattı hareketleri ne 
olacağını aylardanberi ihaaa etmiı 

bulunuyorlar. 
Harp, hem de tarihin kaydettiği 

~il kanlı, en korkunç harp bugi.inden 
İtibaren baılamı§ telakki edilebilir. 
Yazık ki e•ki bir muharip olma11· 

na rağmen Alman devlet reisi harbın 
hiçbir meseleyi hal ve faııl etmedi
iini, bilakia yeni yeni meaeleler do
iıarınaktan batka hiç bir netice ver· 
tılediiiri takdir edememif, milletinin 
davaıı diye ortaya attığı dünyaya 
tahakküm emelini tahakkuk ettir
ı.ıek için bu kanlı vaııtaya baıvur· 

Hitle1-' in büyük harbı 
doğuran nutku 

lngiltere Kralı, Çember
/ayn' ı ziyaret etti 

Alman gemileri 
Anvers' e döndüler 
Brüksel, 1 (Radyo) - 24 saat ev-

vel limanı terk için emir almış olan 
Alman gemileri te.krar Anverse dö
nerek hamulelerini tahliye etmeleri 
için emir almışlardır. Rayiştağın dünkü içtimaında Dan· 

z· g'in ilh~kı tasdik edildi 
Alman 

evrak 
sefarethanesinde mahrem 

dün tamamen ya'<ıldı 
-=+=-=--

lngilterede alınan 
tedbirler 

Berlin, 1 (Radyo) - Rayiştag dan çıkarmamak üzere asker elbise.. Londra, 1 (Radyo) - Kral altıncı müteakiben muhalifet rüesasını ka
bul eder.ek uzun müddet konuşmuş meclisi, bugün saat onda mareşal sini i'iydiğini, yegane emelinin, mil-ıjorj, bugün başvekil Çemberlayni, 

Göringin riyasetinde toplanmıştır. Jet için harp etmek olduğunu, an- vazif.esinden alıkoymamak maksa· ve saat 12,20 de kabineyi toplıyarak 
Tribünler baştan başa dolu bulu • lamadığı bir söz varsa o da boyun diyle Bukingam sarayından çıkarak vaziyeti müzakere etmiştir. 

nuyordu. Sefirler gelmişlerdi. H:tler eğmek olduğunu, bu harbin Alman başvekalete gitmiş ve Çemberlaynle 

Londra, 1 (Radyo) - Hilkumet 
bir tebliğinde, hastahaneler, dispan
serler ve doğum evlerinin yarından 

itibaren tahliye edilmesini ve uzak
lara sevkedilecek olan kadın, çocuk 
ve ihtiyarların hemen nakli lüzumu
nu bildirmiştir. 

içeri girerken, mebuslar tarafından milleti için bir hayat memat meselesi ı yarım saat kadar görüşmüşWr. 
şiddetle alkışlanmıştır. Orduda va - olduğunu ilave eylemiştir. Kralın bu jesti, İngiltere tarihinde 
zife almış olan yüz mebus hazır bu· Hitler:n sözleri, şiddetli ve sürek· henüz kayded:Jmemiştir. 
lunmamıştı. li alkışlarla karşılanmıştır. Müteakı- Londra, 1 (Radyo) - Çe~erlayn 

Hitler, Danzigle koridorun esa - ben doktor Frik kürsüye gelmiş ve saat 18 de Alman sefirini kabul etmiş 
retten kurtulması Iazımgeldiğ"ni Försterin ilhak hakkındaki telgrafı· ve uzun müddet görü;müştür. 
kaydettikten sonra, bu meselele· nı okumuştur. Bu telgraf şiddetli al· Bu ı:;abah, Alman sefarethanesin· 
rin halli için şimdiye kadar daima kışlarla karşılanmıştır. den b:r duman çıkmağa b~şl.amış ve 
müslihane bir surette çalıştığını ve Danzigteki kanunlar ve ayan kal· öğleye kadar devam etmıştır. Tah· 
fakat, bütün teşebbüsler.nin akim dırılmıştır. min edildiğine göre sefarethanE>de 
kaldığım, Danzigde Almanyadan Yeni kanunlar 1940 senesi iptida- mevcud mahrem evrak yakılmıştır. 
başka hiç bir devletin hakkı olma· sından sonra meriyet mevkiine gire· Londrn, ı (R:ıdyo) - Çemberlayn 

Türk.lngiliz dost
luğu kuvvetlidir 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

ya için iftiraklı olan bu zamanlar· 
da Türkiye ve İngilterenin biribir· 
lerinc doıtluk rabıtalariyle kuvvet-
le bağlı olmalarından kendilerinin 
de çok memnun olduklarının ilave· 
ten arzını büyük elçiden rica et. 

dığını, iki gündenberi bu ihtilafın ,...,.ktı'r. bngiin hariciye nazırı Lord Halifaksı. '"" nı:ı:lerdir. 
halli için teşebbüslerde bulunduf(u · ** ______ _ 

Londra, 1 (Radyo) - Hükumet, 
düşman tayyarelerinin geldiğini bil· 
diren işaret makinelerinin derhal ha
rekete getirilmesini, bütün vesaiti 
nakliye ışıklarının kapatılmasını ve 
şevkların söndürülmesini emretmiş
tir. 

---oo*ooo---
nu, buna rağmen hududlarda müte-Akd d k• ı 
madiyen çarpışmalar ~ld-uğunu, Al- eniz e ı vapur arı- Romanya' da 
man ordularının saat o,5o de Polon- s •• k A 

ya topraklarına g'rmek mecburiye· 1 t b l ı. u un et 

R uzve} tin mesajı 
Vaşington, 1 (Radyo) - Amerika 

cumhurreisi B. Ruzvelt, ingiliz, Fran 
sız, Alman ve Polonya hükftmetleri
ne birer mesaj göndererek tayyare· 

tinde kaldıklJıını, vazifelerini ifa mız s an u ımanı-
etmek ufrrunda bir saniye bile kay· 
betmemek mecburiyetini hisı:-ettik- ~ ld ı 
ler;ni, Almanyanın, garptan hiçbir na ça Q9fl l at' 
9ey istemediğini Polonyayı ikna et
mek için çok çalıştığını, Polonyanın 
buna mukubil umumi ı:ıeferberlik ilan 
ettiğini kaydettıkten sonra şunları 

söylemiştir: 

- D:.irt ay evvel Polonyaya ha · 

lstanhul, 1 (Telefonla} - Hü· 
kumet, Akdenizde bulunan bütün 
yolcu ve şileplerimizin derhal İst<:.n· 
bul limanına dönml!lerini bildirmiş-

İlk seferini Mersine yapmak iize. 
re bu sabah saat onda hareket (•len 
Kadeş vapuru da Çanakkaleden 
döndürülmüştür. 

ber gönderdim ve Almanyayı çevir- t~i;.;r·~----~~-------::-------::-------
mek istiyenlerin, hiç bir zaman mu· t?::!!. 123\t/8\ m OD~ 
vaffak olamıyacaklarını blid:rdim. ~ a ~ \S' e -=-
Polonya, ne bizi, ne de diğer devlet. M k • • ı • k 
l~ri dinledi. A~man~·a, hiç bir devle- a ıneye verı ır en 
tın yardımını ıstemıyor .> 

Hitler, müteakıben Rus - Alman $ ............. ................................... . ........................................................... -

anlaşmasından bahsetm:ş ve iki mil· H · İ 1 h · tt• 
letin rejimlerini harice telkin etme· 1 er gece cep eye gı 1 
meği kabul ettikten sonra, tamamen Roma, 1 (Radyo) - Berlinden haber veriliyor: 
anlaştıklarını söylemiş ve Rus • .t\l· Hitler, refakatinde Mareşal Göring olduğu halde gece cepheye 
man ticaret muahedesinin, müteka· hareket etmiştir. 

~~~~~;~aatlere dayandığını ilave e,·. Sulh ümidi henüz kayıp olmamış 
Hitler, bundan sonra Almanya ile Roma, 1 (Rady<ı) _ Siyasi mehafil, muhasematın başlamış o.1-

Polonya arasındaki \·aziyetten bah- 48 d · tt b' ı·h · k" bulunahı masına rağmen saat için e va zıye e ır sa a ım anı • 
setmiş ve harbin, Polonya hükume- leceği ümidindedirler. 
ti ortadan kaldırılıncaya kadar de - f 
vaın edeceğini, Almanyanın Leh mil l11giliz donanması aaliyette 
letine karşı hiç bir husumet be5le • i~kenderiye, ) (Radyo) - İngiliz donanması süratle Mısır sahil. 
mediğini, bundan dolayı Alman tay. lerini terkederek semti mechule hareket etmiştir. 
yarelerinin, yalnız askeri mevkilere 
bomba atmalarını ve sivil halka za. Ingiliz tayyare kuvvetıeri hazır 
rar vermemek için emir [1.Jdıklarını 
kendisinin nihai zafere kadar sırtın· Londra, 1 (Radyo) - Bütün lctyyare kuvvetleri harekete mii· 

heyya bir halde bulunmaktadır. Hükumet, lazım gelen bütün müda. 

muıtur. 

Tarih, bu kanlı ve korkunç meıu· 
liyeti üzerine alan Alman devlet rei
sini ve ona bu müdhit kudreti veren
leri hiç bir zaman affetmiyec~ktir. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

faa tertiplerini almıştır. 

Müstemleke orduları hareket etti 
Paris, 1 (Radyo) - Müstemleke orduları şimali Afrikadan nak· 

liye vapurlarına bindirilerek yola çıkarılmıştır. 

Bükreş. 1 (Radyo) - 1\Iuhase· 

mat haberleri burada sükunetle kar· ]erin gayri müstahkem şehirleri, 

şılanmıştır. Gazeteler .saat başına masum sivil halkı bombardıman et
ilıiveler çıkarmakta ve halkı vaziyet-! melerine mani olmalarını rica etmiş
ten tenvir eylemektedir. tir. · ~ 

Fransız parldmentasu 
bugün toolanacak 

Bu toplantıda kabineye harb için 
salahiyet verilecrektir 

Pari->, 1 (Radyo) - Daladiye bu tır. 
giln hariciye nezaretinde başkuman Diplomaıi faaliyet: 
dan general Gamlen ile, erkanıhar· Paris, 1 (Radyo) - Hariciye na· 
biyei umumiye reisi general Kols:ını zırı jorj Bone, bugün italya sefiri 
kabul etmiş \·e uzun müddet görüş· Gorilyayı kabul etmiş ve italyanm 
müştür. Daladiye yarın saat 15 de sulh teşebbiisü hakkındaki milraca
parliimentoyu fevkalade içtimaa da· atlarına cevap vermiştir. 
vet edecektir. Bone, bugün, Polonya ve mütea • 

Siya"i mehafilde söylendiğine gö. kıben İngiliz, Alman sefirlerini ka· 
re hiikOmet bu içtimada harp kararı bul etmiştir. 
için parlamentodan salahiyet alacak 

Milli Şef Erkinı harbiye 
dairesinde Mare

şalla görüştü 
Ankara, 1 (Telefonla) - Milli 

Şefimiz ismet lnönü, bugün Büyük 
Erk~nı harbiye riyasetine gitmişler 
ve Mareşalıınız tarafından karşılan· 

mışlardır. 
Milli Şef, burada bir müddet ka· 

larak Mareşalımızla görüşmüşlerdir. 



\ANADOLl') 

Berlin Varşova 
- Başlar fı 1 inci sahifede - - Baştarafı 1 inci sahifede -·a - Daima ve bütan vaz'yetıerde batı- Polon) a hudud muhafızlarına ta r

cı:::o---~---------------------------------~~~~t'i rınızda tutunuz ki, büyük nasyonnl ruz ederek makineli tüfek ateşi aç -

Almanyada ihtilal 
hareketleri baş 

gösterdi 'l ertı eden hava 
subaylarımız 

lCe a 
so yalist Almnn:yanın mümessilleri- mıştır. Muhafızların mukabele etme 

g siniz. i üzerine Almanlar gerj çekilmişler- Londra, 1 (Radyo) - Hanavrada 
Paris, ı (Radyo) - Berlinden dir. ve Almnnyauın diğer bazı büyük şe-

• bild'riliyor: Alman tayyareleri Kay- Hududun diğer tarafında Polon- birlerinde yiyecek kıtlığı yüzünden 

Pr ı manya, Katnviç ve sair bazı şehirleri ya arazi ine el bombaları ve fişekler halk arasında he) ecan ve hatta a-
An knra, 1 (Hususi) - Terfi etden on e bombardıman etmi lcrdir. atılmıştır. yaklanma hareketleri başgöstcrmiş-

'ha\ n uba) larımızın · imleri şunlar- Alman orduları bu abalı saat beş Danzigten bildirildığine göre ka- tir. 

dır: ten altıya kadar Vistill şehrini geç_ dınlar ve çocuklar şehri tahliye ede- Reranide işçiler ve bilhassa maden 
AJb lhğa terfi eden hava.~arb~Y- Lo drada tetkikler yapan Ira ı mu· mek üzere köprü kurmağa başlamış- rek şarki Prusyaya gitmektedirler. işçileri, kendilerine verilen yiyecek 

lnrı şunlardır: .1uzaffer Goksenm, lnl·dır. Alman karargahının bir teb- Varşova, 1 (A.A.) - Pomeranya miktarıoın azlığından dolayı çahş-
F e) zı Uç ner. . ıı· ler da.lo aldıklarJ emirle dö düler liğinde, Alman ordularının muhtel'! daki Dialdovo ve Cbojnice şehirle- mak istememektedirler. Lokantalar 

Yarba.) ıga t rfi eden Hv. bı~ba- a 1 ffi \,,.. Polonya kasabalarını işgal ettikleri riyle Polonya silezyasına ve Cestoc- da yemekler ateş 4ahasınadır. Bil • 
ş 'nrı: Azmi 'f rkay, 

1

amık Zıyal, tstnnbul, ı (Telefon) - Son gün-Jgerek Frnnsada fevkalade hazırlık- bildirilmekte; Tesen, Knsen ve Rah- hova adlı Leh şehrine karşı Alman has a Avusturyada memnuniyetsiz-
l\Jazlum K yu k. .. lerde Lehi n, Almanya Fran a ve lar vnr. Herkes harp olacağından mele doğru :rürüdükleri, şiddetli su- kıtalnrı muntazam taa~ruz hareke- lik çok fazladır. Hükumet açıktan 

R nba ıhga terfi eden hava yuz - italya hudutlarının kapanma ı yü- kor ·uyor. Geceleri Pariste ışıklar rette çarpışıldığı kaydedilmekte ve t ne başlamıı;lardı~. Taarruz deva~ açığa tenkid olunuyor. Ve Avustur· 
ba ıl n: zünden intizamını kaybeden Avru- söndürfilüyor, trenler muhafaza al- Alman donanmasının Danzig sahilin etmektedir. Kotovıcpo ve Orakovı - yalıların Almanya uğrnnda fedakar-

Te\"'fik Ermen, Tah in Sükas, Sey- pa semplon ek presi bu abah tam tında bulunduruluyor ve hava hfi· de mukavemet göstermekte olan Vo- nin tan areler tarafından bom bardı- lığa katlanmak istemedikleı:i söyle-
fullah Alok, Seyfeddin Gaipoğlu, ,. akt:nde gelmiştir. cumlnnna karşı maskeleniyor. Bazı nerialnyı bombardıman ettiği ilô.ve man edildiği haber verilmektedir. ııiyor. 
Zeki Belgin, .Nureddin Tesar, İsmet Araları açık ve gergin olan mem- italyan istasyonlarında da aynj vazi- olunmaktadır. Varşova, 1 (A.A.) - Gece ve sa- Bu vaziyette büyük b'r harpte Al-
!=:unar, Zeki Gülsün, Ümran Kara · leketlerdeki hatlar yerine cenub hat- yeti gördük. cAnatlolu, alman tebliği re misin- bahleyin yapılan Alman taarruzları manyanın muhtelif noktalarında is-
\rn . Salih Diı ik. tından i tifade edilmek suretiyle se- Türk - Irak dostluğu Saadabnd de Varşovnnın bombardıman edildi- ihbarda bulunmaksızın ve müdnfa- yan hareketleri olması uzak bir ihti-
Yüzbaşılığa terfi edenler: fer yapılması bunu temin etmiştir. paktının çerçevesini çok aşan bir sa- ğj hakkında hiç bir kayıd olmadığı- asız şehirler siv 1 hnJkı .m:asın~ deh- ma) değildir. 
Hı..ıkkı Gök C\'er, Kemal Asna, c~ Londra maarif müesseselt!rini gez- mimyiet içindedir. İki kardeş millet na göre dan buna dair verilen rad- şet ve panik snçmnk gıbı barız bir Viyanadan hareket eden nsker 

J'> 1 Gokbeı • Sadedd n Akat, Kemal mef'e davet ed"Jen Irak maarif mil- tamamiyle rnüttehid ve anlaşmış va- yo hab:rlerinin yalan olduğu anla _ niyetle yapılmıştır. Ahali tam bir yüklü bir trenin hareketi sırasında 
E iner, Kamil Ynsa, Şevket Akı, Ah- fettiş ve muallimlerinden mürekkep ziyettedir. Biz Tilrkiyeyi vatanı- ılmaktadır.> disiplin ve soğukkanlılık ve mutear- trene kadınlar hücum ederek hare
med Yakar, • ·ureddin Ayca, irfan irmi ki!ıilik bir kafile son vaziyet mız gibi tanırız. Burada yabancılık Danzig, ı (Radyo) _ Polonya rıza karşı ınOdafaa azmi gösterdiği ketine mani olmak istemişlerdir. Bu 
Tun el, Hakkı Uğan, Cevad Aytuğ- tızerine ingilteredeki tetkiklerini ta- hi etmiyoruz. Tilrkiyenin daima mu gUmrfik memurları tecrid ed'lmiŞ- için bu taktik muvaffak olamamış- tren bOyilk güçlükle yoluna devam 
rul. Suad Alev, Reşda Ersel, Sala - mnmlamadan memleketlerine dön- vnffak olması, dnha ziyede kuvvet- !erdir. Yüzlerce tevkif at yapılmış - tır. edebilmiştir. 
heddin l çarkartal, Kamil Aşkun, mek için emir aldıklarından bugün- lenmesi ve yükselme i için dua ed'- tır. Vnrşova, ı (A.A.) - 1 EyJQl 939 K d 
Fuad Dörbudak, Abdürrezzak İnse· kil ekspresle gelmişlerdir. Iraklı ma- yonız. Tilrkiyenin büyüklerini, b'I- Berlin, 1 (Radyo) - Berlin polis tarihinde şefakla beraber Almnn ana a 
!el, Cmid Süreıya Berksan. ari!çller, burndan Transit geçerek hasn AtnlOrk ve 1 met lnönünü dai- mOdOrO, şehirde hava tahnffüzü tat hOkOmetinin mOsallôb kuvvetleri Po kuvvetlerini bı-

C ... tteğmenliğP terı:i ede~ler: . Toros ekspre iyle Bağdada hareket ma hürmet ve tekdirlerle yad ve teb- bikini emretmiştir. Şehir geceler 
Ferruh Tart~!, ı_\ZIZ Ôğuten, Zı~a etmişlerdir. Grup içinde nltı ırklı cil eder:z ve kendilerine Irak bilyUk. karnnhktır. lonynya karşı muhasemata başlamış gilterenin emrine verdi 

Gokhan, ı:ay.rı G?ker. Burhaneddın kadın munllim de vardır. 1 . d farksız bir bağla bağlı bu- Berlin, ı (Radyo) - Resmı teb - lnrdır. Ottova, 1 (Radyo) - Kanada 
Gfi~ ... ı. Selamı Goktemen, Turgud Kıvafetlcri tamami\·le modern o- erın en liğ: Polonya hududu gerek şarki Pru başvekili Maknnzikin bugün kabi • 
l:çar, İhsan Aras, Cahid Gökçin, Sa- lan ~uallimler, givini~ itibariyle Av- lunuyoruz. 1 Muhasnmnt Pomeranyn, yukarı ya cihetinden ve gerek Almanya ci- neyi toplamış ve uzun müddet mü· b h dd . p ' t Ş"k .. Köprillü Ah • . Kn:file arasında bulunan rak har- . . ır. to 

a ın u.a • u ru ' rupalılarla aralarında memleketlerı- . . . . . . Sılezya ve §nrkl Prusya cephelcrın- hetinden bir çok yerlerde geç'lmiş- zakerelerden sonra par "men nun 
med Tuna, Ahmed Akba,., Kemal ne do"nu'"nce b" Jnrına b'r örtü ört- bıye \'ezırı Tnhn Haşımı paşanın ~ e- de ciddetle devam edi'-'Or. Meris, fevkalade 'rtfmaa davet edilmesi 10-ö 1 <J '>! .r tir. Alman kıtaatı, Danzig, Vesterp- y Y da, Hikm t Uçkan, Adil ça an, mekten başka fark olmadıftını i!;nret ğeni Sabiha Ha imi de bu sözleri te- E troyu ka abnlan Alman orduları ltatt defKi Leh garnizonuna taarruz zumunu bildirmiştir. Makezikin, Ka 
R'fat Darnargüç, Süley~nn TuJga~, etmişlerdir. Kafile mensuplarının yid ederek demiştir ki: tarafın&'ln zaptedilmiştir. Kıtaat 01- tmişlerse de bu taarruz püskürtül- nadanın ingilterenin yanıbaşındı 
Hu han ddin .~~zancıoglu, Halıl hepsi Tilrkçeyı ana dilleri gibi çokl «- Yolda gelirken Avrupa mem- sa nehrini geçmiş, Katoviç yolunu müştür. Alman taryareleri Cracovie bulunduğunu, deniz kara ''e hav' 
T cer, Faruk Gögt.epe. gfizel konuşma'· n ve memleketlerin- leketıerinde rok gürlük gördük. Ec- tutmuştur. d k' T kuV\ etlerini ing'lterenin emrine tah. 

l\11 M n ~ Y ye ve yuknrı Silezya a ı ozen İk'nci sınıfa terfı eden Hv. • · e. de Türkçe bilmiyen bir Iraklı mev- nebilere hiçbir şey satmıyorlar. Tren- Alman kıtaatı koridorda N'akel is- Puch ve Pvodno şehirlerine karşı is kıldığını bildirmiştir. 
Sıtkı Ozbayre. rut olmadığını ö)'lemektedir. !er askeri işgal albııda ! Herkes ka- !ikametine yürümcğe başlamışbr. mllteadd:d hava hücumları yapmış- yava taarruz etmişicrdlr. 

Dördtincü. sını~~ .terfi eden Hava Kafile reisi Salim Mnrnu gazete- çıyor. Yolcu trenleri tıklım tıklım do- Şarki Pru ya orduları Polouyn nr ve bu şehirleri bombardıman et Alman ordu unun en kuvvetli cep 
M 1. ~-e : Salım K . nı' V ·~·sel Bay koç'. eii ere u . zaha b vermiştir: lu 1 !larp o !ursa Irak ta Tür kiye ile loprnki an na kırk kil o metre girmiş- mişlerdir. Bu taarruz, Bcr iind ek. ı c ini, şarki Pruoya dan V arşov ayı 
Zihn• Goklen. Dordüncu ınıfa !•rf~ _ lııgiilerede iki ay kalacaktık, birlikle hnreket edecektir. lraklıla- tir. Tayyare filoları kıtaata kUll:yet- Poloııyn bıiyük elçisi sulhun idamesi i tihdaf eden kuvvetler teşkil etmek
eden hava h?sap memurları : Husnu fakat bir ay geçmeden geri dönme- rın en ziyade sevdikleri millet Türk- il yardımda bulunmaktndır. Polonya rnsusunda ingiliz hükOmet'nin yap- tedir. 

Tunı•.h, _zckı Koru.. ğe mecbur olduk. Gerek lngiltercde, !erdir.> lılardan alınan esirler Berline sev- tıf<ı gayretler karşısında Polonyanııı Varşovn, ı {Radyo) - BugUn ln-B şmcı sınıfa terfı eden Hava He. kedilmictir. 

oo- '>! aldığı hayrihahane tavrı alman hilku tişar eden resmi tebliğde, Polonya· 
l\le: ı o k ı s· R k "' h !'netine bildirdikten bir kaç saat son- nın bütün kuvvetiyle mukabelede bu-

Baaheddin Bilgin. Altıncı sınıfa A manyadaki ta e- ıtame tep ta e- ır us as erı c:.y a başlamıştır. Şiddetce misli görül- lunnrnk haklarını, şerefini ve istik-terfi ed"'n He. Me: Hasan Gökalp, • .. • Jd• 
N. et Cirel'. Dördü.ne.o sınıfa.terfi .e- bemı.zdon bı"r kafı"le bes;,nı"n vazı·yetı• et Berlıne ge ı memiş olnn bu taarruz hürriyetini, )filini tnrih muvacehesinde müdafaa 
den ta) yare makim tı: Bahrı özbır. ""' ıukukunu ve şerefini sonuna kadar edeceği bildirilmiştir. 
DöıJuncü sınıfa te~ i e en v. ma - a a ae 1. f d H d h 1 d ı tanbuı' 1 (Telefonla) _ Orta Brüksel, 1 (Radyo) - Berlindeı nüdaf aya azmetmiş olan bütün Tebliğ re mi aynen Polonyanın 
rangozu Mehmed Yalkın. t'> tahsil miles eselerinin ders yılı ba- haber verildiğine göre bugün orny, olonyn milletinin mildafnn azmiyle Berlin sefiri tarafından Almanynyn 

U.. d . . İstanbul, 1 (Telefonla) _ Bugün- şından itibaren öğleye kadar tedri- an ızın bir Rus askeri heyeti gitmiş rnrşılaşmıştır. ~erilmiştir. nl.VerS·l te e IIDtl.. · d l k b l d'l . t• tir. Heyet:n Berlini ziyareti manidar Varşova, 1 (Radyo) - 12 sivil Varşova, 1 (Rndyo) - BugUnkO kü Avrupa konvansiyonel trenı e sat yapma an esası a u e ı mış ı. 

görülmektedir. knsabn Alman tayıyareleri tarafın- bir resmi tebliğde, Polonya refsicurn-han hazırlıkları Pcşteden dört saat teehhürle on bir Yeni ders saatleri programını tespit Jnn bombardıman edilmiştir. Son uru tarafından örfi idare ilan edil-
buçuğa doğı·u gelebilmiştir. etmek Ozere Ankarada b'r heyet ılınan haberlere göre Dnnzig budu- diıı;.i ve Sm'gli Rydz başkumandan ı~ Bu trenle yolcular arasında b'r 1 talyanlll Vazı·yetl• t; 

1 tanbul, l (Telefonla) - univer- toplanmış, çalışmağa başlamıştır. · iundaki Polonya ordu u şiddetle mu- tayin edildiği bildirilmektedir. 
Si.le ı'şlerı' için tema ur yapmak üze- rnç glindcnberi Yugoslavya ve Selfi- ö k ld üt 1 '·a,·emct etmektedir. Polonva cumhurreslig~i maknmı nikte bulunmakta olnn talebeleri- ğleden sonraları 0 u a m a en - Ba,tarafı 1 inci ıahif..:de - ' .r 

re Ankaraya giden rektör vekili Pr. "Tiizden 100 ü gelmiştir. Bu talebe yapmak veya gezilere iştirak etmek giderek Kont Cinnoyu ziyaret etmiş- Par· , 1 (Radyo) - Polonya hü- harp esnasında inhilal ederse, Smigl1 
Ali Fuat şehr mlze dönmüştür. Pro ollarda çok guçlüklere uğramış ve . tiyen dışarıda hayatını kazanmak Jeı·dır. d\meti resmi tebliğinde, Almanların Rydz sulh zamnnına kndar devlet rel 
fe or temasları hakkında demiştfı bilha n Yugo lavyada otellerde boş mecburiyetinde olan talebeye, müeı:ı Sefirler lıu ziyaretlerinde, hüku "'olonya ordusu tarafından tnnrruza i olarak bu makamı da işgal edecek-
ki: tl · · 't ı ,·azı',_·etı'n· t" naruz kaldıkları hakkında iıuıa edi- ~ı·ı·. ~er olmndıg· ından ı'"tac'-·onlarda ge- 1 'l · d t' k me erınm, ı a yanın .r ı ... r-ü I it d k d kabu le ,, •• ,, .r e!;eden veya ve ı erın en ge ırce - ı . k · tt'kt bil R d ) B k nn 

c- n vers e e ayı ve b 1 1 d yin etme i hakkındaki notlarını ver en haberi te ·zıp e ı en sonra, • Varşova, 1 ( a yo - nş um -15 C'-·ICılde, tedri ata da ikincite rin- ccyi geç'rm ğe mec ur o !"lUS ar ır. ri vesika :le izin verilecektir. dU t t ft dan Smı'glı' Rvdz cepheve gitmiştir . 
.r Yunani tanda ke d'ler ne çuk ko- mişlerdir. ün nyanın anrruzun ne ara an .r .r 

de başlanacaktır. Geçen sene adliyE.. l 1 Ycnı· meb',ıs Tııam- Söylendi<rine göre, harp takdirin eldiğini bild:ğini, hakikatin hiçbir Varşova, 1 (Radyo) - Leh ordu-cr, trenlerde yer bu nmıy:-n ar n• "· ,, 
0 

1 \ekııleti bUtçes nden istanbul hukuk e harek edeb imek i n Almanya- ••• " de italynnın bitnrafhğına imkan gö aman snklnnamıyacağını kaydey- ları şarki Prusyadan sarkmakta o an 
fakültesinde okuyan muhtaç talebe •an bilet iz olarak trene binmişler, e d İ 1 d İ rülmediğinden, iki cepheden birim emiştir. Alman piyadesini şiddetli bir top a• 
için ryrılnn tahsi atı bu sene alarak' reni rde yer bularnıyanlar otobü!; zea ~Tl J an iltihakı lüzumu ve keyfiyetin ilan Varşova, 1 (Radyo) - Alman do- teşine tutmuştur. 
bu gibi talebe) i himayeye çalışaca- \ e d · ğ r va ıtalarla bir an evve u- ı c ırı mış ıı·. ,, ,, 1 h Ankara, 1 (A.A) - Trabzon me- b'l l' ·ı · t' '1anmnsının Gidinvavı bombardımn- Almanların zayiatı mühimdir. 

bu u Süle'-•man Sın-ı Gedir, Edirne B h b bn k dy ı'stasvonla a deva metmektedir. Varşovnda Vnı·şova, 1 (Radyo) - Polonyll· gız. 

Bu sene için yeni doçent ve as·s
tımlar alınacaktır. Asistan maaşlan 
i tenilen şekli b !muştur.> 

Diğer taraftan imtihan hazırlıkla
ı·ına başlanmıştır. Tıb ve edebiyat fa 
külte inde imtihanlar 25 eylOlde 
başlıyacnk, 16 birinciteşrinde bite -
cektir. 

Edebiyat fakülteıinde sertifika u · 

aulü: 
An karada bulunan edebiyat fakül

te i dekanı profesör Hamid de şehri
mize gelmiştir. 

Edebiy~t fakültesi talimatname i
ni yeni şekle göre tanzim etmek üze
re fakülte profesörleri bu hafta top
lan cnklardır. Toplantıda iki nokta 
göz önünde tutulacaktır: 

Biri sınıf imtihanının kaldırılarak 
~ er:ne sertifika u ulünUn ikamesi, 
diğeri de talebeye çifte lisans veril-
mesi. 

Tedri lisansı almıyanlar muallim-
lik yapmıyacnktır. Bunun için de ta
lebe iı:ıted ği dersten birisini seçmek 
hakkına malik olacaktır. 

Rüştü Aras lstanhula 
döndü 

dudu geçmeğe çalışmışlardır. .r 11 u a er • ş a ra o .r • • 

Bugünkfi konvan-;iyonelde yc>r b•.ı ıebu u Şer f Aykut ve Isparta me- ı·ınca verilmemiştir. :Mevsuk olup ol- ·aziyet normnldil'. nın Berlin sef'ri Lipski, bütün sefa· 
'nmıyarak Yugosla,·ya ve Seltinikt l.ıu u İbrahim Deıniralayın ölümlerilc madığı hakkıııda kat'i bir mnlılrnat Varşova, 1 (Radyo) - Almanlar ret ~rkfinı ile birlikte Varşovaya 

osalnn Trabzon mebusluğuna Edir- yoktur. şarki ı·usya yukarı Silezya ve Polon- qönmek Uzere hllkQmetinden emir 
knlnn 120 talebe ynrınki trenle gele- Slovak • a hudutlarında Polon- l t 
ccklerdir. Fakat harbin başlama ı ne C. H. P. idare he.>eti ve belediye Roma, 1 (A.A) - Stafina ajansı a - ..., n mış ır. 
dolayı iyle trenin geleceğ' şüpheli • ei i Şer;f llgen, Isparta mebusluğu- neşrettiği bir tebliğde Alman_ Polon- --------------

ııa I parla C. H. P. ve Halkevi rei i ya ihtilafının halli için Almanya ta-
di~nlebelerimizin bir kı mı henüz l1emzi 'Ulvi, Edirne mebusluğuna rafından yapılan tekliflerin italya 

lmanyadan a)•nlamamışlardır. Bu Trabzon belediye reisi Kemal Gök- da derin bir intiba uyandırdığını yn-
~nbah Sirkeci ista yon unu dolduran l parti genel başkanlık divanınca zıyor ve diyor ki: 

art: namz.cti olarak kararlaştınl- Buradaki intiba şudur ki, Danzig-talebe velileri ara mda mukarrer 
•·olcuları gelm . "nler n mütemadi- mı lnrdır koridor ve ekalljtyetler meselesine 
ı·en nğladıklan ve ırclenlere sorustur- Sayın fkincj milntehiplere bildirir dair Alman tekliflerinin intişarından 
dukları görülüyordu. , . ., ilfın ederim. onra harp dünyanın kabul edemi-

Eu sabah Köstenceden gelen Be- C. H. P. Genel başkan V. yeceği bir cinayet olur. Vaziyetin bu 
sarnbyn vapuru ile Dr. M. To fikin Basvekil suretle inkişafı karşısında Polonyalı-
riyasetinde l 7 kişilik bir talebe gru- Dr. Refik Saydam !arın zihniyeti anlaşılamaz . 
pn gelmiştir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Alman
yadaki bütan talebemiz bugün ay
rılmıştır. 

Sonuna kadar 

M , .. d UJ e ... Müjde .•. M ... d , UJ e •..• 
Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan 

ELHAMRA 
ha rp f. idaresinde Milli Kütüphane Sinaması bugünden itibaren büyük 

e e v 
- B ıtarafı 1 inci aahif de -

mucibince baka. a addedilecek ve ele geçtiğinde askeri mahkemele
re verHerek ceza ı:ördükten sonra bir mi li (Üç ay) kerlik edecek• 
lerdir. 

6 - Yukarıda doğumlan yazılı ihiyat eratiyle emsalleri sil"h al• 
tında bulunan ve henüz askerlik tmemi olan eratı ubed n tecil 
edildiklerine dair vesika ibraz etmiyenleri istihdam eden re mt ve 
hususi müessesat müdürleri ile ticarethane sahipleri askerlik kanu• 
numın 18 ci maddesi delalet'yle 91 ci madde mucibince para ceza• 
siyle cezalandırılacnğı gibi askeri ceza knnununun 75 madd i rnu• 
cibince askeri mahkemelere tevdi edileceklerdir. 

7 -- lhtiyatlnrm toplanma günüı 4. Eylül 939 Pazartesi günü~~r. 
Buna göre alikadarlann lzmir askerlik §Ubeaine müracaatları ılaıt 
olunur. 

bir programla sayın lzmirlilere kapılarını açmıştır. 
Londra, ı (Radyo) _ 350 bin ki- 1 - Kahraman Çelik Ordumuzun M•• b d • 1 h • } • • 

şiyJternsiledenişçifederasyonu,bu TRAKYA MANEVRALARI u a H mu acır er ıçın 
gün bir tebliğ ne§retrni , nazi hükO- JZMlR ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
metinin harbı tercih ettiğini ve ingil- Türkçe sözlü 1600 metre telanili birden Muhacir ve müb.,r'illerden hir ço[;u §Ubcde kayıtlannı yaptırnt3• 
terenin mukabeleye karar verdiğini 2 M E TR Q p Q L A 1 dıklnrı bu defa ynpılan incelemelerden nnlaşı~t§lır. • ··ba· İstanbul, ı (Telefonla) - Londrn ilan ettıkten sonra İngiliz milletinin - Şimdiye kadar kaydını yaptırmamı bu kabıl mu acır ve mu 

buyük ekimiz Tevfi~ Rüştü Aras bu- Alm"n milletine karşı hiç bir husu- Fransızca sözlü dillerin kayıtları yaptırmak için nüfus hüviyet cüzd:ınlariyle • ~ 
t-U n Anknradan şehrimize dönmüş- met bcsiem ediğini. ingilizler :n h U • Oynıyan !ar: T ayron Power _ Lorette y ou ng • Adolph Menj u bir vesika fotoğrafiylr, hemen ubeye gelmeleri ve tarih ilôndan r 
tur. Ruştu Aras burada birkaç gCin kfımete bağlı kalarak tek bir vücud s~andar: 2,30 4,30 7 ak a.m 9,30 da başlar barcn bir hafta İçinde §Ubeye mür caatla kaydım yaptırmıy 11 ıtf kaldıktan sonrn Londraya harek~lhalindc sonuna kadar ~arbe devamı ~c~h~~~~~l·~r~ı~d~~~~a~n~u;~~·~m~~uam~e~e~v~n~p~d;nr~n~~~·i1~~n~oi1t~ınfu~r~.~~~~~~~· de Ge ktir. . c deceği n i ilan ey 1 em iştır. ~=::J!!l!'iı!lla::!:mm:::c:sı::ız:c::z:ilE;;:ı;;;;~:;:;aı::::::::ı:FM::m:mıacc::;ı:a EZD::m:;;:ı::JllDI lı1 



(:ANADOLU) f __ A_v_ır_uı_p_a_d_a_O_H_a_n_Oa_ır ___ , •ıiiııiıı!o~r~. N--u-rı_ş_· --m -

'---------------------------------------.._ ...................... ____ J (;üneren 

Anadolu -
Dünkü ikinci tabında şu 

haberleri verdi: 
fngiliz, Fransız seferberliği-Alman kuvvetlerinin Varşo
\·aya hücumu-Varşovanın yaoması·ltalyavın b~taraflığı 

Gaaetemiz dün, hacliaeleri teabit vap vermiş ve ilhak kararından doa mukabil şiddetli bir ateş açmıştır. 
ederek karilerine bir ikinci tabı ver- layı te§ekkür ettikten sonra, Alman- j Londra, 1 (Radyo) - lmpara · 
••ıtir. Mülhakattaki okurlarunu:ın yanın, Danzigi selamladığını ve yir- torluk konseyi, kralın riyasetinde 
da malCimattar olabilmesi için o ha- mi senedenberi çektiği istıraptan saat on üçte toplanmıttır. 
berleri l*krar neırediyoruz: kurtulduğundan dolayı tebrik ettiği- Tanjer 1 (Radyo) - İtalyan te-

Berlin, 1 (Radyo) - Hitler, bu ni bildirmittir. baası Tunustan kaçmağa ba,lamııt-
~bah saat. dokuzda Alman askeri?e Hitlerin b"y-nnames ! tır. Fransa, Fasta acil tedbirler al -
hıtaben hır beyanname neşretmış- . . maktadır. 
tir. Hitler bu beyannamesinde, Po- ~ Berlın, 1 (Ra.~yo) - Hıt_ıe:, hare- Berlin, 1 (Radyo) - Propaganda 
lonyanın sulh teklifini red ettiğini kata &'eçmeden ~nce n~şrettıiı beyan. nazırı Göbels, bu sabah matbuat 
Ve bu vaziyet karşısında Alman hak nam.~de diyor kı: . . mümessillerini davet etmiş ve Po -
larının istirdadı için sillha müracaat Butün rneselelerı müzakere ıle hal lonya askerlerinin Alman hududları 
etmek lüzumunu hissettiğini bildir- hususundaki teşebbüslerimiz, Polon- na tecavüz ettiğinden, Alman ordu
tniştir. yanın takındıiı anu.d vaziyet ü~e~ine sunun mukabeleye mecbur olduğu-

Hitler, Alman miUetinin vazifesi- muvaffakıyetle ne~ıc~len~memıştır. un beyan etmiştir. 
ni yapacağından emin olduğunu ka- Ben ~ay.ıttımda hı~~ı.r kımseye . bo- Varşova, 1 (Radyo) - Polonya
Yıt ettikten eonra, beyannamesini yun egmış adam degıl.ım. Evve!_kı ak- daki ecnebilerin vaziyeti çok müş -
§U cümlelerle bitirmi§tir: şam hududun 23 .yerınd~m. dun ak- kül bir şekil almıştır. Bu sabah saat 
Yapsın millet, yaşasın Rayh§. şam da <40) yerı~_~n ~olonyalılar dokuzda bir Alman tayyaresi Var-

Fransada hududumuza ~~cavuz ettıler. Ben de Jovayı bombardıman etmiş ve muh-
bu ~abahtan ~tıbaren mukabeleye telif yerlere bomba atmıştır. 

Paris, 1 (Radyo) _ ~abine, sa- ge_çılmcsi emrıni verdim. T~yyare!e.ri Berl"n, ı (Radyo) _Alman or-
baha kartı saat 4,30 da reısicumhur mız, kadın ve çocukları vıkaye ıçın duları cenup cephesinden Polonya 
lebnmun riyasetinde toplanmış ve emir aldılar. hududlarına ateş açmışlardır. Gidin
Vaziyeti tetkik eylemiştir. Bu içti~ Mümkün mertebe askeri binaları ya limanı bomhardıman edilmektP.
Inada erkSnı harbiyei umumiye reisi h~d~f !ttihaz etm~lerfnf kendf1erfne dir. Harp şiddetle devam etmektedir. 
~elen ile hava ve deniz kuvvetle- bıldırdım. Maamfıh düşman taraf Londra 1 (Radyo) - Paris, Lon
tı kumandanları hazır bulunmuştur. bundan ba§ka türlü hareket ederse dra ve Varşova muhaberatı kesilmie-

Hükümet Alman ordusunun Po- biz de mukabele etmesini blliriz. tir. -

Emrazı intaniye hutaneıi la
buratuvar tefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil So
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 ___ , _____________________ __ 

Mevsimin en yenilik
lerini bayan kumaş
larının erkek kumar 
!arının en eyisini 

Ibrahim Karakaş 
tan alınız. 

Odun pazan No. 12 

lonya hududlarını tecavüz P.tmesi Simd. görüyorsunuz ki, arkamda u- Tras Kontinatal Prese göre, Al-
lteyfiyetini büyük bir dikkat ve e- mu~t harpte g-iymiı ~lduium nefer man kıtaatı, yukarı Silezyayaya doğ- rı Doktor ~ 
henuniyetle karşılamıştır. e~bıs7si ~a~dır. As_kerı saflara bu el- ru ilerlemekte ve Alman tayyareleri C h • t T 

. Rumi mehafil, bu hareketin in - bıse ıle ıltıhak edıyorum. Ancak za- Biyala, Çoltava ve daha bazı kasn- a 1 uner 
ııltere ile Franıayı faaliyete getir- ferden s~nra bu e!~iseyi. arkamdan baları bobmardıman etmiştir. Sinir ha&talıkf arz 
llıeje kifi olduiu kanaatini besle - çıkaracasrım veya oleceiım. Paris 1 ( R d ) - K b" T -

k 
. Ölü h l f' ..... 1 a·· . ' a yo a ın~. u t h itle tedir. rsem, a e ım, ~arep orına-- nus ve Caza" . . L_ t--1b' 1 ı mu e QS&lS! 

l t . tk· · h l f" H 1 · 0 d b" ır ıçın uazı aı ır er a -
Her giln saat 3 den sonra Şamh 

T. C. Ziraat bankası 
~URULUŞ TA RJHI 1888 

Sermczyui: : 00,000,000 Türk lirası .5ube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l ra ikramıye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ea 

az 60 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plina &'Öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 21>0 c ı,coo c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 60 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
D1KKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşatı 

dOşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ,, 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylOl, 1 birlnc kanun, 1 JDl.rt ve l h• 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türk Maarif Ce iyeti 
1ZM1 R 

Yataı ........ Ege Erkek Lisesi ..... Yatı••• 
Ana, ilk, Orta ve Lise kııımlannı havidir 

Kayt muam~lesi bafladı. Karantina k6prüde 141 nci sokakta 
Liseye müracaat edilmesi. Telefon 

Lise 2920 Tel. lmıir Ege Lisesi 
Ana ilk 3947 "' •Jt• d ır. ıncı a e ım e stır. na a ır rnış v b"t"' .. t l k l d .. f" •ıgt '(;"re e e u un mus eme e er e or ı 

şey olursa, Alman milletine en cesa- idare ilan edllmittir. 
Londra, 1 (Radyo) - Avam ve retli ve iradesi en kuvvetli kimsey· 

brc11ar kamaraları, aaat onda top- kendilerine lider seçmelerini vasiyet Franaada seferberlik 
sokak No. 19 da hasta kabulilne ı••••••lııilııflllllliılilll•lilll•-•-•••••••••••m. 
başlamıştır. 

'41llnıııtır. Milteakıben intiıar eden ederim. i [an l 
reınıt bir tebliide, hava seferlerinin İtalyanın şimdiy~ kadar bize olaı 
~il ve hariçte bugünden itibaren hizmetleri bulunuduğunu tt'9ekkürl Paris, 1 (Radyo) - Bugiln Reisi-:-------------
q}dırıldığı ilan olunmuştur. anmak isterim. Maamafih ltalyan "umhurun riyasetinde \'e erkAnıhar- AN A LJ Q LÜ 
41 man donanması lar isterlerse bundan sonra bitaraf ~iyei u. reisinin huzurile toplanan 

. kalabilirler. Biz bu işi bundan sonra Fransız kabinesi, mUzakere netice-
h Roma, 1 (Radyo) - Berlmden kendi kuvvetimizle ba,arabiliriz. ·esinde, kara ve deniz ordularında r.~ 1'"v ~fv A cııt r..A. 7.'l':n 

a nan haberlere göre, Alman do- Varşova - Danzigteki Alman ka- umumi seferberliğe karar vermiştir. •11--------------1 

Tel: 3559 lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 
Fettah cmnii seı·ifi imamet ve kitabet ciheti açıktır. 7 9 939 Per

şembe günü musabaka ımtihanı yapılacağından taliplerin o gün sabah 
saat onda Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları 
lüzumu beyan olunur. (3268) 

ll&nnı P l G"d' h"ll Sahip ve Ba•muharriri ası o onyanın ı ınya sa ı e- d kl h' d d Karar derhal ilin edilmiştir. Fran- r 
l'İni abloka için emir almıştır. ~n Ve çocu ~rı ıç urma. an pr- HAYDAR RÜŞTÜ OKTEll J T 

Hijku
··m t ayn· d p 1 kı Prusyayn hıcret etmelctedırler. ız kuvvetl eri mütemadiyen sevk U f •-' zmı•r ecı·m ıı•SeSJ• dı·rekto••r• 

e • ı zaman a o on- nktalnr".1a ve hudutlara gönderil- ••• "~urcıt " t'&n i,ım 
Ya topraklarının Almanlar için teh- Paris - Alman kuvv~tleri bugUr. rnekte, ve Fransa, harbe iştirak et- •tldt:,.. ı ·· v •• d 
l:ı 1. .._,__ ld ~ .

1
.. . sabaha karşı muhtehf kollardan mek u··zeredı'r. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR UgUD en: 

'ute ı mınuuuı o ugunu ı an etmış- . . 
tir Danzıg ve Polonya Uzerıne yürüyüşe Londra, 1 (Rad'"o) _ Avam ve 1 I k 

d ht l"f ~ t l' A R E H A N B S 1 - .ise ısrnına orta okul mezunları. 
p · 1 (Rad ) p l f" başlamışlar, tayyareler e mu e 1 lordlar kamaralan bu akşam 18 de 2 O arıa, yo - o onya ae ı- . lımir tkinel Beyi•, ıoka- - rta kısmına ılk okul mezunları kabul edilir. 

ri b .. d H . . açık şehirleri bombardıman etmışler- toplanacaktır. Bu toplantıda ingfl- C. Halk Partili 6inuı ,.,.,. 3 - Tiirkçe yabancı dil, hesap, daktilogw rafı stenogw rafi, bürokomer-
r:ı'0 UC.U~ aaat on ~ aprıcı1ye nahzırı dir. terenin harp kararı vcreceg~ i mu hak- ""' o ney t t Telgraf: İzmir - ANADOLU siyal derslerinden arzu ettikleri kursa memur ve müstahdemler kavıt 
.ı 1 zıyare e mıı ve 0 onya u- Kuvv~tli ve teksif edilmiş şekilde kak sayılmaktadır. Kamaralar ilk "e kabul e..ı 1·1 1·rler. • QUdlar Al k 1 . f rET,EFON: t776. Poıta htNn:.ıor .. (1 

da ına man 88 er erı tara ın • başlıyan bu hareket Polonya üzerin· çtimalarını yapmışlardır. Fakat ka- ı--------------1 Eski kayıtlılar kayıtlarını yenilemelidirler. (3264) 
n tecavüz edilerek, dört kasaba i~- ' . . d rar, vaziyeti katiyetle anin- A li o N J.o.: :j lt: k A l T I 

lal ettiklerini ve bazı askert binalara de istediği dehşetli tesırı uyan ıra-bo mamıştır mak için ikinci bir celseye bırakmış- Y.U•4' J.400, Altı •ıhla 800 
rrıba attıklarını bildirmiştir. af. 'h Al D · · ·1 •""'ltw. l.J • • ·ıh k Maam ı , manya, anzıgı ı - !ardır. • 
:ınzıgz~ ı ~ ı hak etmiştir. Harp, fiili tekilde baş- Varşova, 1 (Radyo) - Bua-ün ııa- Yabanet memleketler fttn 1entllt 

abone lcrt'ti 17 Hradtr. d J?anzia, 1 (Radyo) - Naziler lı- la~ış~ır. Polonya kuvvetleri, muh- bableyin taa~ruza kalkan Alman ha
ı.İ-tı Forster, bu sabah saat onda telıf cephelerden ıarkan Alman or- va kuvvetlerı, Varşova ile beraber 

1tlere bir telgraf çekmiı ve yirmi dularına kal'fı ıiddetle mukavemet Karakovi, Gidinya ve diğer üç büyük 
)ıldanbcri ana vatandan haksız yere etmektedirler. Bazı hudut kasabala- şehri şiddetle bombardıman ettikten 

Güntt geçmft naıhalar 25 kunıttur. 
ANADOLV lılATBAASJNDA. 

BASII .. M1$7'1R 
~~lrnıt olan ~.a~zigi ilh~k ettiğini, rı. A.lmanlar tarafından işcal edil- sonra çekilmişlerdir. 
~. erkek, butun Danzıg halkının mıştır. Bükreş, 1 (Radyo) - Bura siyasi fından resmen bildirilmesi fozerine 
~nya ile beraber olduğunu ve Polonyada hudutlara dotru tah- mehafilinin kanaatine göre, bugün- İngiliz kabinesi, son bir içtima yap-

aünü gördüiünden dolayı bahti- ıidat artmaktadır. Şu dakikada en den itibaren artık bir sulh meseleıi mıı ve kamaraların vermiş olduğu 
)-..}ık duyduğunu bildirmiştir. mühim mesele, İn&iltere ve Fransa- değil bir sulh kelimesi bile konuşu- selahiyete istinad ederek umumi se-

F'orster, bundan sonra Danzig se- nın takınacakları vaziyete bağlıdır. lama~. ferberlik ilanını kararlaftırmııtu. 
"-toeunun kaldmklığını, ilhakın Almanyada, büyük 1afer ,emlikle1'i 
~Yiıtağın tasdikinden sonra bir te- yapılmaktadır. Hakikatte halk, bü- Gidinya ablokada Şimdi lngilterede aldı durduran 
lb~J yuaıının tanzimini rica eyle - yük bir telaş ve heyecan içindedir. Berlin, 1 {Radyo) _Alman top- bir faal~yet ve hazı:-lık hüküm sür -
lbıttir. Mareşal Göring vermiş olduğu bir çusu, Polonya istihkamlarına bom _ mektedır. 

Berlin 1 (Radyo) - Rayiştag nutukta demiştir ki: bardıman etmeğe baflamııtır. Lehistan hükümeti, Almanyanın 
ibec:Iisi, bugün öğleden evvel saat - Kıtaatımız harekete geçmiştir. Alman donanması, Gidinya lima- bilhassa koridor üzerinden dört nok-
~ birde toplanmıı ve Hitlerin, Dan- Kuvvet ve hak ikate güveniyoruz. Al- nını abloka etmiştir. tadan ıiddetli hücumlarda bulundu-
~ ana vatandan ayıran Versay man milleti esir yaşıyamaz. Müza- Almanya, Polonya sahillerinin ğunu bildirmiıtir. 
~Uahedesi hakkında yaptığı tarihçe- kerelerle ha1ledllmiyen işler kuvvet- harp mıntakası olduğunu ilan eyle- Londra 1 (Rady ) _ ş dak'-
)i dinledikten sonra, Danzigin bu - le haledilir. Senelerden beri uğraştı- mittir. kad V ' da 

0 

el h ~ l 
1 

tıln aaat onda Danzig Almanları ta- ğımız halde bugünkü neticeye sulh Berlin, t (Radyo)_ Bütün mek . an arıova n g ~~ a .~ere 
~~ndan ana vatana ilhak edildiğini yolu ile varamamıştık . tepler, hükümetin emriyle kapatıl- g~reh, .~iman tayyarelerının mutead-
~irrnittir. Hitlerin verdiği lhak ha- SevgBi arkada~lanm; tır. did ucumlan ve bombardımanı ne-
~ri, tiddetli ve sürekli alkışlarla kar- Son nefesimize kadar mücadele ~ş [ h ·ıA ff. ticesinde Varıovada büyük yangın-
ll~ntnı§tır. edecetiz. Harp, her şeyi haleldecek- rO onya arp 1 un e l lar çıkmıştır. Şehir, kısmen alevleri-
ı.. _ . Rayiıtağ meclisi, müteakıben il - tir. Londra, 1 (Radyo) - 1,30 da çindedir. 
~hakkındaki kararın birinci, ikin- Danzla- - Alman hava kuvvetleri intitar eden resmi bir tebliğde, Al- Londra, 1 (Radyo) - Bura si
~~ \'e üçüncü milzakerf'sini yaparak 'Şimdi Varşova ile muhtelif şehirleri manyanın Polonyaya taarruz ettiği yasi mehafilinde deveran eden bir 
"Q karan ittifakla tasdik etmi~tir. bombardıman etmektedir. İlk taar- haberini bildirmiştir. rivayete göre, ftalya patlamış olan 
. Berlin, 1 (Rl'dvo) - Hitler, Dan· ruz sabah saat 6 da olmuştur. Alman Londra, 1 (Radyo) - Almanların harpte bitaraf kalacağını ilan etmi§
~lti naziler liderinin telifafına ce~ tayyarelerine karıı Leh mttdafası da Polonyaya tarruzunu Polonya tara- tir. 

Gümrük Mııhaf aza genel ko· 
mutanlıfı 

Istanbu Levazım amir:iği S3tın al
ma komisvonundan: 
1 - Gümrük muhafaza teıkilatı eratı için satın alınacak 4000 

adet erat yazlık elbisesinin kapalı zarfla 19 9 9.39 Salı günü 
saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 21 .000 liradır. İlk teminatı 1575 liradır. 
3 - Evsaf ve şartname komisyondadır. Görülebilir. 
'4 - isteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları if mektup
larını Galata Rıhtım cadd sinde Veli Alemdar han ikinci kat
taki komisyona vermeleri. 29 2 7 12 ( 6632 3 l 80) 

inhisarlar umum müdürlü ün
den: 

1 - Ke~if, §artname \•e p Anı mucibince Ka tam uda yşptınla
cak İdare bınası inşaatma '1 8 939 tar hinde talip zuhur et
rr.ediğ-inden yeniden pazarlıkla eksiltme~ e konm tur. 

2 - K~şif bedeli 23692.45 lira muvakkat temin tı 1 '776.93 lira
dır. 

3 - Pazarlık 5 9 939 salı güni.ı saat 1-4 de Kabata,tn Levazım 
ve mlibnynat ~ube indeki alım komi yonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif. ı,rtnme ve plinlar her gUn Levazım subes· vezne inden 
ve İzmir, Ankara. Kastamonu başmildUrlilklerinden 118 ku
ru~ mukabilinde alınabıl r. 

5 - Mıh aka·· ya girecekler pazarlık için ta)in edilen gün ve sa
atte c7,5 gUvenme paras yle birlikte mezkOr komisyona gel-

•noı,.": 27-30-2-4 Rl 151 
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Komısyonu. ilanları § 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: • 
Müstnhkem mevki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere 60 liradan başlamak üzere 98 lirn ücret verilecektir. istekli olan
ların şartlrm anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci subesine mij-
racaatları. ~ 

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

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale :Mst MY. birl:klerinin ihtiyacı için lüzumu olan 3 

motopo::np :ıçık "ksiltme usuliyele satın alınacaktır. 
2 -- İhalesi 9-9-939 Cumartesi günü saat 11 de Çanakkale Müs

tahkem n~evki ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
l - 1steklilerir. ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki ves:ıik ve 

326 ı ;ra 2ô kuruş muvakkat teminat akçalariyle yukarıda 
, yazıJı a-ü:ı ve saatlerde komi~yonumuza müracaatları. 

23 29 2 7 3096 

fzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan: 
1 - İstanbul Komutanlığına bağlı Birlikler hayvanatı için 1280 

ton yulaf satın alınacaktır. 
2 - İhalesi l 1 / Eylul/939 Pazartesi günü saat 1 5 de yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 65280 liradır. 
4 - İlk teminatı 4514 liradır. 
5 - Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 
6 - isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 

sayılı kanunda yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale 
ıaatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındık
lıda Komutanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 2 7 (3095) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 961520 kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 20/ 9 / 939 Çarşamba günü saat 15 de 

f t.t<'nbulda Tophanede Lv. Amirliği Satın Alma Komisyo
nunda yapılaaktır. 

3 - Tahmin bcdeii 30768 lira 64 kurustur. 
4 - İlk teminatı 1307 lira 65 kuruştu;. 
5 - Şar~namesi komisyonda görülür. 
6 fsteldilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

iha!e saatından biı' saat evveline kadar komisyona verme-
leri. 2 7 12 16 

fzmir Le"Vazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İstanbulda şerait ve keşif cedveli mucibince planına göre 

yaptırılacak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından pazar
lıkla ihalesi 20/ 9 939 Çarşamba günü ~aat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammer. k<-'şif bedel! 25800 lira 47 kuruştur. flk teminatı 1935 
liradır . Şartrame, keşif cedveli ve planı inşaat şubesince bedeli mu
kabilinde v~ıilebilir. 

f stekli!erin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ve • 
kanuni vesi~alariyle ih~le gününden sekiz gün evveline kadar vilayet 
nafia fen mtdürliiklednden alacakları vesikalariyle beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satın Alma Komisyonuna gel
meleri. 

I 

lzmir Bornova Tümen Satın Alına Komisyonundan: 
Ton Cinsi 

25 Kuru fasulya 
20 Bulgur 
1 j Nohut 
8 Şeker 
S Zeytin danesi (fıçı ile) 
3 Çorbahk bezelye unu 

1 O Pirinç 
, 

5 Putates 
3 Zeytin yağı {tahlile tabi) 
7 Sabun {Tahlile tabi) 

1 - Askeri \'asıf ta olmak üzere yukarıda cins ve miktarı yazılı 
1 O kalem yiyecek pazarlık su~tiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 4 Eylul 939 Pazartesi günü saat 9 dan 1 1 re kadar 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vakitte teklif edecekleri mal
lara ait nümunelerle birlikte Bornova Askeri Satın Alma 
Koıoisyonuna gelemeleri ilan olunur. 2 3 (3266) 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 
ma okulu birinci sınıfına talebe 

alınıyor 
- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge• 

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

2 -- Kavdı kabul sartları: - . 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıllati yerinCle 

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

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

~ lerine uygun olmak. 
· F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 
' veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
' G) Gedikli okulundan ders, yukuat, sağlık durumlarindan 
f çıkarılmış olmamak. 
1:1) Köy veya nahiyeli olmaK ve nüfus hüviyet cüzdaninda 

doğduğu k(iy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
• nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı • 

yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve hunlar• 
/ dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat edere& 
: fazla izahat alırlar. 
' ~ - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat c; :.:. ı sonuna 

kadar kabul edilir. 
1 17 1 ~ 22 24 27 29 31 2 5 7 . ~ ı o 12 i 5 17 3034 

~ ~,, ,,. '' ;'\, . .... , 
ı~ 

.. • • , ...- •• t • 

(A~ADOLV) 

İzmir ahki.mı ıahı;ye sulh hukuk 
mahkemesinden: 

1 EYLÜL 1939 CUMA 

İlanen gıyap 

lzmirin Orhaniye mahallesinin 
kurşuni ·okağında 26 sayılı evde E
meti tarafından kocası makineci Kon 
yalı Hü:'eyin Heybeti aleyhine ikame 
eylediği nafaka davasının icra kılı

nnn duruşma"ında müddeialeyhin 
ikametgahının meçhul buldnuğu mil
başir meşruhatından anlaşılması do
la.rı:ıiyle mumaileyhe ilan suretiyle 
tebliğat jfaqına karar verilerek ol
veçhile yapılan tebliğatta yevmi 
mezkurda muhakemede sabıkı veç
hile ispatı vücud etmediği anlaşılmış 

olduğundan mumaileyhe ilanen gı

yap kararı ya7.ılmasına ve muhake
meninde ·1-9-939 saat 15 te talikine 
karar verilmiş olduğundan yevmi 
mezkur ve ~aatte mumaileyh Ili.i!;e
yin mr.hkemeye gelmediği tarafın

dan b;r vekil göndermediği ve bir 
itirazda bulunmadığı takdirde giya
bında cereyan edecek bilcümle mu
ameleyi kabul etrpiş nazariyle bakı
larak mahkemeye kabul olunmıya
cağına dair işbu gıyap kararı ilanen 

"KODAK" 8 25 
lira 

I 
{ 

, ., 8 R A U N İ " J U N 1 O R 6 2 O 
f Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler . çekebilirler. 

"KODAK VERlfR.OM" · filmi ile~ 
' 

tebliğ olunur. 3252 

hiç bir poz zayi olmaz 
UoRtor 

Bakteryolog 
A. Kemal T onaJ 

MAKBUL BİR HEDiYE 1. 

. 8 pozdan 

daima · 

8 resim 
Balat1cı. Nlgın la~stabklu 

aatth._ 

(Verem ve saire ) 
Bumahane poli.e karakola ya-

Bütün K O O AK satıcııarmdan arayını~. ~ 

:.ı;:ı ve ya şu adrese müracaat ediniz • •. . ~ 

•mda "" 
t KOD-AK $1rketı, - 4Be1oilu, lstanbul · 

T d<"fon: 4115 

lzmirde S. I. M. Vekaleti sa· 
ğır, dilsizler ve körler müesse
sesi müdürlüğunden: 

Müessesemizin 7 5 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhal· 
rlir. Şart!ar: (Sanat mektebi mezunu olmak, çalıştığı yerlerden iyi 
hizmet vesikası getirmek, askerliğini yapmış ve tam sıhhatli olmak, 
tekellümde kusur göstermemektir. 

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

1 Ş Eylul 939 tarihine Kadar lazım kağıtlarla müesseseye mü • 
racaat edilmesi ilan olunur. 29 2 3 t 99 

Söke belediyesinden: 
Kasabanın 1 50 hektarlık sahası dahilinde mevcud kontünü cere

yanlı elektriki yenilenerek alternatif cereyana tahvil edileceğinden 
projesi yaptırılacaktır. 

İsteklilerin proj~nin hnzırlanması ve vekalete tasdiki şartiyle son 
teklif mektuplarını 11 EyiCtl 939 Pazartesi gününe•kadar ve şartna· 
meyi görmek üzere belediyeye müracaatları ilan olunur. 

--~~-----2-4-27 30 2 (3126) 

Gümrük Iı1uhaf aza genel 
komutanlığı 

Istanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 100 tv~1 birinci benzinin 12-9-939 salı günü sa-
at 1G te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedt,li 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni evsafı \ c ~artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekl'l<"rin belli giin ve ~atten bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun ! atifi veçhlie hazırlıyacaklan teklif mek! up
larını Ga!ata rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 inci kattaki 
komisyona vermeleri. 24 28 2 7 6432-308!> 

•. 

--~---:::::::::m&iiiiıiiı ___________________________________________ _ 

inhisarlar Umum müdürlüğün
dc n: 

işin Nevi 

Diyarbkır başmüdür
lük binası inşaatı 

Muhammen B. 
Lira Kr. -

34235 79 

Malatya başmüdürlük 32764 J 6 
binası inşaatı. , 

:~ 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

2567 68 

2457 - 3 1 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kapalı z. 15 

« « 16 

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

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

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

iV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 1 7 J 
kuruş ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 ku
ruş mukabilinde her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Anka
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
veaaikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektu· 
bunu ve prtnameıinin {F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek ka
palı zarflarını ihale saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur ko
misyon başkanlığına makbtı/ -··.:.:bilinde vermeleri lazımdır. Posta
da vuku l:::bcak gecikme!~ . ~abul edilmez. 

22 ·25 29 2 

,• 
Fenni Şartname 

~ Denizli Sıhhat ve ictimai muave· 
r • 

net müdürlüğünden: 
1 - Denizli merkez kazasının şamlı çiftliğinde ve toptu bir vazl· 

yette oturtulmuş olan Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için mevcucl 
6000 bin liu havalesinin yettiği miktarda çift hayvanı (öküz) satın 
alınacağından 23-8-939 tarihinden itibaren 16 gün müddetle açık ek• 
eiltmeye çıkarılmıştır. · 

2 - İhale gitnii 6-9-939 olarak tespit olunmuştur. 
8 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedeli (60)' liradır. 
4 - Bu öküzlerin Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit •• 

civarı hayvanlarından olma~ı şayanı arzudur. Öküzlerin yaşları Uç ya 
şından aşağı ve beş yaşından ·yukan olmıyacaktır. Boyları 1,14 ten .. 
şağı olmıyacak, gövde geniş kemik teşekkillatı kuvvetli ve bilhasJA 
göğüslerin iyi neşviinüma bulmu~ olması tırnakların düz ve muntazam 
ve sargı ve butbrın dolgun olması lazımdır. 

5- ı;ayvanlr.r Denizlide alım satım komisyonu tarafından tesel· 
lüm edilecektir. Tesellümden ene! her birinin baytara muayene etti· 
rilerek her tıiriü ilet Ye emrazdan salim ve göçmenleı·e verilmeğe el • 
yak olduğu raporla tesbit olunduktan sonra v:ı.ziyet olunacaktır. 

6 - Bu mu:uneleden gonrn hayvanlara tüberkülin zerk edilecektir. 
Şüpheli taami.il verenler kabul olunmı:rarak bayiine iade hiç taamGI 
vermiyenler kab~~ı edilecektir. Ancak bunlarla bir hafta müddetle nıd 
şahede altına alınarak her gün bu hayvanların ~ıhhi durumları kont· 
ro! edilerek bedeni hareketleri tespit olunacaktır. Ve bu müddet zar· 
fında hastalıklı olmadıklarına kanaat getirilen bu hayvanlara komis· 
yon teslim ,,~ tesellüm muamelesi yapacak bu zamana kadar hayvan .. 
!arın yeme, içme, muhafaza, çoban masrafları bayiine ait olacaktır. 

,, 

7 - Öküzlerin tedarik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami bir 
ay içinde hitama erdirilmiş bulunacaktır. Aks takdirde komisyon bu 
hayvanları pazarlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve bedeli 
ihaleden fazla masrafı bayi tarafından bili itiraz tesviyesi meşruttur. 

8 - Hayvanlar topluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste, ceste 
sevk ve teslim ed'lebliir. Ht:r teslimi milteakıp bay adına tanzim kıh· 
nacak evrakı tahakkukiye lie bedeli mal sandığından doğruca bayiin• 
veyahud bayiin vekili umuru olduğunu tevsik eden zata Denizli mal 
sandığından tesviye ettirilecektir. 

9 - Eksıltmeye girebilmek üzere yüzde 7,5 hesabiyle muvakkat 
teminat akç:ı~ı olnrak 375 lirayı nakden ve emaneten mahalli mal san· 
dıklarina yatırmak ve makbuzunu irae etmek şarttır. 

Her hangi bir banka teminat mektubu ve hükumete ait tahvilat ye 
istikraz kop•ınları da müteberdir. · , 
· 10 - İlan dellaliye pul ve diğer buna mümasil gayri melhuz mas • 

' raflar satıcıya aittir. 23 26 29 2 3103-6492 

..Emlak ve Eytam bankasın• 
dan: 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Kıymeti DepozitOdU 
T. L. . T. L. 

D. 6 Ödemiş Camii Cedid 7 No. Sinema 1 0.000.- 2.000.-
A7iziye Sokak sine- binası 
ma binası ve müşte-
milatı Apare dairesinde 
projektör ınakinas~ ve-
Ernemon Zaysko ve 
koltuklar sahsa dahildir. 

Yukar .da izahatı }·azılı gayri menkuli.in sa tış be-delinin dörtte biri 
peşin gerisi ~~ 8.1 / 2 foize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitte · 
ödenmek iizere 18.9.1939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ON· 
DA açık attırmaya konulmuştur. 

istekli olanların depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya 
girmeieri ve yanlarında birer fotoğrafla niif us tı>zkerelerini getirme· 
leri (3265) --
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lngiliz ve Fransız merkezle
rinden radyo dinliyecek olan 

lar idam edilecek ________ _; 
Her Pil aabahlan lzmirde çı1'ar Siyaai sazetedir. Telefon No. 2776 ( Nüıhaaı lier yerae 5 kurut tur) 

lne;iltere' de Harp l{ahinesi Kuruldu 

Varşova dün Alman tayyareleri tarafında iki defa bomb.lrdıman 
edildi. Lehliler 69 Alman tayvares.ni düşürdüler 

Sulh için son 
teş~bbüs 

Yeni kabinedeEclen 
've Çörçil de vardır 

Almanlar, dün zehirli gaz bomba
ları atmağa b şladrlar 

Kelime oyunları 
Harb hakikatini 
ortadan ka dıra

bilir m·? 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Dünclenberi Polonya hududlann-
11& harp bütün t"ddetiyle devam 
•derken umumi vaziyet de tabii in
lcitaf !.tikametİni takip ediyor. 

Bu satırları yazdıtımız dakikada 
Sarp clemokraaileri Ma6s filen hiç 
Wr harekete seçmemİf bulunuyorlar
dı. Yalnız Berlindeki Franaız ve ln
ıilia aefirleri Alman hariciye nazı
t'IDı ziyaret etm:tler ve Alman ordu
ları Polonyaya kartı sirittikleri taar. 
t'Uz hareketlerinden derhlll vazgeçe
rek •eri çekilmedikleri takdirde 
Franaa ile lnıllterenin Polonyıtya 
kartı verdikleri aaranti icabahnt he
lften yerine aetirmek zarur"tinde ka
lacaklannı beyan etmiflerdir. 

Hariciye nazırı her :ki aefire de 
A.lmanyanın Polonyaya taarruz et

lllecliiini. maamafih keyfiyeti dev
let reialne hildirecei:ni vo al.uajı 
talimata söre bilahare cevap ve1'ece-

Bütün hudu:l boyunca şiddetli muhareb~ler devam 
ediyar. Almanlar, birkaç kas::ı.ba daha aldıklarını 
bildiriyo~lar. Gid~·nya bombardımanı devam eliyor 

Mussolini bir te. 
şebbüste bu1uncıu 

lng.1tere, Aman kıtaJarı 
çeki!meden müzakereyi 

kabu~ etm'yecekfr 
Brüksel, 2 (Radyo) - Son da

kikada alınan bir habere göre, ltal
ya hükümeti, aulhu kurtarmak 
maluadiyle son olarak bir teklifte 
bulunmaia karar vermiı ve elika
dar devletlere bu huauata müraca
atta bulunarak muhasamatın der -
hal bırakılmaamı ve büyük devlet
lerden müte,ekkil bir konferans 
akdolunmaamı teklif etm1'tir. 

ltalya!'m hu teklifi gerek Londra 
ve gerekse Fntnsada hüınü ,nivetle 
ve emY'Blİ ile kar,ı1anmut1r lnı~il 
~ Prriciye Nazın Lord H-lifı.b 

1' fusaolininin ban•ı km1P""'1!tk İç;n 
gim~·y k"'dar Aa.rfrt "s o1duğu me
Mİda.l- ·,, • ~jı "' AI -
""'" onlufıtn Polonva tonr11k1arm 
~ .. hulundnkça. hir. hl,. ko!"fr-rft~•·" 
akdine imkin olmadı~nı aöylemia-i 

- 0PVJlll"'11 4 " "\; ~,.\,:f .. ,4• - ! 

Fransada 
P1!"fam~ntov~ ayan 
mec '!si J op · andı 

Dalra iye n ühi n bir 
nutu ~ irad etti 

ilni eôJlemekle iktifa etmittir. c h 1 d v 
Anlqılıyorla!Almanyahilamey- ep e er e azı•vet 

dancla cluran harp hakikatini kelime _ 

ojunlariyle örtmek aevclaaındadır. 1.Tarsova 'da 
Şuaaölye Hitler clün aabah Y ~ • Berlin'rle 

RaJ'ltaida iracl ettiii nutkunda Po- Varşova, 2 (Radyo) - Alman Berlin. (Radyo) -Umumi karar-

''Fransa, . aahhütlerini 
di rhal yerine getirecek,, 
Par'"am nto, h->rp tahsisatı olarak 

69 milyar frdnk ayırdı 

lonyalı hir çetenin Alınan hududları- tayyareleri Varşovayı bombardıman gahın neşretmiş olduğu bir tebiiğd' 
na tecavUz ettij=ni ve kendiainin bu- etmişlerdir. Müşahidlerin ifadesine Almıııı ordularının • ıhma~alma za
aun üzerine Alman ordulanna hare- göre, bombardımana 41 tayyare iş- fer tuttukları ve baska cephele,.den 
ket emri vermek zaruretinde kaldı- tirak etm'ştir. Hava müdafi batar - Katoviçeyc doğru ileı·ledikleri, Ko 
imı heyan etmitti. Hariciye naz•n yalarının ateşi pek müecısir olmuş, r'dorda Brake'yi işgalden sonra Gro
cla ayni beyanattan mülhem olarak tayyareler '.Yüksekten uçmağa rn1.:c~ zen onündE; Leh oıclulnrı ile müdhiş 
~ mühmz vaziyetinde bur kalmışlardır. Bunlardan biri al- b:r harhe tutuştukları; Sıılılona hat-
lnahuunadıimı idd=a ediyor. çalarak, yakından büyük infilak ve tının Alman kıtaatı tarafından yarıl- b kl 

Çemberlayn görüşmelerin! 
bitirince, yeni kabine liste

sini krala verdi 

Çemberlayın ve Eden 

Cör616yor ki Almanya lngiltere kuvvetli yangın bombaları atmışlar- dığı ve Polonya hava istasvonlarının F!anden, Blum ka in eye girece er 
ve Frananm müdahalelerini hiç de- dır. Fakat bombalar tarlalara düş - bombardıman neticesinde \•akıldığı at 15 de fevkalade olarak içtima et- L 
iibe miimkGn mertebe tehir edP'bH- -Devamı 4 ncü sahifede- - Devamı 4 üncü sahifede - mişlerdir. Hükumetin deklarasvonu-
IDek için en bedihi hala-"katleri bile oo nu parlamentoda bizzat başvekll Da- Halifaks ve Çörçil 
inkar ve•a A-X.yir etmekten .. ~kinme- Si k L d 2 (R dy ) Bu"tu" N 1 ~ ... - R }adiye ve ayanda başvekil muavini on ra, a o - n a· 
IDektedlr. ova ya u s y Q Kamil Şutan taraflarından okun- zırlar, bugün basvek'l Çemberi ynan 

Buna rajmen hakikat ve hacliae- muştur. - Devam1 4 ncü Sa' ıfPde -

ler h~i takip ediyor. Polonya- Al 1 k Berıı·n sefı·rı·n; Parlamentonun bu fevkalade içti-
IUB her tarafını aaran atet ve kan ha- man ara arşı l maında bütün mebuslar hazır bulun-
Jcikati meyclancla dururken buna Po- d k bd • J • muş, tribünler b:ıştan başa dolmuş-
lonyalı hir çete taarruzunun aebebi- Oraca te ) ettJ tur. Süfera localanmla Polonya s~-
Jwt vercliiine kimaeyi inandırmak t"' .; T 'lk11mpeviç, Amerika elcisi Pu-

bWJ olmıyacaktır. S/ l.. '/l · n / B ı · • k R h Jit, İngiltere elç'.si Tips, bulunuyor-
E'x.er memulün Ve intizarm fev- OVOR mı etı, ro on· e .. ınae i us ev. ..._ lardı. 

Ruzve't 
Bugün bir nutuk 

irad edec .,k 
kinde hir ıey çıkmazsa sarp demok- yanın yanında yer ıf'fine bir general Parlamento reiı:i Edvar Hervo ccl-
n.allerinin buaiin vaziyete filen mü- seyi açtığını beyan ettikten sonra, A 'k A 
dahale etmelerine intizar olunalilir. alacak riyaset ediyor reisicumhur Alber Lebrunun bir dek- ffleT l Q VTUpQ 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Varşova, 2 (A.A.) - Pat ajansı Berlin, 2 (R~dyo) - Dün Mos- larasyonunu okumuştur. Reisicum - h b . k 
o*o bildiriyor: kovadan buraya gelen Rus a~keri he- hurun deklarasyonunda deniliyQr QT zne '1TlŞmQ• 

70 talebe Alman • . Slovakyanın Va~şova sef:ri, .~ari- yeti, b:r generalin riyasetinde beş za- ki: ... 
cıye nazın Beke bır mektup gonde- bitten mürekkeptir. .Şu anda şarki Avrupada harp m1;1ga ÇQ.lŞ C:Cak-

yadan lstanbuıa ~erek, Alman tazyiki altında. sus~~- Heyetin general l\laksim Koka- vardır. insan kanı dökiilüyor. Milza-
ga mahkum olan Slovak mılletının yef riya et etmektedir. kerelerin başlamak üzere bulundu-

d •• d •• müstevliye karşı yapılan silahlı mu- Silah altına çağrılanlar: ğu bir zamanda iki devlet boğazlaş 
0Il U kavemete Polonyanın ve müttefik Moskova, 2 (Radyo) - Hükumeti mağa başlamıştır. Fransız milleti se-/ 

lıtanbul, 2 (Telefonla) - Al • medeni milletlerin yanında yer ala- bazı ·ınıfları silah altına çağırmağa B. Da'~diye ferberlik ilfin etmiştir. Ve milttenid 
ınanyadaKi talebemizden bugün 70 rak iştirake hazır olduğunu bild.r - karar \ermiştri. 1 Paris. 2 (Radyl)\ - Fransız par- bir halde bulunmaktadır. Fran~a. ta-1 
ki,ilik Dir kafile daha ıelmiıtir. miştir. -De\ amı 4 ncü ahift!de- lameııtosu ile ay.ın meclisi buglin sa- - Devamı 4 üncü sahifede -

Ruzv~lt dün g ce sabaha 
k~ dar uyu'11am·ş 1' 

- Y azıaı iıçüncu aah fede -



_<-::SA:--IJ_lI_E:-:--2-::) ~~~~---------......--------.---_________ (A •• ADOJ,"C) 3 EYL I. 1939 P A 7.AK 

AaVa-ı-e~h-lik-:tiei:ioe~kar~'"ill'-r~ş~e--n-ö_rr_o_a-=--h-_ -=-ö_o_ö-=-h-=--a_.;c::ıı-=b-=e-=ır-==o-=e==ır;.;;,;;.n ~il ~Aovo -ı 

Şı korunma_ · • • tiugünkü p~ogram 
Piyasada vaziyet 1 OZOM BORSASI 

1639 

M. 

183 

K•··

112

° K~~ 
lzmirdeki tecrübeler yakında yapıla ! Z 1\1 l R 
c:ıkbr.Hazırhklar bitmek üzeredir /ngiliz vapurlarından bi· ~~ ~-- ~;.1:;'~~ •. 

İzmırcle pasıf korunma tecrubelerı Resmi teskiliH memurlarından sıh- ----
yapılacağını yazmıstık. Geçenlerde hi muayen; j icap edenlerin rnuaye. • •• k l •tt • 
istanbuı şehri~in_ hava korunma ba- neleri yapıldıktan sonra bu eşhas rı yu a ıp gı ı 
kımından tak ım1 ve yapılacak re<1mi ihtiyaç nisbetiııde vilayet hava ko -l 

49 
21360 

10 75 11 75 
10 11 50 

teşkiiat hakkında huzırlanan 1 nu- runma kom·syonu teşkilat encümeni 21409 
maralı talimat, :;ehr'mizdeki alaka- taı-afınd;ın tevzi ve alakadar makam Leh vapurun un kaptan ve mürettebatı Piyasa tespit edilmedi. 
darlar tarnfından göz önünde tutul- la daire amirliklerince kayıd ve tes-
mnk suretiyle hazırlıklar yapılmak- cil olunacaklardır. E<ıha.:;tan her ne- da Lehi s tana ça gv rı l d ı lar I nci r 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kot./ıO 
Kw. 

:r, A. ~. 31.70 M. '5465 Kos./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DIFÜZYON 
POSTALARI 

TVRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle ne§rİyah: 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği: (Ankara. 

radyosu küme sazı ve karı
şık koro) tadıı-. vi tebeddül. alakada;· teşkilat ıimir- 353 ç. l\I. H. Nazlı 8 14 50 

1stanbulda her kaza bir korunma leri ve mahall} polis tarafından ta- Türkiye - Almanya Ticaret anlaş- gibi şehrimizdeki bütün bankalar, 62 ç. izzi ve Ali F. 11 11 13.00 
bölgesi. nahiyeler birer korunma na- kip \'e te:;pit ed ·ıecektir. masının 31 Ağu tos 93~ da sona er- ihracatçıların sevkettikleri mahsul- 2l ç. Esnaf ban. 14 75 14 76 

Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Müzik {Küçük orkestra, 
Şef: Necip Aşkın) 

hiyes:, mahallelerde korunma ma - Vilayet kaza ve nahiye korunma diği ve bu tarihten itibaren temdid lere aid dokuman1arı kabul ederek ____ 13. J 5 
hallesi itibar edilmişlerdi. İzmirde merkezlerine bağlı olarak vücude edilmed:ği Ticaret Vekaletinden dün kredi muamelesine devam eylemek- 436 YekOı, 

de ayni teşkilat yapılacaktır. Mahal- getitilecek resmi korunma teşkilatı mıntaka Ticaret müdürlüğüne bildi- tedirler. 16834 
leler korunma bak1mından polis ka- ile mahalle korunma te~kilatına ni- rilmiştir. Bu haber, şehrimizdeki ih- Alakadarlara göre, piyasada gö- ___ _ 

Dünkil yekOn 

rakollarına ba~lı olacak, mahalle zamname mucibince ver'lecek mal- racatçılara derhal tebliğ olunmuştur. rülen vaziyet, kısa zamanda inkişaf 
mümessilleri korunma işleri husu - zeme ye şahsi tedıizatların tedarik Bundan imnra ihracat mahsulleri- edecektir. Takas suretiyl~ dış mem
rnnda polisle berabe1· çalışacaklar - ve ikmali için malzeme miktarını ve ır iz, İngiltere, Fransa, Bclçik~, Hol- leketlere ı-eniş mikyasta mahgul ih
dır. takribi fiatini gös'"eren b'rer ,rapor! nda, ı~nç, N'orveç, Danimarka. Ro raç ve satışını temin eden hükOmeti-

Mahalle korunma Amiri polis tara- teşkilat amirleri tarafından azami manya, :Mısır Ye diğer memleketlere miz, her tedbiri itt.haz eL.niştir. 
fından seçilecek ve mahalle idare a- 15 günde vilayete veı ilt:cektir. !s _ ihı ç edilecektir. Ingiliz ticaret filosu, Amir allık 
miri tarafından tavzif edilecektir. tanbula ait bu talimattan başka ik·n~ Limanımızda bulunan İngiliz va- emrine verilmiştir. İhtiyaç olan yer
Teşkilatın taalluk ettiği daire, şube ci talimatta da şu noktalar vardır: purları, :hracatçıların imalathanele~ !ere bu vapurlar, İngiliz karakol ge
amirleri işler için emniyet müdürüne Tahliyeye tabi olmayıp da sefer rinde işledikleri üzüm ve incir mah- mileri himaypc:inde gidecek ve mah-
Y ardım edece klerd ·r. Tahliyeye tabi d . . d d 1 k 11 · . kl t kt d' D.. b' sul ~·u" klı·yecekleı·dı·ı·. esnasın a ıçın e uru aca ve çalı- su erını yü e me e ır. un ır va- J 

tutulmıyan her mahalle ve nahiye, şılacak bilumum resmi ve hususi dai- pur, mühim miktarda üzüm ve incir Limammızda bulunan Polonya 
korunma teşkilatlarına girecek k'm- l'e Ye müesseseler, fabrikalar, sine- alarak 1nıfliz limanlarına hareket bandıralı Levant VRpurundaki kap
selerin isim ve adreslerini, meslekle

rini tespit ederek teşkilatlarını vil
cude getirecektir. Teşk"lata almaca}\ 
eşhas 46 yaşındaki erkeklerden inti
hap olunacaklardır. Bu yaştaki er -
kekler kafi gelmez:ıe o vakit 47 ve 
daha yukarı yaşlılara müracaat edi
lecektir. Doktor, baytar, kimyager, 
mühendis, diğer ihtisas sahibi için 
45-46 yaş arası zevattan istifade olu
nacaktır. 16-20 yaşındaki eşhasın en 
ziyade bina ve mahalle teşkilatı dahi 
linde tavzifleri münasip olacağından 
bu yaştakiler, bina korunma amiri 
ve polis tarafından tespit olunacak
tır. 

ma, t'yatro ve emsali umuma mah - etmi-ıtir. Bugün de İngiliz vapuru, tan ve müretttelınt, Lehistana davet 
sus yerlerde Ye ticarethanelerde ve ]imanımızdan hareket edecektir. Bu edilmiş ve hepsi de gitmişlerdir. Va
hususi binalarda kendi ihtiyaç ve vapurda Fransız limanları '.çin de ba- pur, !zmiı-deki acentaya bırakılmış
şartlarına göre istanbulda şu şekilde zı partiler vardır. Bu suretle şimdiye t 1r. Levant vapurunun limanımızda 
korunma teşkilatı yapılmıştı: kadar ihraç edilmiş olan mahsuller, ııe k..1dar kalacağı henüz belli değil

Hava korunma, müessese korunma Belçika, İngiltere ve Fransaya ihraç dir. l\faamaf:h vaziyetin inkişafını 
amiri ve muavini, yangın söndürme edilmiş oluy~r. Dün de yazdığımız beklemek icap edecektir. 
teşkilatı, sıhhi ya'rdım teşk'latı, gaz ««***n>-----
arama ve temizleme teşkilatı, enkaz d } K 1 
kaldırma ve can kurtarma teşkilatı. Vatan aş arı mızın org ener a 1 
teknik onarma grulıu, su, elektrik, • • R . A 
havagazı, kalörifer, Yesair teknik hamıyetlerı l.Slill "fOğU 
tamirler için onarma takımı, hususi K 
inzibat kıtası. Hava kurumuna ıym ~t)i hatıralar 

1zmirde de buna göre teşkilat ya-

pılması ıazımgetmektedir. yardımlar devamda bırakarak 1 ~mir· 
ece***.>» d 

l 
G (30 Ağustos Tayyare) ve (30 en ayrı. d 1 

1 
efen /er, gidenf er Ağustos_ 5 Eylül) Havacılık haft:u" 

,. 
Spor 

' 
Fuar Maçı 

İzmir meb'usu B. Nazmi İlker r.rıünasebetjyleHava kurumuna yar. Kor generallığa terfi. eqen İzmir 
niı;;tahkem me\'ki konıuta"nı Rasim 

,, ... Ankaradan ve Dr. Mustafa Bengisu ~hmda bulunan yurdc'\aşların iş.irole-, 
A ktoğu, dün yeni vafif e::;i Laşına 

Ankara 5·2 lzmiri 
yendi 

F aur münasebetiyle İstanbul, An 
kara ve İzmir muhtelit takımları ara
sında yapılması takarrür eden fuar 
kupuı maçları, dün Alsancak saha
sında karşılaşan Ankara - İzmir ta
kımlarının maçiyle başladı. 

Oyunun umumi manzarası: Birin 
ci devre her iki tarafın sarfettiği gay
retle oldukça heyecanlı geçti. lkin
c i devrede oyun normal vaziyetini 
muhafoıa edemedi. Maamafih. çok 
fena teıkil edilmiş olan İzmir takı
mına nazaran Ankara takımı daha 
üıtün bir oyun çıkardı. 

Birinci devre 1 - 1 beraber bitti. 
ikinci devrede Ankara 4, lzmir 
ııol çıkardı. Maç 2 - 5 Ankaranın 

galibiyeti ile bitti. 
Bugün Ankara fstanbul karşılaşa

caklardır. 
o*o 

Meb'uslarımız 
Tetkiklerine devam 

ediyorlar 

Ödemişten, Aydın meb'usu B. Şakir rini yazıyoruz, - 1 R · gitmek üzere şehrimizden ayrılmış-
şener Aydından Şehrl.mı'ze gelmı·ş- Mehmet Ali Bayraktarog u, ı- tır. Sayın general vali Etem Aykut, 
lerdı'r. fat Bayraktaroğlu, Ttitün ti\ccaı ı 

Sabri Fetvacı, Küçük Laz hanı Ver miUtahkem mevki komutanı tuğge-
Manisa meb'usu B. Rıdvan Na- \•e İlyas, BU~·ük Laz hanı Salih, Me- neral Mahmud Berköz, parti milfet-

fiz Edgüer İstanbula gitmi~tir. <ıerret oteli sahibi Hasan Yazıcıoğlu. tişi Galip Bahtiyar Dr. Behçet Uz, 
lbrahim Hilmi Menemencioğlu ve ehrimizdeki mebuslar, generaller ve 
Hasan Avni Onay, Hüseyin ve !bra- bir çok zevat, kor general Rasim Ak

--00000---

Koridor toğuyu teşyi etmişlerdir. Bir kıta 
\.tim Porteçin. Demir ticarethanesi a ker ve askeri müzika da teşyi me-
Keçecilerde 636 numarada Ahmet rasiminde bulunmuştur. Dünya ticaretine yakından bağlı 

olan İsviçre gibi bir memlekP.tİn ne-
lfomcli Ak. Hilal Eczahanesi sahil>" 
Kemal Kam'), Haı;ıan itriyat el po<:;u Bit· heyet de buket vermiş, teşyide 

den denize bir mahreci yok? Ren Hatice Ha~nn, Elektrikçi A. Zifor,Rı- bulunmuştur. General Rasim Akto
nehri boyunca Akdenize kadar bir ;ı:a Bey ham Ahmet Kadri, Kemeral- ğu, lzmirde çok derin intibalar bı
koridor tesis edilerek Marsilya mü- tı Ehram mağazası, Kemeraltı tütün rnkmış, muhitin geniş mikyasiaki sev 

gi \'e hürmetini tertemiz, yüksek 
kemmel bir «serbest sehir» obbilir. ve piyango bayii Ali Kemal Benli ~ şahsiyetinde toplanmıştı. Onu her -
Birleşik Amerı·ka, çok sıkı }Jı·r dost- Kuru ,yemişçi :\I. Hilmi. Kartal m.a- 1 k d 1 kes, hem değer i bir a" er, hem e 
1uk münasebetı' olan Kanada Domı·n- karna sahibi İsmail Hakkı. brahım 1 1 · ı IAl bütün mem e <P.t ış er ne a a rn gös-

N k b
. b h. Sırrı Demir tüccarı, 1;"ako Saul. De-yonuna evyor u ır ser est se ır . . teren, zamanı gelince şefkatli bir ba-

. . . • mir tücmarı, Kuru yem <:;Çı Ali Şan 
dıye tahsıs ıle Kanada topraklarında .fozef Bencm·a. Hırdavatçl, Sinto ba hi"sini veren b:r insan olarak se-

kendisine bir koridor açarak bu ser- Salfy~l, j. B. 'tlyezar. Halimağa çar- v~yordu. 
best şehrin Hinterlandı ile muvasala ı;;ı.:;ında, jozef Benmayor tüccaı·. Ha- Alman konsolosu ~un 
t~~in ~debilir. 1:.e~. halde ingiliz1er imağa çarşısında. Şişeci Essear. Ha
boyle bır teşebbusu reddetmezler. limağa çar!=.lsında, Rahmi Şen. Hali-
Ayni zamanda İngilizler Af ganis ~ ~ • d N"sı'm B Kı·ispı'n 

T
'b 'b· . k" • k .. . maga çarşısın a, ı . · · 

tan, ı et gı ı ın _ışa~a ço musaıt Halimağa çarşısında, Muzaffer şişe 
iki memlekete Hındıstanda bırer ticarethanesi. Halimağa çarşısında, 
koridor vermek suretiyle Kalkuta Midillili Abdullah Ömer ve ortakları. 
ve Karaçide birer mahreç verebilir. Nuri Kavala ve ortakları, B. A. Pre
Buna benzer daha bir çok koridor ve ra y cmişçarşısmda, Tütün ve pul ba
mahreç hal tarzları bulmak müm - rii Neş.et . Yemişcarşısmda, Mukav
kündür. va kutu imalathanesi Şevket. Yemiş. 

bir ziyareti 
Şehrim'z Alman baş konsolosu 

jean D. Stephanon, dün ticaret oda
sında umumi katip B. Turgut Türk
oğlunu ziyaret ederek ticari vaziyet 
etrafında görüşmüş, ba:.ı.t malfimat 
almıştır. 

17270 U. yekun 

PARABORSAS 
A I< AR A 

Sterlin 
Dolaı· 

F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Relga 
Drahmi 

5 55 
129 80 

3 1675 
> 

30 41 
69 375 

52 8575 
22 8875 

Leva 
Çekoslovak kr. 4 08 

SHAM ve 'f AHV.LA. 
ANK.\RA 

1938yü z<le 5 F. ve ikramiyeli 19 
1933 ikramiyeli Ergani 19 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 

19 50 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 3. 

19 60 
Sivas - Erzurum hattı ist:krazı 4. 

19 50 

ZABITADA 
Bıçak. taıunak . ı.. •• 

_ 
11 

Fuar sahasında amele Mehmec! 
Çelik ve Tepecikte Şevket Patırır 
Üzerlerinde b'rer bıçak bulunmuş 

zabltaca müsadere edilmiştir. 

Zorla ktz kaçırma 
Kemalpaşa kazasının Ansızcr 

köyünde Ahmed kızı 16 yaşınd< 
qüHü Çetin. ayni köyden Ali oğh1 
Omer Ertekin tarafından zorla kaçı 
rılırken köy bekçisi tarafından ya· 
kalanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

Tütün kaçakçılığı 
Bayındırda Yenice maha1lesindf 

oturan Yusuf kızı 35 yaşında Fatmf! 

Burgulu ve Ahmed kızı Arife SOü 
gram kacak tütünle yakalanmışlar

dır. Her iki kadın, jandarmalara ha

karet etmiş ve iki suçlarından ötürü 
adliyeye verilmişlerdir. 

Tarla yolu meselesinden 
Ödemişte Adagüme köyünde ) 5 

yaşında Emir Ayşe Gürbüz, kız kar

deşi 1 2 yaşmda Hafize ve Süheyla 

ile oğ1an kardeşi Mehmed Gürbüz. 

bir tarla yolu meselesinden Mehmed 

karısı 1 8 yaşında Safiye Kömürcü

yü döğerek taşla muhtelif yerlerin
den yaralamışlardır. Suçlular tutul
muştur. 

Meb'uslanmız BB. Rahmi Kö
ken Mehmed Aldemir, Kamil Dur
sun ve Sadeddin Epikmen Foça v~ 
Menemende mllntehipleriyle temas 
ederek şehrimize gelmiş, düıı akşam 
da Bucada Parti Uina.,ında Bı..lcalı 

Mesela Paraguvay, Brezilya, iıze- carsısında, Mo:z Rozamis. Yemişçar
rinden Atlas denizine Bolivya ise ,ısı~da, Rahamim Franko Yemişçar
Şili üzerinden büyük Okyanosla ir- cı.ısında. Muzaffer Keskinoğlu. Ye
tibat tesis edebilir. Bütün hal tarz1a~ :nişçarşısmda. 

Karaburunda zeytin 
vaziyeti 

E b
··1 · · 'l'k .. h Memur süsü takınmıt 

ge o gesı zeytıncı ı mute as- B' . · k d d y 1 d" · 
sısı B. Nazım Kılıç, dün Karaburun B R ı~tcı or ~n ka lf H~~ ı. ~şt 
kazasına gitmiştir. Oradaki zeytin N .. 8

0
1 11: yanın aw a a . ~ us:.og .. u münt.ehiplerle görüşmüşlerdir. 

14.15-
14.30 

J - Drigo - Esmeralda Ba
let süiti No. J 
2 - Dohnanyi - Rapsodi 
Do majör 
3 - Drigo - Ar1ökenin mil
yonları - Balet süiti No. 3 
4 - F rans Lehar «Sen 
Dul» operetinden potp~ri. 
5 - Walter Noack - Köy 
hikayeleri. 
6 - Drigo - Esmeralda B~ · 
let süiti No. 2 

Müzik {Melodiler) 

Akşam neşriyatı: 
17 .30 Ajans IJ ıı berleri 
18.35 Müzik (Pazar çayı - PJ.) 
19.05 Çocuk saati. 
19.35 Türk müziği: (Fasil hP

20.10 
20.15 
20.30 

yeti.) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Solistler) 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.45 Türk müziği. 

21.30 

Okuyanlar: Semahat Öz
denses, Muzaffer flkar. 
Çalanlar: Vecihe Darval. 
Reşat Erer, Rusen Kan;. 
1 - Udi Eşref - Hüzam peş 
revi. 
2 - Mahmut Cf!lalettin 

,pasa - Hüzam sarkı (Kerem 
eyle mestane kıl bir nigah 
3 - Selahettin Pınar - Hüz 
zam şarkı (Seviyordum 
onu) 
4 - Lemi - Kürdihicazkar 
şarkı .. (Nazlandı bülbül) 
5 - Bay Arif Kürdilihicaz 
kar şarkı {Düşer mi şanı
na?) 
6 - Bay Faik - Su;dnflk 
şarkı (Kuzucağım ne ka
çarsın benden) 
7 - Bimen Şen - Segah sar
kı (Bensiz ey güli gal~en 
alemde mey nuş eyleme) 
8 - Sedat Öztoprak - ı üz 
zam şarkı (Cefayı hicrinle 
gönlüm yıkllsın) 
9 - Halk türküsü - ( J .. 
bül taşta ne gezer) 

10 - Halk türküsü .. (Ka
ram) 
Müzik (Riyaseticunıhur 
bandosu , Şef: lhs&n Kiin-
çer) 
J - Domenico - Marcia Mi 
]itare (Marş) 
2 ~ Waldteufel - Çiçekler 
{Vals) 
3 - C. M. Weber «Ube
ron> uvertürü. 
4 - Masaenet - Scenes Dra 
matiques. 

a) Prelude et 
sement. 
b) Melodrame 

Diverti 11, 

c) Scene finale 
Müzik (Cazband - Pl.) 

Meb'uslaı-ımız, bundan sonra Ku. rında, Almanyanın şarkt Prusya eya 7·• f kulübü 
şadası, Bergama, Dikili ve Çeşme ka- !etlerinin başına ge1diği gibi bir vila- ıcare 

· · · t k"k d k k.. ı··ı · acı, agıstanlı oglu Bekırın dukka-
vazıyetını et ı e ece • oyu erı d · k" · k k d" · 

l k d ·ı . f .. t. b nın a ıç ı ıçer en en ısıne araıtır- Son aJ'ans haberleri ve .va-top ayıp en ı erme ennı zey ın a- .. .. . b 
k 11 . h kk d k f l ma memuru susu vermış ve u su- rınkl. pronram. 

'!2.20 
22.45~ 
23.00 

zalarında tedkikler yapacak, İzmir- yeti ana vatandan feda etmek bir di.- binası 
deki fabrika ve müesseselerde çalı- ğerini ayırmak lazım geldiğine şüp- &ehrimiz ticaret ve sanayi odası 
şan amelenin vaziyetini tedkik ile he yoktur. tarafından Birincikordonda izmirpa-
Ankaraya gideceklerdir. Frankfurter Saytung las oteli karşısında inşa ettirilecek 

:\feb'uslarımız, halkın dilek ve ticaret kulilbU binası için açılan mU-

ihtiyaçları için Ankarada lazımge- ...... ---0- 0
-R•t•

0
-r------. nakasanın müddeti dün sona ermiş-

Ien makamlarla temas ederek bütün tir. İnşaata talip çıkmadığından ko-
işleri silratle intac için çalışacaklar- Eakteryolog mite, kulüp binası inşaatını şimdilik 

dır. A. Kemal Tonay tehir etmiştil'. 
.. ~-Operatör---· BaUıtıcı. aalgın hastahklu . Fuarımızı~ 

Cevdet Mustafa mıteııaaa ~ 
cöNENDEN (Verem ve !'aire) 13 Günde 

&emalıane poliı bta.koha ya-Memleket hastanesi baotatibt 
2 inci Beyler so~ak furun kılrşısı 

No. 25 
T ;:;t,~," 4115 295,877 kişi gezd· 

...................... 

ım usu erı a ın a on erans ar d d ] t 1 • 
verecektir. çun an o ayı tu u muştur. 11111-..-"!!f~U~~A~~R:::!"::D~A~--·-ı 

Buca ço~ak obası Tabanca çekmek 
IST AN BUL BELEDİYESi 

Vilayetin Bucada açmış olduğu Fuarda Cemil oğlu Cökey Mah-
1 00 çocukluk Kinder hayim kapa- mud Hakan sarhoş olarak gürültü 'EHIR TIY ATROSU 
tılmıştır. Bu sene çocuk obasında yapmış, Luna parktaki birahanede Saat 21,30 da 
kalan yavrular, hepsi de kilo almış- Halil oğlu Ahmede tabanca çekmiş- Arz.uyu umumi iizerine 
lardır. Bu seneki tecrübe sebebiyle tir. 
çocuk obasının her yıl Bucadahususi 
muhasebeye aid köşklü bahçede ku- Hırsızlığa tqebbüı 
rulması muvafık görülmüştür. Fuarda Polonya paviyonunda 

---OöOOO bir vak'a olmuştur. 14 yaşında Mus-

Y an1ışlıklar 
kon\edyası 
Komedi 3 fasıl Demirle yaralamak tafa ve arkadaşları Sermet ve Mu-

Alsancakta Şark sanayi iplik fab- :=affer, paviyonu ziyaret ederken ca- Dikkat: Tiyatro Sergi sarayının 
bikasında Eyip oğlu Rasim Agan ve mekan içinde bulunan 4 kuma~ al- arkuındadır 

1 Nuri oğlu Cemil iş meselesinden de- bümünü çaldıklarından tutulmuşlar- •---------------
mirle birbirini yaralamışlardır. dır 



Amerika cumhurreisi dün geceyi uykusuz geçirer 
diseleri büyük bir dikkatle takip etmiştir 



(SAHiFE 4) 

Aımanyada f vka.ade tedbirler 

o 

(ANADOLU) 

Suıhü anlamıyan 
tek adam 
Hitler 

F ör steri 1A marifeti 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Uluslar sosyetesi mürah· Gizleneıı hakikat 
hasına iki scıat muhlet V d b. 

vermiş arşova a ır Yabancıra 
·idame 

di liyenler 
i eceklerdir 

Londra, 2 (Radyo) - Kantcryori Konun, 2 (Radyo) - Uluslar sos- t bl• "' tt• 
kil.sesi baş piskoposu, bugün beyanat yetesinin Danzig feYkalade komiseri e 1 g neşre ı 
ta bulunarak Hitlerin sulhün mana- Borhal şarki Prusyadan buraya gel
sııu anlamamış yegane adam oldu - miştir. Borhal matbuat mümessilleri
ğunu söyledikten sonra, ingiliz mil- ne verd.ği beyanatta, Coulater Förs-
letinin sulh istediğini ve Alman mil- terin ilhaktan ı;onra Danzigi terket-

Mütecaviz Alman· 
yadır 

11. A • • h • k b l !etinin ayni zihniyeti taşıdığından mek için kendisine yalnız iki saat lY.l.OjlnOnUn top ateşin/! maruz şe lr Ve aSQ Q QT emin bulunduğunu, bununla beraber mühlet verdiğini söylemştir. Varşova, 2 (A.A.) - Resmen teb-
Hitlerin tecavüzlerine tahammül e- lit ediliyor: 

tahliye ediliyor. yedi sınıf daha silah altına alındı dilemiyeceğinden ingilterenin sonu - Almanya nezdin- «31 Ağustosta Polonyanın Berlin 
k sefiri Lipski, Polon.} anııı İngiltere· 

B ı 2 (R d ) H k l b 1 k.. l . h lk d . . na ·adar mücadeleye karar verdiği- d d 
er in, a yo - Ü ümet erdir. sa a arı ve oy en a 1 a ıçerıye . ·1~ ı . t• e emarş nin tavassut lehindeki teşebbüsüni. 

•w • .. b' bl'Wd Al B l 2 (AA) N · 1 Z · d w k"l k d' nı 1 ave ey emış ır. neşrettıgı resmı ır te ıg e, man- a e, . . - atıona eı- ogru çe ı me te ır. kabul ettiğini Ribentropa bildirmiş, 
yadaki radyoların Fransız ve İngiliz ung gazetesinn Alsastan aldığı ha- Berlin, 2 (Radyo) - Harbiye ne 1 .. h'' t d f d'ld'w ~ Londra, 2 (A.A.) - Hariciye ne- fakat Alman hükumeti radyo ile nelj' 
• J • · • S b h lk d'' · 'd d' f k l an uç ucumun amamen e e ı ıgı ıstasyon arını açmamaları ıçm sıd- berlere nazaran tras urg a ı un zaretı yem en ye ı sını as er top a- . Al t kl d .. d 

1
. . zareti tebliğ ediyor: rcttiği beyanatında Danzigin derhal · 1 k w • • - • • hl" d l nı, man an ann an yuz a ec mın detlı ceza ar ondugunu bıldırmış- şehrı ta ıyey avet o unmuştur. mıştır. islemez hale getirildiğini kaydeyle- B. Fon Ribbentrop, saat 21,40 da Almanyaya ilhakını, Pomeranyanın 

tir. Aksini yapanlar idam edilecek- Ren nehri kenarındaki Fransız ka- 1 ~ektedir. 9. Hendersonu kabul etmiş ve Sefir kayıtsız Ye şartsız olarak Almanya-

Frans 
V B. Çemberlaynın ndkunu tevdi eyle ya iadesini ve Leh murahhaslarının 

1 T 'd arşova yanmıyor · t' B F R'bb b k B ı· .. d ·ı · · b" illt' yar SOV ~ Q Roma 2 (Rad o) _ Stafani A- mış ır. . on ı entrop unut u er ,ne gon erı mesını ır ıma -
• jansı Va~·şovanın Yateşle. 'çinde bu- Führere iblağ etmesi lazım olduğu tom şeklinde talep etmiştir. l\luhasew 

- Baıtarafı 1 inci sahifede -
ııhlılltlerine sa~ık kalarak Polonya
ya yardım için hazırlanmıştır.~ 

Lebrun, FTansız ordusunu selam
ladıktan sonra deklarasyonuna son 
vermiştir. 

Kabine takviye ediliyor: 
- Ba§tarafı 1 inci sahifede - lund~;;.u hakkı dak· haıbı leri tek- cevabım vermiştir. mata başlamak için bir vesile teşkil 

müş, siyah alev sütunları çıkmıştır. zib et~ekt d' 
11 

ı er Bul • t b• ettiğine şüphe olmıyan bu gibi şartı 
Paris, 2 (Radyo) - Son dak;ka

da alınan haberlere göre, Daladiye 
kabinesi milli kabine şeklinde teşek 
ki.il edecek ve yeni kabineye sabık 

başvekil Flam en ile Lui Maren ve 
SoSJ alitsler partisi lideri Leon Blum 
da girecektir. 

Tayyarelerin hücumu o kadar ani e ır. 1 Q af IS anı Il l • hiç bir hükumet kabul edemezdi. 
Düşürülen tayyareler '-' 

olmuştur ki, halk kaçmağı bile unut- Varşova, 2 (A.A.)- Alman tay- t f 1 .., Almanya bir kaç saat sonra bilfiil 
muş ve manzarayı seyre koyulmuş- ara 1 gı muhasemata başlamıştır. Polonya yareleri dün Pultuski bombardıman 
tur. S f A G Danzig meselesiyle Alman - Leh mü-etmişler ve Modlininin üstünden uç- o ya, 2 (A. .) - azete müdür-

Bom bardımandan Varşova milte - muşlardır. Bir kaç tayyare düşürül- leri dün akşam matbuat müdüriyeti- nasebetleri meselesini tavassut yoli-
Heryo, müteakıben kısa bir nutuk 

okumuş ve ezcümle şunları söylemiş
tir: 

essir olmamıştır. müştür. ne davet edilmişlerdir. le halletmeğe hazır bulunduğunu 
Bombardıman esnasında dört Al- Muharebe devam ediyor Gazete müdürlerine Bulgarista- daima söylemiştir. Bu şerait tahtın-

man tayyarecisi mucize kabilinde~ Varşova 2 (A.A.) _ l\Iuhasema- nın bitaraf kalmak hususundaki ar- da hadiselerin mesuliyeti mUnhası-
- Bizi burada toplıyan saik Po - B ı- 'd kurtulmuştur. Bunların tayyarelerı t b' . . ' .. .. .. . zusuna U''gun tam bir bitaraflık dai- ran Almanyaya aittir.> 

11 

er ln p h d w b 1 .k. . ın ırıncı gununun ak~amında vazı- ,, 
lonyaya karşı vukubulan tecavüz- ...... ava a ranmaga aş amış, ı ısı pa- t .. 1 .d. • resinde hareket etmeleri hakkında Tebliğde, Polonyanın Alman top-

I k · · "ti t1 'k' · d el" ·· f ye şoye ı ı: kl t .. tt'W• k t• tl dür. l\ ütecavize cevap verme· ıçm _ Baştare.fı ı inci sahifede - ~·aştu 
1
e a ~'.~:ş. ı J;,L e uşmuş, a- Hududların kaffes;ncle muhare- talimat verilmiştir. ra arına ecavuz e ıgı a ıye e 

~~~;1:~~dı!iııe~~ı lıi~a:~~u/~~~~na~:~~ı~ bildirilmektedir. ~aRe0~;1;1~
1~ilı~~ı·ildiğine göre bir ey- beler devam etmektedir. Maamafih 3 bin İtalyan F ransa'ya ~Iİ~tt;Ullİl~lilllttlİ~;tt~~İ·llllllllllllllllllllllllll 

l\Iemleketimiz emniyet içindedir. Çetelerin faaliyeti lı'.ildenlıeri Alman tayyareleri muhte tlma~ı~.~ın fa~~~ b~ .. şci kaz~~d~~~ geldi R 
Ordula11mız hududlarımızda hazır - lif yerlerde 91 hücum vapmı;ılardır. arı goru memış ır. un n en yu USya 

Danzig, 2 (Radyo) - Vaziyet Bunlardan 22 si 10 binden fa;la nü- hadisesi açık şehirlerin .bombardı- Brüksel, 2 ( A.A.) - Üç bin ital-dır. 
yavaş yavaş normal şekline gelmektr fuslu sehirl re, ,Jı·;;.erleıı· ka."alıala- man edilm~si ve. bir çok. kışin. in telef yan Belçikadan Fransaya gelm:ştir. 

Cermanizm. tecavüzü sulh ve mü- ve halk rad' ·la had:seler.i taki1· • 11 e ·' 1 B 1 F k t t f 
ol ,. a, kovlere, hatta tek evleı·edı"·. Al- o masına sebebıyet verılmesı olmuş- un ar ransız ma ama ı ara ın -

- Baştarafı 1 inci sahifede -
Sovyet sefiri: 

salemete te~ cih etmi~tir. etn1ektecıı·1• • Bc"ızı nlahalleı·cle Polon- "' ~ l 11.r · t h tt t k d tur. Yüksek erkanı harbiyenin ilk can !• agıno a ı mın a asın an u-
Heryo, nulkuna. devamla: yalılar tarafından gö:üerilen muka m~.n tayyarelerinin tarlalarda çalı- tebliği şudur: zaklaştırımışlardır. 

l\Ioskova, 2 (A.A.) - YOksek 
Sovyet divanı, Sovyetlerin Berlin bü
yük elçisi Mel'ekalovu başka yere 
tayin etmiş Ye yerine Berlin büyük 
elçiliğine Skvartsey getirilmi8tir. 

-« Sulhperverliği bir ideal şek - vemet kırılmıc:tır. Polonvnlı ceLeler an ilere \'e yollaıda gidenlere de 
ı " l ı k 1 1 Bu iiabah Alman kıtaatı iayyare- Venti Mil, 2 (Radyo) - Fransada linae benimsemiş ve tecavüzu d:.ı·mn tarafından vaki tecavüzlerde bir çol< n ça ara mitra yöz ateşi açtık arı 

t kb 'h t · ı b. d ı t gu"n ,· ıirli :miie:.ti.ir. !erin beklenilm;yen bir taarruzunu bulunan italyanlardan iki bin kişi, 
a · ı e mış 0 

an ır ev e •son - Danzigli Alman ölmüş ve yaralanmış "1i mi.ite? kip harp ilan etmeksizin Po- bugün italyaya dönmek üzere hu -
lerde tecavüzün Spasiolisti ile bir mi- tır. Akim kalan plan: 
.sak akdetmiştir.> Hangisi doğru Varşova, 2 (Radyo) - Polonya lonya arazisine girmi~lerdir. dudu geçmiştir. 

Demi~tir. Berlin, 2 (Radyo) - Alman ao gaze:telerin'n ehemmiyetle kaydet- Tehlike -:;anları çalıyor Mısırdaki Almanlar 
Yıınanis tonrn vaziyeti 

Müteakıben kürsiye gelen Daladi- '•eı-1 makamntı, Lehistanın. Almnr 'ğine göre Hitlerin bir çok hava hü- Varşova, 2 (A.A.)- Sakin ge- Kahire, 2 (Radyo) _ Alman te-
ye hOkCımetin deklarasyonunu oku- ta n·areleri tarafından zehirli gaı umlar·yıe Polonyada intizamı boz- çen bir geceden sonra bu sabah saat baası buradan tamamen çekilmişler

Atina, 2 (Radyo) - Başvekil 
Metaksas, bütün nezaretlere men • 
sup yüksek memurların iştirakiyle 
teşekkül eden bir komisyona riyaset 
etmiştir. 

muş ve italyanın barışı kurtarmak kullanıldığı şekl:ndeki protestosum ması, panik tevlid etmesi, böylece 5/50 ile 6/30 arasında yeniden teh- dir. 
için sarfetmiş olduğu gayretleri tak- gayri rnricl göstererr>k bunun bilakı >oJonyayı anlaşmaya mecbur etmes· like işareti verilmiştir. Uzaktan ge
dirle yad ettikten ı;onra Polonyanın P.erlin üzerinde Leh tayyareleri tara l.1ııı akim kalmıştır. Ha,·a hücum
hür yaşanrnğn !ayık bir devlet oldu- fından yapıldığını idd ·a etmektedir lan, bilaki~ Polonyada nizamın art-

len infilak sesleri işitilmiştir. Tayya- 'unduklarını bildirmektedir. Bu komisyon memleketin siyasi 
vaziyetini tetkik etmiştir. 

ğunu tebarüz ettirerek, ~Iussolini lhı ·vat tedbirleri a mı tcm·n e) }emiştir. 
tarafmdan vukubulan son tavassut- Par:s, 2 (A.A.) _ p· ıer hen· Smigli Rihçin beyannameai: 

relerin Varşovaya yaklaşamadıkları- Varşova, 2 (Radyo) - Alman 

zannedilmektedir. • tayyareleri bugün saat 13 de Bors- Çemberle!yn istifa 
tan bahsetmiş ve bu vadide yapıla- P.rır-vekalette i"e d.e hı · Varşova, 2 (Radyo) - Polonysı 
cak teşebbüslerin çok seri olması la- lfim olmıyan bir i t k, mete hareke~ >rdusu başkumandanı sm·gli Rihç 
zımgeldiğini ve çünkü zamanın dar edecektir. ugün Polonya ordusuna hitaben bir 
olduğunu, Fransanın Polonyaya yar Ordu her gün a ke i '··t hak :.>ey:ınname neşretmiştir. 
dım etmek için bütün kun·etleriyle kında bir r·apor neı::re t>c l\Iareşal bu beyannamesinde : 
harekete geçmek üzere olduğunu i- D "'n Beı linde ısıkl. r-ıı ıdfü tH «Asırdicle dü<ımanımız olan Al-
Hive eylemiştir. me i em edilm:ştır. Bu emir ., t 1 c manlar, topraklarımıza tecayüz et-

Dnladiye nutkuna devam ile şun- rla ver:lmh~tır. Büti\n canava. d"'d"'' iler. Siz kahramunlarııı, bu tecavü-
ları söylemiştir: !eri alarm i<ıareti ''ermiRlerd'r. n· J defedeeeğin:zden emin'm' Harp 

- Mesele ya ntz Polonyanııı mu- ün nak'l vasıtaları durınu , c;l')kak ~ted!ği kadar uzun :sür ün, nihai za-
k dd t d 'b t d ~ ·ıa·r Al fer bizde ve mlıttefiklerimizdecıı·r.» a era ın an ı are egı ı . - ~ulunanlal' sığnaklara ko'1nnrn,arc• 

Vaziyet normal~ 
Paıis, 2 (Radyo) - Havas ajansı

nın Varşovadan aldığı bir habere gö_ 
re şehirde bütün nakliyat muntazam 
b:r surette iş:emekte ve halkın yü
zünde azim ve metanet alametleri 
bnr:z bir şekilde görülmektedir. 

Kahvehanelerle lokantalarda ça-
lışanlar tahdid edilmiştir. 

Zehirli gazla bombardıman: 

Varşova, 2 {Radyo) - Bugün 
saat S,50 den itibaren (6,30) e ka-manyanın tecavüzü bütün Avrupayı Nizamnameye ria. et .etm'yenler tev Demekted ı·. 

alakadar etme .• tedir. Almanya, ~\~- 'f edilm'c:Jerdir. Top sesler: de iş· Muhasemat durmadı: dar Alman tayyaresi Varşovayı bom 
rnpada. ~!r hegemotı~~a kurmak ıst:- tilmiştfr. T rilbe bir çeyrek ı::a t ııii•· Parb. 2 (Radyo) - Polonya se - bardıman etmişlerdir, 15 tayyare de 
Jor. Blltun gayretlen l.ıuna matu1-· mü'. fakat Berlin bütün gec.eyi ka farE:ti bugiin b'r tebl'ğ neşretmiş ve Voyovon şehrine ve mülhakatma 
tur ~ · muhasematuı durduğu hakkıııda çı- zel·ı·rıı· bombalar atmışlar, avrıca 1 7 · ranlıkta geçirmiştır. • _ J 

Avusturya nerede? Koridoru iımal etmişler : rnn lıaterin asıısız olduğunu. Polon- tayyare de Varşova mülhakatını 
Çekoslovakya nerecle:' Londra, 2 (Radyo) - Alman re" ya Almanya ordulal'mın hududlaıda bombardımana baslamışlardır. Var· 
Almanyamn Alsas - Loren ıçın mi tebliğine göre, Alman kuvy~tler' -iddetle çarpıı;makta bulunduğunu, şova hüklımeti zehirli gaz bombar· 

bize vermiş olduğu garanti. tecavü- verdikleri m"harebelerde kend:Je Alman tan·arelerinin sivil şehir ve dımanını siddetle protesto etmistir 
ıc boyun eğdiğimiz takdirde ne de- r·nce mntlfip neticeyi i tihsal etmi 1<asnbaları bombardıman etmekte de Taarruzlarda muvaffakıyet yok: 
receye kadar haizi kıymet olabile- ve Koridorun yarısına kadar gil'mP ,·anı eyled kleriııi ilan etmiştir. Paris. 2 (Radyo) _ Ha\'as Varşo 

kt• .., Var§ovanın ikinci bombardımanı d b'l l' · ce ır · ğe muvaffnk olmuşlardır. Almnııya. va an 1 c ınyor: 
Dalad'yen·n bu sözlerini, komü- esa en bundan dalıa fazla birşey bek- Varşova, 2 (Radyo) - On yed:- Hudutlarda şiddetli mulıaı·ebeler 

man kaı-:abasını bombardıman etmiş 

'er, ağır bombalar atmışlardır. Ölü etti 
ve yaralı çoktur. - Baıtarafı 1 inci sahiiede -

Slovakyadan gelen Alman tayya- riyasetinde toplanmışlardır. lngilte· 
"'eleri müteaddid kasabaları ve bu rede bir kovalisyon kabinesinin teş· 
meyanda Lamaradyayı bombardı- kilini kolaylaştırmak üzere biro.. bi· 
mnn etmişler, 70 bomba atmışlardır. rer istifalarını başvekile vermişler • 

Lamaradyoda on ölü, 40 kadar vaw dir. 

1 d · Başvekil yeni kabinenin teşkili i-
ra ı var ll'. . d h 1 v·· c·· ·ı Ed ·ı s· çın er a ıston _ orçı , en ı e ır 

Berlin bombardıman edilmedi: Grembrıl ve Arsbal Sinkleri nezdine 
Brüksel, 2 (Radyo) - Belga davet ederek kabineye girmelerini 

ajansının Berlinden aldığı bir ha- teklif etmistir. Başvekilin bu teklifi 
berele, Polonya tayyarelerinin Berli- derhal kabul edilmiştir. 
ni bombardıman ettikleri hakkında- Bu münasebetle yeni kabineye iş-
,d haber t k~ilı olunmaktadır. çi partisini temsil eden sir Grenrulle 

Varşova boşaltılıyor: Liberaller namına Sir Arsbal Sinkler 
Yarşorn, 2 (A.A.) - Varşovada sabık hariciye nazırı Eden ve Çörçil 

lrnclınların ve çocukların şehri tahli- de gireceklerdir. 
yec:i için tedb rler alınmıştır. Diğer Basvekil, müteakıben diğer nazır
cil:etten sivil:crde bulunan bütün si- larla da konuşmuş ve yeni kabineyi 
!ahlar müsadere edilmiştir. teşkil eylemiştir. 

Gazetemiz ııbtler de dahil olduğu halde bütün yi lıeş dakika geçe başlıyan ve 17 cereyan ediyor. Almanlar taarruzun 
]emiyormuş. 

mebuslar ~idcletle alkışlamışıardıı-. utııza kacıı,r devam eden ikinci bom- başladığı ı.ıaattcn ş:mdiye kadar hiç ----------- Makı·neye verı·ıı·rken 
Baş\'ekil, hududları bekliyen Fran L~tonya b;buaf l>ardımun e:;nasında \'arşova şehrine bir yerde belli başlı muvaffakıyet -----------

<:ız ordusunu ve bütun bir vücud ha- Riga, 2 (Radyo) - Letonya hü- ağır tahrip bombaları atılmıştır. gö~~eaıl·nemızemllişlkeracslaiıb·.a Alman topçu A~.manva cevabını btıgu·· n verecek 
l"nde htikfimetin etrafında toplanan kümeti tam bir bitarflık halinde kal Bombardımana 60 Alman tayya- i J 
Fransız milletini :,elamladıktan son- mağa ~e kom~uları ile yeni ticaret resi iştirak etmiştir. 20 tayyare gu- ateşi ile bombardıman edilmiş, ço- Roma, 2 (Radyo) - Stefnni ajan- meldir. 
ra: münasebetleri tesis etmeğe karar ver nıp halinde şehr:n afakında dolaş- cuklarla dolu bir tren düşen mermi- sının Berlinden aldığı bir habere gö- İngiltere ve Fransanın sefirleri 

- Yaşasın Frqnsa. · f miş ve bomba atmı~tır. !erden hasarata uğramıştır. Telef re, Almanya hükumetinin gece yarı- henüz Berlini terketmemişleı·dir. Ce-
Diy erek sözünü bitirmiş ve kürsü- mış ır. Bu :matla ha\'alanan Polonya tay olanlar çoktur. sından sonra ingiliz ve Fransız sefri- vabı beklemektedirler. Alman ceva-

clen inmiştir. S ] h i Çİ n 50 n va releriyle düşman tayyareleri ara- Varşova, 2 (Radyo) - Lehistan !erini kabul etmesi ve ingiliz demar- bı bu gece verilemezse, yarın mutl!I .. 
Bundan -.onra alınacak a keri ted- l J . . ~ında, 1500 metre irtifam da bir ha- cumhurreisi 2 eylfilden itibaren me- şına cevap vermesi kuvvetle muhte- ka elçilere tevdi edilecektir. 

birlere sarf edilmek üzere hükume- lP S ~ ) DUS •a muhal'ebesi olmuştur. Xetice he- ••••••••••••a••••••••••-••••~ 
tin talep e.ttiği 69 milyar franklık ~ ni.iz lesbit edilememiştir. busan ve ayan meclislerini fevkala- ~ l 

_ Baştarafı 1 inci sahifede - ı t ~ t 1 M •• •d M·•• •d 111! H •d f tah isat bliyilk bir ittifakla kabul e- 1 64 Aaman tayyaresi dü§lirüldü de top an ıya çagırmış ır. UJ e . . .. UJ e . • • , ,~~, UJ e .... 
dilmişth-. tir. Yarşon1, 2 (Radyo) - Alman Hava muharebesi: 

Akdenizdeki gemi
lerim\z dönüyo~ 

Lord Halifaks, barIJı kurtarmak tayyarelerinin öğleden sonraki bom- Paris, 2 (Radyo) - Havas ajan-
icin vukubulacak her hangi bir te- bardımanlarında atılan bombaların sının Varşovadan aldığı bir habere 
,~bbüsifo1 aüratle yapılması lazım cUz'i tahribat yaptığı ve Polonyalıla- göre bu sabah Polonya tayyareleri 
geldiğini ve çünkü İngilterenin Po- rın bu tayyarelerden otuz üçünü dü- ilk defa olarak Alman tayyareleriyle 
onyaya vemıi§ olduğu aözü yerine '2Ürdüklerini Belga ajansı ynzıyor: karşılaşmışlar, nıüdhiş bir hava mu-
getirerek kati surette mukabeleye Polonvalılaı· tecavüzün baaladıgw ı harebesine tutuşmuşlardır. Hükumetin, Akdenizde bulunan 1 l ı " -v 
karar verdiğini i ave ey emiftir. ~ clakikadan bu ak~ama kadar Almnn- Polonyalılaı· bu muharebe esna-gem'lerimizi istanbula daveti üzeri- (AA) R b·ı :.-

Paris, 2 · · - esmen 1 - Jr•rm 64 ta~·varesini düşürmüşlerclir. sında 17 Alman tayyaresi düşürmü>ı-ne, bütün şilep ve yolcu vapurları d. w h k l ' "· " 

Bir aydanberi yeni sezona hazırlanmakta olan 

ELHAMR ,A 
idaresinde Milli Kütüphane Sinaması bugünden itibaren büyük 

bir programla sayın İzmirlilere kapılarını açmıştır. 
1 - Kahraman Çelik Ordumuzun 

TRAKYA MANEVRALARI 1 Üt dirildiğine göre ıger Ü ümet ere ıoo Tank itlemez hale getirildi lerdir. 
~-eri dönmüşler ve istanbu a m e - ·b· F h '-'! • d 

olduğu gı ı ransa ÜKÜmetıne e Brüksel 2 (Rad"V. o) _ Belga Lehliler mukavemet ediyor: 1 \ eccihen yola çıkmışlardır. Denizyol- l 1 h k ' 
!arının Mersin hattında Konya, Tır- p~rşeı;nbe ~ü t~ ya? .ü .ümeti- njnnsı. P-0lonyanın ilk resmi tebliğini Paris, 2 (Radyo) - Havas LtJBd- B AR J 

d nm bır tekin.• t.e~dı edılmışt'r .. 1.ta.1- ı bugün neşretmiştir. radan bildirivor: han ve An:ıfnrta vapurları var ır. _ l " 
, lrhanın dün limanımıza gelmegi ya Avrupa ihtilafla~ının ~alı ıçın Bu tebliğde, en şiddetli muhare- Polonya mehafili, Alman ordu1a- Fransızca sözlü . 1 

Türkçe sözlü 1500 metre telanili birden 

2 -METROPOL 
tavassutla bulunınagı te!<lif etmek- belerin S'liz~·ada cere\.'an etmekte rının hiç bir ,.erde Leh hududlarını M i p ederken gelmemiştir. Doğruca 1 1 k q " " Oynıyan!ar: Tayron Power - Lorette Young - Adolph enju 

; l"nbul" geçtı'g~ 1• tahmin edilmekte- teclir. Fransa hükümeti ta yan te - olduğu ve Lehlilel"in bir Alman oto- geçmeğe muvaffak olamadıklarını S l 2 30 4 30 7 
k 

9 30 
_1 b I 

.. "' lifini tetkik ettikten sonra bu tekli. rav.·ını ,.akalnmağa muvaffak olduk- ve Leh ordularının büyük bir azimle eans ar: ' ' a şam ' cıa aş ar c'' •. D'ğer vapurlar ve şilepler de is- 1 ol 

t ... l~ zı,mekted~le~ .f:~ ~,)~mi«f~. lan, Alm<l~ar tarafindan vuku b~ Alman savletlerine mukabe~de b~ ~~~~~~~~~~~~·~,~~~~~~~~2~~·~rt~~~~~&~~~~~• 
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S EYLÜL 1 ü39 PAZAR 

Gümrük muhafaza genel ko· 
nıutanlığı Istanbul Levazım 
amirliğ. sahn alma kom:syo-
nundan: 

- Gümrük muhafaza genel komutanlığı te§kilatı eratı için sa~ 
tın alınacak 2000 adet erat kaputunun kapalı zarfla yapıla
cak olan 28/ 8/ 939 pazartesi günü saat on beşteki eksiltme~ 
sine talip çıkmadığından 22 9; 939 cuma günü saat on beş
te kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk teminatı da 1395 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve numune komisyondadır. Görüle ~ 

bilir. 
ai - İsteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile ha.zırlıyaca~ları teklif me~t~p
larmı GaGlatada Rıhtım caddesmde Velı Alemdar han ıkın~ 
ci kattaki komisyona vermeleri. 3 6 12 ~ 6 _ 6~24/3244 

----:Gediz be ediyesinden 
T - Kaı>abada yapılacak hidro elektrik tesisatı projesi 21 / 8/ 939 

dan itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1500 liradır. 
3 - Eksiltme 11 / 9/ 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

14 de Belediyede yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 112 buçuk liradır. 
S - Mufassal malumat alabilmek için Gediz Belediyesindeki bu 

işe ait şartnameyi bila bedel ala ve görebilirler. 26 30 3 7 _(!,!2? ) 

lzmi- ticaret ve zah. re borsası 1.'n
tihao encümeninden: 

Borsa idare heyetinde açık iki azalık için yapılacak intihabın 5-9-
939 salı günü sabah saat ondan öğleden sonr dörde kadar borsa zahire 

salonunda icJ"ası kararlştırılmıştır. 
Seçmek hakkını haiz olan abonelerin bu ~ aatlerde zahire salonunda 

toplanarak r.eyler'.ni kullanmaları ı~..;tı:,:nu:;:ı=··:;;::::;:::=:.. 

(AXADOLU) 

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

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

II - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 li
radır. 

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

lV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 
Ankara baş müdürlüklerinden 200 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V - Mün3kasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle yüzde 7 ,S güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ve sartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek ka~alı zarfların eksiltme saatından bir 
saat evvel mezkur ko~isyon baskanlığına makbu mukabilin-
de vermeleri lfümdır. 29 1 3 5 6714/ 3202 

l .an 
Memur aranıyor 

San'atlar mektebinden mezun veyahud inşaat işlerinde çalışmış 
veya sür:veyyanlık yapmış olanlardan, inşaat işlerinde sürveyyanlık 
yapmak iizere fazla miktarda memur alınacaktır. 

Talip olanların 4 eylul Pazartesi, 6 eylul Çarşamba günleri; Ma
nisa su i~leri tiçüncü şube mühendisliğine müracaat ederek liyakat de
recelerini gösterir vı=!sikcılarını ibraz etmeleri ilan olunur. 1 3 

-Devlet Deniz Y olnarı lzmir 
şubes1nden: 
Alsancak vapur iskelesi içinde ve yıllık icarı iki yüz kırk lira olan 

büfe bir teşrini evvel 939 tarihinden itibaren 30 eylul 940 tarihine ka
daı bir ydlık olarak icarı müzayedeye konulmu~tur. 

Müzayede açık artırma ile yapılacaktır. 
ihale 16 eylul 939 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de 

deviet deniz yolları İzmir şubes:nde icra edil eceğinden talip olanların 
bu baptaki şartnameyi görmek üzere mezkilr şube muhasebesine müra 

- - . - . - . --......... """" -. -- -- . - ~.. - .... . 
(SAHİFE 5) 

BOtOn resimleriniz 

böyle olur 

"KODAK VERIKROM" 
.a pozdan daima 

Güzel, net ve detaylı resim 

28° ile 
8 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM 11 muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
11 VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERIKROM" aynen atır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERİKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız 
11 VERIKROM" hatanızı düze!Ur 

r 

Sperco Vapur - D.ş '1 ab b1 caatları ve ihale saatından yarım saat eveline kadar 18 lira muvak r 
1 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
11 VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz Acentasıt Cevad Dağlı kat teminat akçalarını vezneye yatırmaları ve ilan ücretleri ile sair 

masrafların talibine ait olaca~ı ilan olunur. 3 9 3251 
0YALE NEERLANDAİSE İkinci Beylcr3okağı No. 65 Ista ul '-~terdar ığından: 

KUMPANYASI T c't"fo 1 3055 
ltoyal N eerlandais kumpanyası: 
tlJlysses> vapuru elye\'m limanı
Zdao Iup Rotterdam, Amsterdam 
llamburg limanları için yük ala-

25 ' 9 / 9 39 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
defter<larlı -ı milli emlak müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komis
yommd.:ı 6997 4 lira 40 kuruş keşif bedelli validebağı talebe ve öğret
men sanatoryomu ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmustur .. }{ hareket edecektir. 

~nice Maritime Roumaın kum
llYası: 
tAlba jula> vapuru 30-eylfıl- 939 
ihinde gelerek Malta, Cenova ve 
tsilya limanlarına yük alarak ha
et edecektir. 

lioUanda Avusturalya hattı: 
tSpringfontein~ vapuru 30 ey lı11 
9 tarihinde Avusturalya ve Yeni 
landa limanları içn yük alarak 
l'eket edecektir. 
tinaka Anr. A. B. Kumpanyası: 
«Saimaa:t vapuru 4-9-939 tarihin-
2elerek Anvers ve Finlandiya li-
tıları için yük alarak hareket e

Cektir. 

eutsche Levante Li· 
nie G. Ivl. ll. H. 

Hamburg 
l>en Norıke Middelhavslinje: 
tBosphorus> motcrü 30 ağustos
~ 1 eylüle kndar Diyep ve Norveç 
n mal alacaktır. (Bu va -
l' Norve\ limanları için ancak 31 
Ustosa kadar tahmil edecektir.) 
tBaJkis» motörü 25 eylülden 28 ey
le kadar D'yep, Ulinkerk ve Nor
ç limanları için mal nla'!al<tır. 
tlfosphorus» motörti 25 ilkteşrin
l'l. 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dün
tk ve Norveç limanları için yük 
Caktır. 

l:>. T. R. T. 
tR:assu mot. 17 uğu toga doğ'ru 
ltleniyor, Tuna lımanları için mal 
<?aktır. 
tSzeged> motörü ağustos sonları-
doğru bekleniyor, Tuna limanları 

tı mal alacaktır. 
tt>unu motörU 7 eylfile doğru 
kleniyor. Tuna limanlan için mal 
caktır. 

avıcE MARİTİME ROUMA1N 
tburostor> vapuru 2 eylUlde bek
iyor, Köstence, Galas ve Tuna li
hlan iç'n mal alacaktır. 

·-------------------------Ol:vie... t'P türekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
«Estrellano» vapuru 27 ağustosta 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Ll\ ERPOL HATTI 
.-Opol'to.> vapuru 30 ağu;)tO:>?. ka

dar Liverpol ve Glaskovv içiı; yük 
dacaktır. 

DEUTSCHE LEY ANTE - LİNİE 
cDelos» vapuru 23 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten gelip 

yük alacaktır. 

M~kavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri proje, keşif hulasasıyle buna müteferri diğer evrak 350 ku
rus mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat teminat 4749 liradır . 
lst~klilerin teklif mektuplarını ve en az bu işe benzer 50 bin liralık iş 
yapt1ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul "ilayetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmı~ 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kaplı zarflarını 
25/ 9/ 939 pazartesi günü saat on dörde kadar defterdarlık milli em
lak müdi.irlüğünde toplanan komisyon başkanlığına vermeleri ve saat 
on beşte zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

3 8 13 19 6794/ 3242 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Muvakkat 

Miktarı Tutarı Teminatı İhalenin 
Erzakın cinsi Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi Günü Saati şekli 

Sığır eti 105000 29400 00 2205 00 7 / 9/ 939 Perşembe 15 K. Zarf 
Koyun eti 105000 45150 00 3386 00 7 / 9/ 939 Perşembe 15 K. Zarf 
Keçi eti 105000 25250 00 1968 00 7 / 9 / 939 Perşembe 15 K. Zarf 
Kuzu eti 6000 2700 00 202 50 7 / 9/ 939 Perşembe 15 A. Ek3ilt. 
Ekmeklik un 
Birinci nevi 520000 67600 00 5070 00 8/ 9/ 939 Cuma 15 K. Zarf 
Nohut 30000 2700 00 202 50 8/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Makarna 20000 4600 00 345 00 8/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
İrmik 4000 920 00 69 00 8/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Kuru fasulya 60000 9600 00 720 00 11 / 9 939 Pazartesi 1 5 K. Zarf 
Mercimek 1. nevi 10000 1400 00 105 00 11 / 9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Patates 20000 1800 00 135 00 l 1 / 9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Kuru soğan 20000 1600 00 120 00 11 / 9/ 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Sadeyağı 20000 19000 00 1425 00 12/ 9/ 939 Salı 15 K. Zarf 
Şehriye 1. nevi 20000 5400 00 180 00 12 9/ 939 Salı l 5 A. Eksilt. 
Salça 3000 900 00 67 50 12 / 9/ 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Kuru ot 36000 1 080 00 81 00 1 2/ 9 / 939 Salı 1 5 A. Eksil:. 
Bulgur 55000 8250 00 618 75 13/ 9/ 939 Çarşamba 15 K. Zarf 
Yulaf 48000 2400 00 180 00 13/ 9 1939 Çarşama 1 5 A. Eksilt. 
Saman 28000 560 00 42 00 13/ 9/ 939 Çarşama ! 5 A. Eksilt. 
Pirinç 38000 l 0260 00 769 50 14/ 9/ 939 Perşembe 15 K. Zarf 
Beyaz peynir 5500 2035 00 152 63 14/ 9/ 939 Perşembe 15 A. Eksilt. 
Zeytin tanesi 3000 720 00 54 00 J 4/ 9/ 939 Perşembe 15 A. Eksilt. 
Odun 1000000 7500 00 562 50 15/ 9/ 939 Cuma 15 K. Zarf 
Kırmızı biber 700 280 00 21 00 15 / 9 / 9 39 Cuma 15 A. Eksilt. 
~armısak 700 48 00 6 30 l 5/ 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Kuru üzüm 10000 2400 00 180 00 15 / 9/ 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Yoğurt 34000 5100 00 382 50 18/ 9/ 939 Pazartesi 15 K. Zarf 
Süt 5000 600 00 45 00 18/ 9 ' 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Zeytinyağı 1. nevi 3000 1290 00 96 7; l 8; 9 / 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Toz şeker 18000 5040 00 378 00 19/ 9/ 939 Salı 15 K. Zarf 
Sirke 3000 210 00 15 75 19/ 9/ 939 Sah 15 A. Eksilt. 
Sabun 1. nevi 4000 1560 00 117 00 19/ 9/ 939 Salı 15 A.Eksilt. 
Pirinç unu 600 162 00 12 15 19/ 9 939 Salı 15 A. Eksilt. 

Her mevsimde, her havada, her saaua, her 

"KODAK VERiKROM" 28° 

DAHA UCUZA GELİR 

yerde 
filmi 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız 
şu adrese müracaat ediniz : 

KOOAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 poz da güzel 

veya 

1 T r M ıarif C ~miyet O mıl. r ı • 
Gündüz ve yatılı talebe kaydı na başlanmıştır. Ücretler aşağıda 

gösterlmiştir. Fazla malumat almak istiyenlerin okul direktör· 
Wıklerine bil! vurmaları. 

r\nkara Kız ve Erkek Kolejleri 
İlk Orta Lise 

Gündü2' 
Yatılı 

60 100 120 lira 
225 260 285 lira 

Gündüz 
Yatıh 

Gündüz 
Yatılı 

Bursa Kız L sesi 
İlk Orta 

40 
185 

lzmir Ege l ·sesi 
İlk Orta 
50 60 

160 200 

Lise 
50 lira 

185 lira 

Uıe 
75 lira 

200 lira 
Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocukla

rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılll'. 
3 6 6495/3241 

.. -
AVRUPANIN EN MUHIM 

türlü S(;~GİLtQİNDJ;N Dİll 
ızahalicm SONBAHAR 
haz.~r bu~unr!Jn •• •• .Sevanaı tenzi latla_ 

1 Tf!RKIYE IE'IRr__ il ~il M{JtfJESSİLi: - \\] ·~ 
K.A.M Ü LLER VE ş~ı 19 3 9 

ISTANBUL-GALATA .M ınervaNan . 

P.K.1090 - TEL: 400~0 17-23 Evt.üt. 
tDurostor> vap. 30 eylülde bekle
or. mal alacaktır. 
liNSTON '\V ARREN L!NES, Ltd. 
tfncemore> v:ıp. 27 ağustasta Bur 
z Vama Köstence Sulina ve Galaş 
l'l. hareket edecektir. 

Çay 100 400 00 30 00 20/ 9/ 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. 
Kuru bamya 400 400 00 30 00 20 9 1939 Çar~amba 1 5 A. Eksilt. 1 
Kaysi 2300 1725 00 129 38 20/ 9/ 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. Türk Maarif Cemiyeti ..,. 

1ZM1 R 
Vapurların hareket t<>trihleriyle 

\'lunlardaki değişikliklerden acen· 
thee'uliyct kabul etmtız. 

.Daha fazla tafsilat almak ıçın 
1tıci Ko.donda 150 No. da W. F. 
l'lty Van der Zee vapur acentalı

n1üracnat edilmesi rica olunur. 
·ı r.:u::f'ON: 2007 /2008 

Kuru erik 2300 552 00 41 80 20/ 9/ 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. 
1 - Bayramiçteki jandarma birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı otuz yedi kalem erzak 

hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Bayramıç askeri satın alma komisyonunda ihaleleri yapıla
caktır. 

2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İste•;Jiler Ticaret Odasın.-J.3. kayıth olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Ek>•ltmeye iştirak edecekler 2490 eayılı kanunun iki ve üçüncü meddderinde ve sartnamesin<le 

yazı ı vesikaları ile kapalı zarf için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evv,., komieyona vermit bulunacaklardır. Açık eksiltme için ihaleden evvel komisyona müracat-
ları, t 6 22 29 3 3009 

Yatılı.······ Ege Erkek Lisesi ..... Yatııız 

Ana> İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir 
Kayt muame.lesi baıladı. Karantina köprüde 141 nci sokakta 

Liseye müracaat edilmesi. Telefon 

Lise 2920 Tel. İzmir Ege Lisesi 
Ana İlk 3947 

~ ...................... Si6:a .................. .. 



-(~S~A_H_IF_E __ 6~)~----~~~----------------------~-------------------(AN~A __ n_o_L_U_> __________________ ~--------------------------3 EYLÜL1939 PAZAR 

~~ı·ı~;;:;;·;· .. r;~;;~·;; .. ;r;;;;;ıiti""s;;i;·~· .. Az;;;· ... r .. Hı• ,1 ~ir4lc:Jo~U:tr~~ı: b=t~~n~~ır~omiayonundan: r. lzmir Defterdarlığından: 
~ · Komisyonu ilanları ~-ç . ~ § . 2 - Kapalı zarfla ekslltmesi l 1 / 9/ 939 Pazartesi günü saat 14/30 icar Muhammen B. 

İzmir levazım amir1::::.! satın alma komisyonundan:·· ,. '.· ' ~Jı; • da Tophanede İstanbul Amirlik Satın Alma Komisyonunda No. Lira Kr. 
1-q;l . ;. rr. 

.. · Müstahkem mevki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makin~at J. yapılacaktır. ..., ' ' ' 
lere 60 1iradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli olan• ,. < 3 -- Tahmin bedeli 16800 liradır~ ? 

ların şartları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü• 4 - f1k teminatı 1260 lircıdır. , · • 
racaatları . 5 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. ' · - ~ 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 6 - fstekJilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplatini 

İzmir Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
Ton Cinsi -' 25 Kuru fasulya 
20 Bulg-ıır 
1 j Nohu: 
8 Seker 
5 Zeytin danesi (f."'ı ile) 
3 Corbahk bezelye unu 

l O Pirinç 
5 Patates 
3 Zeytin yağı (tahlile tabi) 
7 Sabun (Tahlile tabi) 

1 - A~kcri ,·asıf ta olmak üzere yukarıda cins ve miktarı yazılı 
1 O k .... lem yiyecek pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pa~arlığı 4 EylUl 939 Pazartesi günü saat 9 dan 11 re kadar 
' y:!pılacaktır. 

\ 3 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vakitte teklif edecekleri mal-
ı· fara ait nümunelerle birlikte Bornova Askeri Satın Alme S Komisyonuna gelemeleri ilan olunur. 2 3 (3266) 

( "7-izmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan : 
ı l - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 
~· f\ (516000) kilo yulaf ihtiyacı kapalı zarf usulü ile münaka-

saya konmuştur. 
. 2 - İhalesi 13 eylul 939 çarşamba günü saat on altıda lzmirde 

~ 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 

..... 1 k yapı aca tır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 27090 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası ( 2031) lira ( 7 5) kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

' göstermek mecburiyetindedirler. 
: 1.. - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

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

29 3 7 12 3222 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 

1 - Yüz bin adet ha kır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
--~· mesi ] 1 / 9/ 939 pazartesi günü saat 15 te Tophanede lstan· 

...-.er bul Levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
3 - ilk teminatı 11300 liradır. 
4 - Şartname ve ııümanesi komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektup1arım 
ı ihale saatmdan en az hlı:...saat evvel komisyona vermeleri. _ 

24 29 3 7 (31 2 1 ) 

lzmir levazım amirliği sabn alına komisyonun<lan: 
1 - Su borusundan altlı ve üstlü 2230 karyola alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5 9 / 939 salı günü saat 14,30 da ToP

hanede amirlik Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Be
herinin tahmin bedeli 22 lira 50 kuruştur .. 

3 - Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. 
4 işbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 50 ila 500 kar-

yola olarak ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin ilk teminatı 
l l 293 lira 75 kuruştur .. 

. S - Şartname ve nümunesi komisyonda görülür .. 
6 - isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarım 

iha1e saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri .. 
20~25~30-3 (3065) 

t zrnir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Menemen Piyade Alayının senelik ihtiyacı olan 60000 k ilo 

aığır eti kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif e d ilen 
Eiat pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar kapalı zarfla 22 / 9 / 
939 cuma günü saat l O da Manisa Tüm Satınalma Komisyo

nunda yapılacaktır . 
2 - Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
3 - ilk teminatı 1045 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyonda görüleb ilir. 
S _ isteklilerin teminat makbuz ve mektu plariyle 2490 sayılı k a

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazıh veaik alariyle bera
ber ihale günü ve ihale saatından bi naat evveline k a dar tek

' lif mektuplarını Manisa Tüm aatınalma k omisyon una verme · 
l :;·;. 27-3-10-19 

l~ir Levazım Amirliği Satın Alına Kom~syonunda?: . 
1 - İzmir Tayyare alayı kıtaatının 198000 kılo ekmek ihtıyacı k~-

palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. . 
2 - ]halesi 1 l 1Eylu1 939 Pazartesi günü saat 16 da İzmırd~ Kış.

lada İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya-
pılacaktır . 

3 - Tahmin edilen tutan 20790liradır. 
4 - Temintı muvakkat::>. akçası 1559 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun. iki . ve 

üçüncü maddeleriv:lc ve şartnamesinde yazılı vesıka~arıyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bır saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 30 3 9 (3149) 

lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının ( 47250) kilo 

bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş~ur. 
2 ihalesi 1 5 eylul 939 cuma günü saat 16 da kışlada lzmır le-

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 5433 lira yetmiş beş kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir· . . 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. . . .. 
7 Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun. ıkı ve .u

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ~le 
teminat ve teklif mektuplar nı ihale saatından evvel komıs-
yona vermiş bulunacaklardır. 30 3 8 13 3-235 

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

----:rr.Jll""-- ~ -·· . --· 4 
lzrnir levaznn amirliği satın alma komisyonundan: 

J - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ·c 18300) 
('" on sekiz bin üç yüz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat on altkla kışlada lzmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin ediln tutarı: 5673 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 4P 1·t'""Ustur. 
5 - Şartn~unrsi her gün komisyonda görük ~.. . . 
6 - istekliler Ticaret oda~1rıda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyctir..c'"ıii '""r. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

30 3 8 13 3236 

izmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
r - 947 ton yulaf alınacaktır. 
2 - ~apalı 7.arfl:=t eksiltmesi 12_, 9 939 Salı günü saat 15 de 

f ophanede Istanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 ·- Tahmin bedeli 48297 liradır. 
4 - ilk teminatı 3622 lira 27 kurustur. 
5 - Şartname ve nümunesi Komisyonda görülür. 
6 - fstekliler kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarım 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
26 30 3 9 

l:rmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

47246 lira 24 kuruş · bedeli keşifli bir adet pavyon inşas1 28 
ağustos 939 pazartesi günü pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talibi çıkmadığından pazarlık 5.9.939 salı günü saat 15-30 da 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Teminatı muvakkata akçası 3543 lira 47 kuruştur. 
3 - Şartnamesi, keşifname ve projeleri her gün sabah saat 8 den 

12 ye kadar ve 14-30 dan 18 z e kadar İzmir Mst. Mv. İnşaat 
komisyonunda ve Ankarada M .M. Vekaleti Emakin inşaat şu· 
besinde görülebilir. 

4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabi

leceklerine dair ihaleden evvel İzmir Nafıa fen heyetinden ala-
cakları vesi~aları göstermek mecburiyetindedil'leıw ı • .• • 

5 - Eksiltmeye iştirak ~.~ ... ece~Jer 2490 sayılı kanunun rki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartanamesinde yazılı ve İzmir müstahkem 
mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe 
yaptırılmış tezkiye vesikaları ve teminatı muvakkatalariyle bir. 
likte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 3283 

lzmir levazım amirliği Satınalma komisyonundan: 

1 - Ordu birlikleri için pazarlık suretiyle nakliye koşumu, maki
neli tüfek koşumu, mekkari ve binek hayvanı satın alınacaktır. 

2 - Yaşları üç buçuk ila on iki olacak; bineklerin yüksekliği en · aşa • 

ğı 1,38, diğer hayvanların yükseklikleri 1,30 dan aşağı olmıya
caktır. 

3 - Bu evsafta hayvan vermeğe istekli olanların her gün lzmirde 
kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyonuna müra-
caatları. 3-6 3282 

lzmir L~vaz.~ Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
1 - lzmır mustahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle 225 

ton buğday üğüttürülecektir. 

2 - İhalesi 4 eylUl 939 pazartesi günü saat 15 te kıslada İzmir le· 
vazım amirliği satınalma komisyonunda yaptırıİacaktır. 

3 - Teminatı katiye akçası 641 lira 25 kuruştur. 
4 - Talipler teminatlariyle birlikte ihale saatından evvel komisyo-

na müracaatları. 3284 

lzmir Levazım Amirliği Sabn Alına Komisyonundan: 
l - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

118554 lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon bir mutbah 
ve bir ahır inşasının 28 ağustos 939 tarihinde pazarlıkla yapılan 
eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlık 5·9-939 salı günü 
saat 15 t.e kışlada İzmir levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkata akçası 7177 lira 74 kuruştur. 
S - Şartname, keşifname ve projesisi her gün sabah saat 8 den 12 

ye kadar ve 14/ 30 dan 18 e kadar İzmir müstahkem mevki in
şaa komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Emakin inşaat 
şubesinde görülebilir. 

5 - İstekliler tiearet odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapabi
leceklerine dair İzmir Nafıa fen heyetinden alcakları vesikları 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2491) oınyılı 1:a~unun iki ve üçüncü 
r:1acldelninde ve şartr,amesinde yaZ' I' vr! İzmir müstahkem mev 
ki komutanlığına dilekçe il.J mürac2.ar ede:· .. k (mniyetçı:- ynptı

rılmış tezkiye vesikaları ve teminatı rnuvakkatabrıyle birlikte 
ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 3285 

İzmir Bornova Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Ayn ayrı yedi pazarlık şartnamesiyle cem'en (110) ton askeri 

vasıfa haiz ekmeklik un pazarlık su retile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 5 eylul 939 sah günü saat 9dan 11 e kadar yapıla

caktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda· görülebilir. 
4 - Beher kilo un için (11 Kr. 80) sanitimden (12 Kr. 25) santime 

kadar tahmin edilmiştir. 
5 - Pazarlığına iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen vaktinde 

. .J.eminatl.ariyle biı-likt~ Bornova askeri satın . alma komi~yonuna 
. -~--- ~g~l~eleri. ~-5 " · 3886 . 

-
532 1 inci Kordon Balıkhane altında 1 Eski 15 

yeni No. Dükkan J 35 00 
533 Şehitler M. Yalı sokak 3 No. lu Hane ,100 00 
534 2 inci Karantina Mızraklı dere sokağı 21 / 2 

No. lu Hane.. 6 00 
535 Çuha bedesteni Mürabit çarşısı 114/ 116 

No. lu Dükkan. 24 00 
536 (Halkapınar Kağıthane Cad. Çatalçeşme 

Sokak Eski 284 taj 2 Numaralı Hane 55 00 
537 Bayraklı Menemen Cad. 49/ 1 Numaralı 

Dükkan. 24 90 
538 Karşıyaka Alaybey Sütçü sokağında 19 Eski 

88 yeni No. Hane . 27 00· 
5 39 Bayraklı Menemen Cad. Sahil Sokak 16 T aj 

No. lu Hane. 48 00 
540 Karşıyaka Alaybey Salih paşa 189 Taj No. lu 

Depo. 1 00- 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 3/9/939 tari" 

hinden itibaren J 6 gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye 
konulmuştur. ihaleleri 18/ 9 / 939 tarihinde Pazarteei günü saat 14 de 
MiUi Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen be .. 
de1leri üzerinden % 7 .5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkilrd• 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 3 12 9 (3281) 

-ıiiiiir Emrazi Sariye hashiha• 
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 1939 mali yılı ihtiyacından azağıda tahmini fiati mu· 
vakkat teminatı yazılı 95 kalem ilacı 15 gün müddetle açık eksiltmei• 
konmuştur. · 
Şartnameyi ve listeyi İstanbulda sağlık direktörlüğünde ve İzmirde 

hastahane başhekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 5 eylül 989 
sah gUnü saat 10 da Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde toplanan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat para veya mukabilinde kıymetli evrak komisyon· 
ca ahnamıyacağıııdan isteklilerin ihale gününden evvel teminatlannı 
mal sandığına yatırmalar! lazımdır. 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminatı 

Kuruş Kuruş 

233097 17483 
19-24-29-3 8010 

ııan · 
Yüksek ziraat enstitüsü veler.iner 
Fakültes Askeri kısmının kayıit .. 
ve kabııl şaTt.tları: 
·- 1 - Aıııkara ashri Yeteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liSl
Jerden iyi ve pek iyi d~recede mezun olan ve olgunluk imtihanlafu>I 
vermiş olmak şartiyle ta lebe kabul edilecektir. ; l 

İsteklilerin aşağıdaki rnsıf ve şartalrı haiz olmasi lazırlı.dır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olma:1tf 
b) - Yaşı 18 • 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hil" 

mete müsa!t olmnk (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır v~ hareketi, ah lakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak• 
e) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müncaat istidalarına şu vesikaların bailanuıall 

lazımdır: 
a) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) _Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu v• 

aşı kağıdı. . 
c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasd~li 'suretı 
b) - Okul~ alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimattarl 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli te' 

ahhüt senedi. 
e) _ Sar'alı, uyurken gezEın, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mupte-

18 olmadığı hakkında velilerinir. noterlikten tasdikli taahhütname91 

(Bu gibi hastalıklardan biri ile l'kula girmezden evvel malili oldukah1 

sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete aid hükume~ 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istid• 
ile müracaat edecekler ve şübelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra, Ankarada yüksek ziraat enstitüsü "veteriner fa " 
kültesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. , 

4 - Müracaat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonr• . . ~ 

müracaat kabul edilmez. . · 
5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derece~~ 

rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam oluı:\ea. ,_ka.Y1 

işleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikler-i . a~kerlik .Şilı>el8' 
ri ile tebligat yapılır. , ,19 25 27 31 s 6 ı2 l6 17 10 s~ 

ilan 
Memur · aranıyor 

Jstimlak işlerinde çalışmak üzere harita almasinı bilir bir merıı0' 
aranmakt~•.'.lır. 

İsteklilerin 4 eylul Pazartesi, 6 eylul Çarşamba günleri Manisab : 
Su işleri iiçüncü şube mühendisliğine müracaat ederek liyakat dereee' 
lerini gösterir vesikalarını ibraz etmeleri ilan olunur. 1 3 _,J 

Izmir Lise-ve Ortaokullar sa" 
tın alma komisyonundan: 

Kızılçu!lu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 takır' 
golf elbisı> yaptırılacaktır. Beher takımına 1100 kuruş fiyat tahrtı111 

edilen b uelbiselerin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuruştııt~ 
İhalesi S eylu! ~ 4:l39 salı günil saat on beşte yapılacaktır. Nümune ~ıı 
şartnam~si her gün kültür c-lirektörlüğünde görülebilir. İstekH.~et~t 
ybkarıda yazılı gün ve saatta teminat makbuzları ile birlikte, ~u~: ... tl 
direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuza müracaatlar~~ 

""olunur. ~ 17 22 27 -. J "·:.· 
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EYLOL 1939 ..) Her gün sabahları lzmirde çıkar Siyaıi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüıhaıi lier yerde S kuruıtar)' 

lngi ere, ve Fransa hükUmet eri bugün 
Alm nyaya resmen harp ilin etti 

1 ............ . 
Vatikanda dini merasim esnasında, hctrp hazırlıkları bildiriliyor ve bu meyanda sulh için dualar yapılıyordu, 

fakat ne çare ki ayni saatler içinde harp bir hakikat oluyordu ............. 
Şu dakikada kuvvetler bütün_ süratleri_yle cephelere doğru gitmektedirler 

' ~-... . ... . ... 

'"~~~~~-,..,-.--~-.:-~-,,~7!~'~-;."'~-·ı--.ıiili~~~ vetleri Vistol nehrine doğru olan i-ı yanın Berlin sefaretine tayin edilen 
lerleyişlerinde devam etmektedir - general sefir, Alman cephesi üze -

, le.r. Bu kuvvet~r~e şarki Prusya üze- rinden yeni harp harekatını takip et. 

l . 

Umumi harp sahnelerind~n. 

Macaris an te 
a ı, m 

ı İngilizlerin ye ni tayyareleri 

birler aldı. Leh müdafa-
ı V arşo_vaya hücum

zak aş ırdı 
Polotıyalılar, son vaz v."yetten. mem~nııdurlar. ln

giliz kuvvetleri harekete geçtiler. 

İngiltere kralının Parisi ziyaretinde 
rindcn ~arkan d · ğer ku\·vetler hedef
leri üzerinde birleşmek yaziyetine 
yaklaşmaktadırlar. 

Londra, 3 (Raclyo) japonya 
hükumeti Roma ve Berlindeki ->efir
lerini hugün geriye ~ağwmıştır. 

Bı.!rlin, 3 (Radyo) - Sovyet Rus-

Fra.nsız ordusu geçid reami halinde 
• • • 1 

mek emrini almıştır. 
Varşova, 3-- (Radyo) - Sivil·hal

kın ve açık şehirlerin bombardıman 

edilmediği hakkında Alman hük11 • 
meti tarafından vaki iddia asılsızdır. 
Had:se, bilakistir. 'Alman havg kuv .. 
vetleri. imkan dahilinde h er· -şehri 
bombardıman etmektedir. · 

· Do anma denizlere acıldı 
t 

L d 3 (R d ) - İtal a hü-\ Bütün İngilizler, 18 yaşından 401 Fransa ve ingilterenin Polonyaya 
on ra , a yo y . ld ki . . r·1· Solfi1 daküka: . . rışmamak husm::undaki kararlarını 

k.. · · b' M l' · · ul yasına kadar su dakikada ordu em- vermış o u arı garantının ı ı şe -.umetının ve ızzat usso ınının s • • . _. . 
h k 1 · · k' t bb'" u·· rinde bulunm..,ktadır Bütün efrad kılde tahakkuk edccegı haberlerı, 

tebliğ e d . yordu. Bunu, dua ile k a rı- 1 iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

un urtarı ması ıçın va ı eşe us ..- · . . .. .. . 
·· · 1 ·ı h"'k"' t' b hah silah altına alınacal- de<Yildir lhtiya- Polonyalılar nezdınde buyuk bır se-tızerıne ngı tere u ume ı u sa "' "' . · . , . 

şık bir kilise miiziği takip ediyordu. 
Ankara, ;~ (Radyo) - Şu daki- G:ızetemiz makineye verilirken· 

d Al b. t ca göre sınıf sınıf celbedılecektır ·rnıçle karşılanmıştır. saat 9 a manyaya ır no a vere- • · 
k l ·ı · l t Londra 3 (Radyo) - İngiliz kra- Budapeşte, 3 (Hadyo) - Macar 

kadar gelen resmi' bir habere göre, Londrn, 3 (Radyo) - Bugün sa
ingiltere ih· Almanya hükfımeti saat balı saat 10 danlıeri İngiltere ve Al
tanı ( 12) den itiLıucn harp haline manya harp halindedir. Çemberlay
geçmiş bulunmaktadır. nin nutku, emsalsiz bir akis bırak

re daha evve verı mıs o an no anın ' . . . .. 
.. k l tk· · ta lı dün ak!ı.nm llassa ınccli~•ini içtı- başvekılı bugun bevanatta buluna-

trıufadmı te rar amıstır. ıncı no - ' · · k · h 
d . 1 · ı 'h- 'l" f· h ır · p ma:ı davPl .. tmi" \'e :-;:tat n~1,BO dan l'ak bır ço · meınlek,etlerdc Ye bıl as-

a da hı, ngt tere, ı tı a .n a .mı .. 0 ::;a b 'taraf olan dev lctlerd c dahili 
lonya ile Almanya arasında bır mu- asayişin muhafazası ve sair husu -
zakereye vabeste görmekte ve diğer ~atta hususi tedbirler alındığından 

Par:s, 3 (Rn(lyo) - İngilterenin mış VE' tarihi lıüyü 1c bir günün heye
harp kararı, bugüniin kat'i bir zaru- canını uyandırmıştır. 

devletlerin istirakini iki devletin his ile demi\ tir ki: 
tnüşterek arzusuna bağlı görmekte- _ Bittabi .'.\Iacar hükumeti 

reti olarak telil.kki edilmiş ve Fransa Çemberlayn, acı bir lisanla, sulh 
umtımi efkarının tasvibine uğramış- için sarf ettiği bu kadar gayretleri te 

idi. 
Dün, Yon Ribentrop İngiliz ve 

Fransız elçilerinin vaki teşebbüsle
rine cevap olarak bunu Hitlere bildi
te:eğini söylemişti. 

Hitler, İngilterenin notasına men
fi cevap vermiştir. Bu itibarla İngil
tere Almanyaya resmen ilanı harp 
etmiştir. Bunun üzerine, pazar olma
sına rağmen Çemberlayn Avam ka
marasına giderek İngilterenin, AI~ 
tııanyaya bir nota verdiğini, dünya
tı.ın kana boyanmaması için Alman 
askerlerinin iki saat zarfında Polon
Ya topraklarından çekilmesini istedi
ğini, fakat, H itlerin müzakereden an
lamadığını, aradaki ihtilafları cebir 
Ve şiddetle halletmek istediğini ve 
bundan dolayı İngilterenin kendisi 
ile akdetmiş olduğu mütekabil yar
dıın paktına tevfikan tecavüze uğrı
Yan Polonyaya yardım etmek rnecbu 
riyetinden bulunduğu cihetle, saat 
l 2, 1 O da Almanyaya resmen ilanı 
ettiğini bildirmistir. 

Çemberlayn, Avam kamarasında 
"erdiği beyanatta ezcümle demiştir 
~ i . .. 

L~e tır. Fransa da ayni şekilde harp ha- barüz ettirmiş, son notaya temas ede 
tedbirler almaJ..tadır. l\I:lletin soğuk- zırlıklarm:ı ba:;;lamıştır. rek almanyaya, askerler;ni çekmedik 
kanlılığını muhafazası ve hayatın (Anadolu - Şu halde, bu satır- leri takdirde harp vaziyetinin ha -
normal bir şekilde iclamesi için hiikCı- larm intişarı dakikasından it'baren sıl olacağını bild.rdiğini anlatarak: 
mel kendince lüzum gördüğü bazı Avrupa harbı karşısında bulunduğu- - Siz tahmin edersiniz. Bu kadar 
tedbirler almıştır. muza hiç şüphe etmemeliyiz.) uğraştıktan sonra sulhe erişememek, 

Toplanmalar yasaktır. l\Iahalli a- Londra, 3 (Radyo) - İngilterede ne büyük inkisarı hayaldir?. Anla-
sayişi ihlal edecek harekata teşebbüs silah altına toplanan kara, deniz, ha- dık ki, Hitler ne bahasına olursa ol
edenler hakkında takibat yapıla - va kuvvetleri şimdi bütün süratleriy- sun harp etmeğe karar vermiştir. Se
caktır. le mürettep mahallerine gitmekte - firimizin muhtelif teşebbüs ve temaSc
Bazı gıda maddeleri üzerinde de dirler. l ngiliz donanması açılmağa larına rağmen IIitler, ordu kuvveti 

tedbirler ittihaz edilmiştir. başlamıştır. ile Polonyaya hücum etmiştir. Biz 
Roma, 3 (Radyo) - Bu saba:q Pa- Londra, 3 (Radyo) Başvekil vicdanen gayet müsterihiz, bu şe-

zar olmak milnasebetiyle Vatikanda Çemberlayn son vaziyet üzerine a- raite artık tahammülümüz kalma
yapılan dini ayin, ayni zamanda si vam kamarasında yaptığı beyanatın mıştır. 
yasi bir mahiyet arzetmiştir. Dualar sonunda şunları söylemiştir: Şuna eminim ki, bütün ingilizler, 
arasında, baz an haberler neşre dili- - Size şunu haber vereyim ki, bu uhdelerine düşen vazifeyi yapacak
yor, hazan da nutuklar veriliyordu. dakikada Fransa baivekili M. Dala- lardır. Biz artık konuşmayı bitirdik 

B. Çemberlayn Bu meyanda Fransa hakkında veri- diye de Fransız mebusan meclisinde ve harekete geçiyoruz. 
gece yarısını (20) geçinceye kadar len haberlerde, bütün Fransız kuv- aynen beni myaptığım şekilde beya- Herkes, tam bir fedakarlıkla vazi
müzakerede bulunmuştur. Bu mev • vetler:nin tam bir süratle hududa natta bulunmakta ve Almanya ile fe başına geçmeli, emre intizar et
zu üzerinde hiç bir tebliğ neşredil- koştukları, Fransada tam bir harp harp halini Fransız milletine haber melidir. Bundan da eminim. Allah 
memiştir. hali mevcud bulunduğu, halkın vermektedir. hepinizi takdis etsin. Tazyike, cebre 

Londra, 3 (Radyo) - Son daki - hadiseleri mümkün mertebe süktl - Paris, 3 (Radyo) _ Fransa hü ~ artık tahammülümüz yoktur. Mu-
kada alınan haberlere göre, bugün netle karşıladığı, askeri ve sivil me- kumeti, başvekil Daladiyenin bugün vaffak olacağımıza da eminim. 
saat 6,15 den saat (18) e kadar Al- murların tam şekilde vazife başın- öğle vaktinde Fransız mebusan mec- (Anadolu - nutkun aslını ve de
man hava filoları Varşovaya iki hü- da bulundukları bildir iliyordu. !isinde irad ettiği nutuk üzerine, Al- vamım, diğer haberleri ya.ı:ınki .tma-
cum yapmışlardır. Hava dafi batar- Gene ayni habere göre, Parisin manya ile harp ilan etmiş bulunmak- doluda bulacaksınız . ) 
yaları şiddetle mukabele ederek Al- tahliyesi devam etmektedir. tadır. Londra, 3 (Radyo) ~ Alman se-

Londra. 3 (Radyo) - Yarından 

itibaren bütün bankalar kapalıdır. 
Loııdra, 3 (Radyo) - lngiltere ve 

Fransanm Derlin sefirleri bugün Al
man hariciye nezaretine giderek 
pasaportlarını istemiş ve almışlar · 

dır. 

Hendcrson, dün akşam hariciye 
nezaretine giderek ingilterenin bu
gün ı:;aat (11) e kadar mühletini bil
dirmi'} ve bu saatten itıbaren hali 
barhın tahakkuk edeceğini bi~dir -
mişt:. 

Ş'mdi hnrbe iştirak etmiş ve ede
cek olar. bütün devletler, açık şehir
leri v~ sivilleri bombardıman etme
meği kara;laştırmışlardır. 

Londra, 3 (Radyo) - İngiliz tay
yarel8ri bugün Fransaya mütevccci · 
hen ve harbe iştirak etmek üzere in
gilteredPn uçmuşlardır. 

Berlin, 3 (Radyo) - B. Hitl~r 

bugün Yeni Rusya sefiri ile Sovyet 
askeri heyeti reisini beraberce kabul 
ederek konuşmuştur. 

Karilerimize 
Son dakik a da günün en mühim 

ha disesini verebilmek isterken bu. 
aa bah b irinci sahifemizde çıkan 

ruz. Bunların devamlarını iç sa• 
ruz. Bunların devamlarını iki sa· 
hife lerimizde (Birinci sahifeden 
devam) §ek linde görecek, fakat 
baı kısımları bitta bi bulamıya

caksmız. Elimizde olmıyan bu va
- Bu acı haberi size bildirmekle 

çok rnüteellim bulunuyorum . .> 
man tayyareleı:ini uzaklaştırmışlar-! Gene ayni nienba, bitaraf Berlin, 3 (Radyo) - Neşredilen lfiri memleketine dönmek üzere pa -
dır, nlemleketlerin Avrupa harbine ka - resmi bir tebliie ıöre, Alman kuv- sa.portunu almıştır, ---- -----------

ziyetten dolayı özür dile riz. 



Jzmirdeki tecrübeler yakında yapıla-! 
ca ·tı ·.Hazır ıkla,. bitmek i. zer~dit l 

ya 

giliz vapurlarından bi· 
ri yük alıp gitti 

Re:smi teşkilat memurlarından sıh
hi muayenesi ıcnp edenlerin muaye
neleri yapıldıktan sonrn bu eşhas 
ihtiyaç nisbetinde vilnyet hava ko -
ruııma kom:syonu tcşkib'lt encümeni 

maralı talimat, şehrimizdeki alaka- tarafından tevzi ve aıakadar makam Leh vapurunun kaptan ve mürettebatı 
darlar tarafından göz önünde tutul- in daire fimirliklerince kayıd ve tes-

lzıµ1r e ı>aşif korunma tecrübeleri 
yaı:rılacağını yazmıştık. Geçenlerde 
'stanbul şehrinin hava korunma ba
kımından tak imi ve yapılacak resmi 
teşkilat hak'londa hazırlanan 1 mı-

49 
21860 

21409 
Piyasa tespit edilmedi. 

incir 

POSTALARI 
TORKİYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Öğle ne§riyatı: 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği: {Ankara 

radyosu küme sazı ve karı
mak suretiyle hazırlıklar yapılmak- cil olunacaklardır. E hn tan her ne- da Lehistana çaQ-rıldılar 
tad1 ır. vi tebeddül, alfıkadar teşkilat amir- '"""' 353 ç. M. H. Nazlı 8 14 50 J 3.00 

stanbuJda her kaza bir korunma Jerj ve mahalli polis tarafından ta- Türkiye.- Almanya Ticaret anlaş- g'ibi şehrimizdeki bütün bankalal', 62 ç. İzzi ve Ali F. 11 11 
bölgesi, nahiyeler birer korunma na- kip ve te pit ed:lecektir. masının 31 Ağustos 939 da sona er- ihracatçıların sevkettikleri mahsul- 2l ç. Esnaf ban. 14 75 14 75 

şık koro) 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 

hiye ;, mahallelerde korunma ma - Vilayet kaza ve nahiye korunma diği ve bu tarihten itibaren temdid lere aid dokumanları kabul ederek ____ 13.15 
hailesi itibar edilmişlerdi. İzmirde merkezlerine bağlı olarak vücude edilmediği Ticaret Vekaletinden dün kredi muamelesine devam eylemek- 436 YekOn 
de ayni teşkilat yapılacaktır. :\labal- getirilecek resmi korunma teşkilatı mıntaka Ticaret müdürlüğüne bildi- tedirler. 16884 
leler korunma bakımından polis ka- ile mahalle korunma teşkilatına ni- rilmiştir. Bu haber, şehrimizdeki ih- AHl.kadarlara göre, piyasada gö-

Dünkü yekun 

rakollarına bağlı olacak, mahalle zamname mucibince verilecek mal- racatçılarn clcrhnl tebliğ olunmuştur. riilcn vaziyet, kısa zamanda inkişaf 17270 u. yekOn 
mümessilleri korunma işleri husu - zcme ve şahsi tcchizntların tedarik Bundan sonra ihracat mahsulleri- edecektir. Takas suretiyle dış mem-
sunda polisle beraber çalışacaklar- ve ikmali için malzeme miktarını ve miz, İngiltere. Fransa, Belçika, Hol- leketlere geniş mikyasta mahsul ih- PARA BQRSASJ 
dır. takribi fiatini gösteren b:rer rapor landa, lsveç, Norveç, Danimarka, Ro raç ve satışını temin eden hükumeti- N 

Mahalle korunma amiri polis tıtra- t~kiJiit amirleri tarafından azami manya, Mısır ve diğer memleketlere miz, her tedbiri ittihaz etmiştir. A K AR A 
fından seçilecek ve mahalle idare li- 15 günde vilayete verilecektir. ls _ ihr.aç edilecektir. Ingiliz ticaret filosu, AmiraUılr Sterlin 5 65 
miri tarafından tavzif edilecektir. tanbula ait bu talimattan başka ik'n- Limanımızdn bulunan İngiliz va- emrine verilmiştir. İhtiyaç olan yer- Dolıı; 129 80 
Teşkilitın taalJOk ettiği daire. şube ci talimatta da şu noktalar vardır: purları, ihracatçıların imalfithanele- lerc bu vapurlar, İngiliz karakol ge- F. Frangı 3 1675 
fimirleri işler için emniyet müdilrilne Tahliyeye tabi olmayıp da sefer rinde işledikleri üzüm ve incir mah- mileri himayesinde gidecek ve mah- Liret > 
yardım edeceklerdir. Tahliyeye tabi esnasında içinde durulacak ve çalı- sullerini yükletmektcdir. Dün bir va. sul yükliyeceklerdir. İsviçre F. 30 41 
tutulmıyan her mnhaJle ve nahiye, şılacak bilOmum re mt ve hususi dai- pur, mühim miktarda üzüm ve incir Limanımızda bulunan Polonya Florin 69 375 
korunma teşkiUltlnrınn girecek kim- re ve müesseseler, fabrikalar, sine- afarak 1n:tliz Jimanlnnna hareket bandıralı Levant vapurundaki kap- Rayşmnrk 52 8575 
selerin isim ve adreslerini, meslekle- ma, t'yatro ve emsali umuma mah - etmişfir. Bugün de İngiliz vapuru, tan ve müretttebnt, Lchistana davet Belga 22 8875 
rini tespit ederek teşkilatlarını vü- sus yerlerde ve ticarethanelerde ve limanımızdan hareket .edecektir. Bu edilmiş ve hepsi de gitmişlerdir. Ya- Drahmi > 
cude getirecektir. Teşkilata alınacalt hususi binalarda kendi ihtiyaç ve vaı)urda Fransız limanları için de ba- pur, lzmirdeki acentaya bırakılmış- Leva > 
eşhas 46 y~ındaki erkeklerden inti- şartlarına göre istanbulda şu şekilde zı partiler vardır. Bu suretle şimdiye tır. Levant vapurunun limanımızda Çekoslovak kr. 4 08 
hap olunacaklardır. Bu yaştaki er- korunma teşkilatı yapılmıştl: kadar ihraç edilmiş olan mahsuller, ne kadar kalacağı henüz belli değil- ESHAM ve 'f AHVlLA. 
kekler k4fi gelmezse o vakit 47 ve Hava korunma, mUessese korunma Belçika, İngiltere ve Fransaya ihraç dir. Maamafih vaziyetin inkişafını 
daha yukarı yaşlılara müracaat edi- amiri ve muavini, yangın söndürme edilmiş oluyor. Dün de yazdığımız 1 beklemek icap edecektir. A N K A R A 
lecektir. Doktor, baytar, kimyager, teşkilatı, sıhhi yardım teşk'Hltı, gaz cu***>n 1938yil zde 5 F. ve ikramiyeli 19 
mühendis, diğer ihtisas sahibi için nrnma ve temizleme teşkilatı, enkaz K l 1938 ikramiyeli Ergani 19 
45-46 yaş arası zevattan istifade olu- kaldırma ve can kurtarma teşkilatı, Vatanda şlarım1zın orgeneraı Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 

nacaktır. 16-20 ;)'aşındaki eşhasın en teknik onarma grubu, su, elektrik, R Ak 19 50 

ziyade bina ve rnaha11e. teşkilatı dahi havagazı, kalörifer, vesair teknik ha ffiİ yeti eri asim f OğU Sivas - Erzurum hattı istikrazı 3. 

linde tavzifleri münasip olacağından tamirler için onarma takımı, hususi K 19 60 
bu yaştakiler, bina korunma amiri inzibat kıtnsı. Hava kurumuna ıymetli h~tıralar Sivas - Erzurum hattı istikrazı 4. 

ve polis tarafından tespit olunacak- 1zmirde de buna göre teşkilat ya- b 19 50 
tır... pılması ıazımgelmektedir. yardımlar devamda ırakarak 1 ~mir-

...... ---ccc***ı >>>--- (30 Ağustos Tayyare) ve (30 den ayrı~dı ZABIT ADA 
Spor Gelenler, gidenler Ağustos - 5 Eylül) Havacılık haftası 

1 1 k 
Koı· generalhğn terfi qen İzmir Bırak tatımak 

F M 
zmir meb'usu B. Nazmi lker mUnasebetiyleHa\•a urumuna yaı· "J' ~ 

Uar aÇl Ankaradan ve Dr. Mustafa Bengisu dımda bulunan yurddaşların isimle- miıstahkcm mev ~ lipmutanı Rasim Fuar sahasında amele Mehmed 
Ödemi3ten·, Ayc'.fın meb·usu B. $Meli itli ~azıyor.uz, I ı Aktoğu, dün ycul ·;\f;,ifesi başma Çelik ve Tepecikte Şevket Patırın 

Ankara 5·2 /zmiri Şener Aydından şehrı'mı'ze gelmı'ı:- Mehmet Ali Bayraktaroğlu, Ri- gitmek üzere şeh imi~don ayrılmış- Üzerlerinde birer bıçak bulunmuş 
7 

lır. Sayın general vaı; Etem Aykut, b t .. d d'l · · 

d 
• l d' fat Bayraktnroğlu, Tütün tüccarı • za ı aca musa ere e ı mıştır. 

yen l er ır. Sabri Fetvacı, l<üçük Laz hanı Veli miıstahkem mevki komutam tuğge-
Faur münasebetiyle İstanbul, An Manisa meb'usu B. Rıdvan Na- ve İlyas, Büyiik Laz hanı Salih, Mc- nernl Mahmud Berköz, parti müfet-

kara ve İzmir muhtelit takımları ara- fiz Edgüer lstaIJbula gitmiştir. errct oteli sahibi Hasan Yaz1cıoğlu fişi Galip Bahtiyar Dr. Behçet Uz, 
sında yapılması takarrür eden fuar ooooo İbrahim Hilmi Men.emencioğlu ve ehrimizdeki mebuslar, generaller ve 
kupası maçları, dün Alsancak saha- Korı·dor Hasan Avni Onay, Hüseyin ve İbra- bir çok zevat. kor general Rasim Ak-

d ka l A k ı . toğuyu teşyi etmişlerdir. Bir kıta 
sın a r§ı aşan n ara - zmır ta· him Portcçin. Demir ticarethane<>i 
k 1 

· ı b l d .sker ve askeri müzika da teşyi me-
ım arının n'ıaçıy e aşa ı. Du"nya tı·caret' k d b ~l Keçecilerde 636 numarada Ahmet 
Oy 

... s· · me ya ın an ag ı rnsimindc bulunmuştur. 
unun umumı manzarası: ırın 1 l . . . . . Hamdi Ak, Hilal Ecznhanesi sahibi 

ci devre her iki tarafın sarfettiği gay- o an svı.çre ~ıhı bır me.mleketın ne- Kemal Kamil, Hasan itriyat deposu nir heyet de buket vermiş. teşyide 
retle oldukça heyecanlı geçti. İkin- den denıze hır mahrecı yok? Ren Hatice Hasan, Elektrikçi A. Zifar.Rı bulunmuştur. General Rasim Akto
ci devrede oyun normal vaziyetini nehri boyunca Akdenize kadar bir -za Rey hanı Ahmet Kadri. Kemeral ğu, İzmirde çok derin intibalar bı
muhafaza edemedi. Maamafih, çok koridor tesis edilerek Marsilya mü- •ı Ehram mağazası. Kemeraltı tütiin rakmış, muhitin geniş mikyastaki sev 
fena teşkil edilmiş olan İzmir takı- kemmel bir c:serbest şehir> olabilir. ·e piyango bayii Ali Kemal Benli gi ve hürmetini tertemiz, yüksek 

A k t k d h H l · l{ rt 1 nh iyetinde toplanmıştı. Onu her -
mına nazaran n ara a ımı a a Bı' ] 'k A 'k k k b' d Kuru '-"emiı::ı•i M i mı, a a ma-.. .. . k d r esı merı a, ço sı ı ır ost- " .,, · k hem de~ ı· b' k he de 
ustu.n. hır. oyun çı ar ı. . . luk münasebeti olan Kanada Domin- karna sahibi 1 mnil Hakkı, İbrahim ·es, ger ı ır as er, m 

B d 1 1 b be b tt 
bütün memleket işlerine alaka gös-

ırıncı evre • era r ı ı. N k b' b h. ~ırrı Demir tüccarı, Yako Saul. De-
ikinci devrede Ankara 4, lzmir y~nuna . e~yor u ır ser est şe ır mir tilcman, Kuru yemişçi Ali Şan teren, zamanı gelince şefkatli bir ba-
gol çıkardı. Maç 2 • 5 An karanın dıyc tahsıs ıle Kanada topraklarında J ozef Bcncuva. Hırdavatçı. Sinto ba hi 0sini veren bir insan olarak se-

galibiyeti ile bitti. kendisine bir koridor açarak bu ser- Saltiy~l, j. B. tlyezar. Jialimağa çar- v~yordu. 
Bugün Ankara İstanbul karşılaşa- best şehrin Hinterlandı ile muvasala ıcımda, jozef nenmayor tüccar. Ha- Alman konsolosu ı un 

caklardır. t~~in ~debilir. ı~.e~. halde İngilizler 'imnğa çar"ısında, Şişeci E~sear. Ha-
o*o böyle hır tcşebbusu reddetmezler. limağa çarşısında Rahmi Şen. Hali-

M b' } Ayni zamanda İngilizler Afganis ,. ~ ' •. . . . Şehrim'z Alman baş konsolosu e US arımız T'b 'b' . k' f k .. . maga çarşısında, Nısım B. Krıspın. . D St h dil t' t d tan, ı et gı ı ın ışa a ço musaıt . Jean . ep anon, n ıcare o a-
. . . . qa,limağa çarşısında, Muzaffer şışe ~ kfıt' B T T k ıkı memlekete Hındıstanda bırer ticarethanesi. Halimağa çarşısında, sında umumı ı ıp . urgut ür -

k d k 
oğlunu ziyaret ederek ticari vaz~et 

ori or verme suretiyle Kalklıta iidillili Abdullah Ömer ve ortakları, etrafında görüşmüş, bazı malOmat 
ve Knraçide birer mahreç verebilir. Nuri J{avala ve ortakları, B. A. Pre-

·u b' 1 BB Rah . l{ö B be d h b' k k almıştır. ıue us anınız · mı - una nzer a a ır ço oridor ve rn Yemişçarsısında, Tütün ve pul ba-
ken Mehmed Aldemir, Kfimil Dur- mahreç hal tarzları bulmak müm - \'İ' Neşet . Yemişçarşısında, l\Iukav- Karaburunda zeytin 
sun ve Sadeddin Epikmen Foça v.e k.. d" ı y . 

bir ziyareti 

Tetkiklerine devam 
ediyorlar 

Zorla kız kaçırma 
Kemalpaşa kazasının Ansızca 

köyünde Ahmed kızı 16 yaşında 
Güllü Çetin. ayni köyden Ali oğlt• 
Ömer Ertekin tarafından zorla kaçı 
,.ılırken köy bekçisi tarafından ya 
kalanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

Tütün kaçakçılığı 
Bayındırda Y cnice mahallesindr 

oturan Yusuf kızı 35 yaşında Fatma 

Burgulu ve Ahmed kızı Arife 500 
,.,ram kaçak tütiinle yakalanmışlar· 

lır. Her iki kadın, jandarmalara ha-

·aret etmiş ve iki suçlarından ötürii 
adliyeye verilmişlerdir. 

Tarla yolu meselesinden 
Ödemişte Adagüme köyünde 15 

yaşında Emir Ayşe Gürbüz, kız kar

deşi 1 2 yaşında Hafize ve Süheyla 

ile oğlan kardeşi Mehmed Gürbüz, 

bir tarla yolu meselesinden Mehmed 

karısı 18 yaşında Safiye Kömürcü

yü döğerek taşla muhtelif yerlerin
den yaralamışlardır. Suçlular tutul· 
muştur. 

un ur. va kutu imnlüthanesi Şevket. emış- vazı·yetı• 
Menemende milntehipleriyle temas M I"' P B ·ı · ese a araguvay, rezı ya, uze- f'arsısında Moiz Rozamis. Yemişçar- M ·· ·· t kının 

d k h 'miz lm'ş dün ak.. . d A 1 d . . B ı· , t:' ~ b"l . . 'l'k "t h emur ıuıu a 1§ e ere şe rı e ge 1 • ... am rın en tas enızıne o ıvya ise ısında, Rnhamim Franko Yemişçar. '-4Se o gesı zeytıncı ı mu e as· B' . . k d d y 1 d' . 
d B nd ,, Pa t' l1' ınd" B·Jcalı ş·ı· - . d b" "k Ok 1 . B N K l d'" K b ırıncı or on a anya ı ışçı a uc •• r ı ına .. LI ı ı uzerın en uyu yanos a ır- ısında, Muzaffer Keskinoğlu. Ye- sısı . azım ı ıç, un ara urun B R 'f d k ]f H lA · wl 
müntehiplerle görüşmüşlerdir. tibat tesis edebilir. Bütün hal tarzla· mişçarsısında. kazasına gitmiştir. Oradaki zeytin N .. ahı~ yanır a~l a Bak'~ u~ı .. okgk"u 

14.15-
14.30 

1 - Drigo - Esmeralda Ba
let süiti No. 1 
2 - Dohnanyi - Rapsodi 
Do majör 
3 - Drigo - Arlökenin mil
yonları - Balet süiti No. 3 
4 - Frans Lehar cSen 
Dub operetinden potp.;ri. 
5 - Walter Noack - Köy 
hikayeleri. 
6 - Drigo - Esmeralda Ba
let süiti No. 2 

Müzik (Melodiler) 

Akıam ne§riyatı: 
17.30 
18.35 
19.05 
19.35 

20.10 
20.15 
20.30 

20.45 

21.30 

Ajans Ha~rleri 
Müzik (Pazar çayı - Pi.) 
Çocuk saati. 
Türk müziği: (Fasıl he-
yeti.) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Solistler) 
Memleket saat ayarı, ajam 
ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 
Okuyanlar: Semahat Öz. 
denses, Muzaffer lıkar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal 
Reşat Erer, Ruşen Kam. 
1 - Udi Eşref - Hüzam pe 
revi. 
2 - Mahmut Celalettiı 
paşa - Hüzam şarkı (Kerem 
eyle mestane kıl bir nigah 
3 - Selahettin Pınar - Hüz 
zam şarkı (Seviyordum 
onu) 
4 - Lemi - Kürdihicazkar 
şarkı - (Nazlandı bülbül) 
5 - Bay Arif Kürdilihic:ız 
kar şarkı (Düşer mi şanı· 
na?) 
6 - Bay Faik - Sm.inf\k 
şarkı (Kuzucağım ne ka
çarsın benden) 
7 - Bimen Şen - Segah sar• 
kı (Bensiz ey güli g:.ilı::en 
alemde mey mı~ eyleme) 
8 - Sedat Öztoprak - ı üz 
zam şarkı (Cefayı hicrin le 
gönlüm yıkılsın) 
9 - Halk türküsü - ( J. 
bül tasta ne gezer) 

10 - Halk türküsü - (Ka
ram) 
Müzik (Riyaseticumhur 
bandosu - Şef: Ihsan Kiiw 
çer} 
1 - Domenico - Marcia Mi 
litare (Marş) 
2 - Waldteufel - Çiçekler 
(Vals) 
3 - C. M. \Veber c:UbC" 
ron> uvertürü. 
4 - Massenet - Scenes l)rll 
matiques. 

a) Prelude et Diverti~
sement. 
b) Melodrame 
c) Scene finale 

Müzik ( Cazband - Pl.) 

Meb'uslarımız. bundan sonra Ku- rında Almanyanın arki Prusya eva T'li • k 1 .. b vaziyetini tetkik edecek, köylüleri acdı, . akg.ıs.tankı ogku de' ~rın u a-

ç k ı 1 
: . ba ld'~· 'b' b' .-

1 
ıcaret U U Ü 1 k <l'l · f A t" b nın a lÇ ı ıçer en en ısıne araştır· S · h b ı · e .. ,a, şadası, Bergama, Dikili ve eşme a- et erıı'ıın ına ge ıgı gı ı ır vı a- top ayıp en ı erme ennı zey ın a- on aıans a er erı v 

1 

zalarında tedkikler yapacak, bmir- yeti ana vatandan feda etmek birdi- binası kım usulleri hakkında konferanslar ma dmemdurlu süsü vlermiş ve bu su· rınki progrnm. 

22.20 
'>2.45-
23.00 

ld kt
. çun an o ayı tutu muştur. •---~,........;.~~~-~-·· ...... 

deki fabrika ve miiesseselerde çalı- ğerini ayırmak lazım ge iğine §Üp- odası verece ır. FUARDA Şehrimiz ticaret ve sanayi 
şan amelenin vaziyetini tedkik ile he yoktur. tarafından Birincikordonda izmirpn- Euca co~uk obası Tabanca çekmek 
Ankara va gideceklerdir. Frankfurter Saytung ' F 1 IST ANBUL BELEDiYESi " las oteli karşısında inşa ettirilecek Viltıyetin Bucada açmış olduğu uarda Cemil oğ u Cökey Mah-

:Meb'u~lanmız, halkın dilek ve ticaret kulübü binası için açılan nıil- 100 çocukluk Kinder hayim kapa· mud Hakan sarhoş olarak gürültü ŞEHiR TiYATROSU 
ihtiyaçları için Ankarada lazımge- UoR.tor nakasanın mücldeti dün sona erm·ş- tılmıştır. Bu sene çocuk obasında yapmış, Luna parktaki birahanede Saat 21,30 da 
len makamlnrla temas ede.rek bütün tir. 1nşaatn talip çıkmadığından ko- kalan yavrular, hepsi de kilo almı~- Halil oğlu Ahmede tabanca çekmiı:-
. 1 • ü tı ~ t · · ı kl B kt l er :s 

7 
Arzuyu umum1 üzerine ış erı s ra e ·rn ne ıçm ça ışaca nr- a eryo 0 6 mite, kulüp binası inşaatını şimdilik tardır. Bu seneki tecrübe sebebiyle tir. ' 

dır. A. Kemal Tanay tehir etmiştir. çocuk obasının her yıl Bucadahususi y an~ışlıklar 
- Operatör- Fuarı mızı muhasebeye aid köşklü bahçede ku· Hırsızlığa tetebbüı 

BalaflCS. aalgın luuıtalıklaı rulması muvafık görülmüştür. Fuarda Polonya paviyonunda kon,ed v ası 
Cevdet Mustafa .ııeııa- 00000-- bir vak'a olmuştur. 14 yaşında Mus· 

GÖNENDEN (Verem ve saire) 13 Giinde Demirle yaralamak tafa ve arkadaşları Sermet ve Mu- Komedi 3 fasıl 
Be&nıahane poti. kamkohı "/&- Alsancakta ŞE\rk sanayi iplik fab- ,..affer, paviyonu ziyaret ederken ca- Dikkat: Tiyatro Sergi sarayının 

Memleket hastanesi başta}:;ibi 

2 inci Beyler sokak furun klirşı.sı 

No 25 

nında 147 295 877 kisi gezrl · bikasında Eyip oğlu Rasim Agan ve -nekan içinde bulunan 4 kumaş al-1 arkasındadır 
T f 41 15 

~ Nuri oğlu Cemil is meselesinden de- \iimünü çaldıklarından tutulmuşlar-11..-------------:-
ı ____ ~e.1,.;,r_n_n .. · _____ , l11•ıllillllİİİİlllİ--IİİIİİllİl•---~ı mirle birbirini yaralamışlardır. du. 


