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Polonya' dan kaçan tayyareciler ' 

Londra, 29 ( R dyo) - 30 Polonyalı tay• 
yareci 2 yolcu tayyaresi ile Varıovadan ka
çarak Londraya gelmeğe muvaffak olmu,. 
lardır. Bunlar, Polonya hava hatlarında İs· 
tihdam edilen sivil tayyarecilerdir. Fr anaa
da teıkil edilen Leh ordusunda hizmet et• 
mek taaavvurundadırlar. 

T ecavilze uğrıyan Rus gemisi 

Moakova, 29 (Radyo) - Polmer adında-
ki Sovyet &emiai, Narva körfezi methalinde 

meçhul bir tahtelbahirin tecavüzüne maıuz 
kalmıı, Vi&un kayalıklarına oturmak mec
buriyetinde kalmııtır. 

\'irmi dokuzuncu yıl 
~ • = 

30 Eylül ·1939 Cuma.rteai No. 7956 Her .W aabahJan IZmirde çıkar aiyaai &azetedir. Telefon No. 2776 (Nüahaaı her yerde S kunıttur) 

Rusya ye Almanyanın yeni anlasınası ., 
Sulh için beraberce çalışacaklar, muvaffak olamazlarsa 

mesuliyet, lngiltei-e ve: F ransanın olacaktır 
O takdirci~ teC/birleri müştereken konuşacaklar 

P~DonYa tasifoye edöDecelk . 
Yeni hudud~ 

nazır 

iki . taraf 
arasında 

imparatorluk hududu olarak tesbit ediliyor. iki 
da dikkate şayan mektuplar teati edi!di 

1\Io:;kova. 2çı (A.A.) - D. N. B. hildiriyor: 
Almanya hariciye nazırı B. Fon Ribentrop ile Sovyetler birliği hüku

meti reisi ve haricive halk komberi B. :Molotof ve B. Stalin arasında Al
manyaııın ~ıo:;kovn· Lü/ük elçi-:i Schulenburgun da iştirakiyle. yapılan 
göriişmeler bu gece nihayete ermiştir. Bu görüşmeler neticesinde aşağıda
ki nnlnşmnlar imzalanmıştır: · 

ı - Alman hükumetinin ve Sovyetler birliği hükumetinin 28 Ey!Ul 939 
tarihli aşağıdaki deklarasyonu bugün imzaladıkları bir anlaşma ile Polon
ya de\·letinin tasfiye.'.>indeıı doğan meseleleri kat'i surette halleden ve bu 
suretle şarki A vrupada de,·amlı bir sulh için emin bir esas yaratmış bu-

Her şeye rağmen!. 

lııgiltere ve Fransa., Alman
yıa ile sulh yaomıyacaklarl 

f.~ii~~ibentr~; re izahat verdi. lngHtere ve Ame· 
.. ·k b. Uapon harbı b'~kliyorlarmış 
lf ı a, ır ____ _ 

----;;..;...-----------

lngiliz _ nsız harp honS~yi top
lan/Jaziveti konuşacak 

Junan Alman hükumeti ve Sovyetler birliği hükümeti bir taraftan Alman
ya ve diP;er taraftan ingiltere ve Fransa arasında mevcud hali harbe bir 
nihayet vermenin bütün milletlerin hakiki menfaatine uygun olduğu fik
rini müttefikan izhar ederler. Bu suretle iki hükumet lüzumu takdirinde 
difer d0st de\'letler anlaşma halinde bu hedefi mümkün olduğu kadar ça
buk elde etmek için müşterek gayretler yapacaklardır. 

-Devamı 3 üncil saJıijede -

Molotof Berline gidiyor 
(YAZISI 3 NCO SAHiFEDE) Alman hariciye nazırı Von Ribentrop 

r ' 
Moskovada 

V. Ribentrop 
Türk ·lngiliz ve Fran· 
•rz munasebatını boz· 

SeyO&p 

Birgide beş kişi 
sellerde boğuldu 

· ::! .. ~! .~:::ı:::ı? R••· Sular nahiyeyi bastırdı. Birgi de 
ya Hariciye komiseri Bay Mola - 6 A J kt 15 k Jd 
tofla Tilrki..Ye Hariciye Vekili Bay t V UCU a ey YI ) J 
ŞOkrü Saracoğlu arasındaki ko • Evvelki gün ve gece vilayetin her ve evrak, sular tnrafından götilrill • 
nuşma, araya Rus - Alman görUş- tarafına sürekli yağmurlar düımüı- müştUr. Telefon direkleri tamamen 
meleri girmiş olması mUnasebetiy- tür. Bu yüzden Ödemifin Birgi na - yıkılmış. telefon santralına yıldırım 
le iki günlük bir tatil devresi ge- hiyeainde bir aeylap olmuı, bet kiti düşmüştür. Altı ev de yıkılmıştır. Bir 
çirmiştir. Bay 'Molotof dün Bulgar ölmüı, çarıı harap olmuş, bir çok ev gi çayının mecrası, selin sürükleye~ 
ve İran elçilerini kabul etmiştir. mağaza ve hanlar yıkılmııtır. Birgi rek Bozdağ eteklerinden getirdiği ka 

Alman mehafili; Bay Şükrü Sa- aeylibı hakkında §U tafsilat alınmıf- yalarla kamil en dolmuş, bu yüzden 
racoğlu ile Von Ribentropun ay- tır: mecrasını değiştiren çay suları, ma• 
~i zamanda Moskovada bulunuş - Yağan çok şiddetli yağmurlardan halleler ve çarşı içinden akmağa 
!arının bir tesadüf olduğunu be - Bozdağdan kopan sel, saat 23 sula- ba§lamıştır. 
yan ~diyorlarsa da, Moskovadaki rında Birgi najıiye merkezini kap - Çay mecrmnnın temizlenmesi u • 
-ecnebi mehafile göre, Von Riben- lamış, bir çok bjnaları alıp götürmüş zun aylara mütevakkıf oldui'undan 

Ç ' · "' kt• f k b• • t l d trop, Türkiye ile İngiltere ve F - tür. Birgi .Çayının getirdiği ağaçlar, - Devamı 3 ncü Sahifede -emb I ap verece 1r. ransız a ınesı op an ı. ransa. ara~ın~a münasepatı boz- S~lçukiler devrinden kalma iki bil-
er ay 1 h . . . ı k .. ·· ı ... · ~ak ıstemıştır. yük taş köprünün menfezlerini ka -

Anla m d :a atsızh k, tehdıt vasıtası o ara goru uyor dit manevrasına çok elverişlidir. Rus-~!~~::~ sçu~ar, köpriilherilnl ylan tar.afla- Zelzele 
Ş a a Almanya . . . k rşıya, ma a e ere hüvum 

-~ Londra, 29 (Radyo) - Başvekil hal Fransa ile istişareye başla~ıştıı-. ~~~i 
8 

ncakti: ~~~n ~~adelı bı! ı~şe re etmiştir. Hük~.met binası, jandarma ------- k Çemberlayn Pazartesi gühü, Rus - Al- Fransız başvekili buna muttalı olur nokı.;a ehemmiie!s~ mehafıl, .ışte bu karakolu sel hucumuna uğramış, jan- Devamda ... , d Lfm • • ma~ .anlaşmasın.a cevap verecektir. olmaz, derhal kabineyi, ge~e~al .G.a- meyan<Jn Lehistanın %1::e~t~dır. B~ d~rma karakolunda bulu.nan erler, 
:, l İe [ İngılız gaze~elerı, bu !Ilüna~betle yap- mel~n ve salahiyettarların ışt~rak.ı ıle manyanııı, kiden olduğ~mı~~e, A~ agaçlara tırma~m~k $Ur~tıyle hayat- • 

J 
tıkları neşrıyatta, Hıtler ve arkadaş- bir ıçtimaa davet etmiş ve vazıyetı ko- tampon devletı sasından v!!bı, bı~ !arını kurtarabılmışlerdır. Çar~ıda Vefıyaf yoktur 

azın. 18:rını:ı yap.aca.klarıv ~u!h t~klif~nin tet- nuşmuştur. de dikkata şaya: fırörülmekted~~çmesı bulunan ~ükkanlar, hanlar }~~kılmış- • . 
• • :>KTEM kık bıle edılmıyecegını, Hıtlerın yıkıl- Paris, 29 (Radyo) _ Sovyet Rus- Berlin, 29 (Radyo> _ Ribentropla tır. Bu bınalarda bulunan dort er : . Z;Izele, elan ?evam etmektedır. Şeli 

HAYDAR aaına pavi- madan ve ortadan kaldırılmadan bir ya-almanya anlaşması Fransada, ha~- :Molotof arasında aktedııcn yeni anlaş .kek, bir kadın boğulm~ş'. .. ~es:dl~rı ~ımızde .evvel~ı ge:e. saat. 1,30 da ve 
Zelzek, halkı kış- sulh mevzuubahs olamıyacağmı yaz- ret uyandırmamıştır. Bunlar, tahmı- maya göre Polonyanın şarki l>rusyaya ~\~!Jları tarafından goturulmuştur. :sab~hley~.~~~ı~de ıkı hafı~ zelzele ol .. 

yonJar yarlar altında maktadırlar. Gazeteler şu ciheti telıa- ne uygun görülmüştOr. Rusya, Al - kadar imtidad eden son kısmı !J~ Ost- u unıd et konağı ile jandarma kara- muş ur B \ ı ı f a~a ~~rkez:nde de ge. 
t a kıyaır ve eziyet rüz ettiriyorlar: manyanın sulh teşebbüslerine iştirak r.ol~nga;:a doğru 150 kilometre der-ın_ kolun a bulunan eşya, resmi defter - •t ara 1 ne" Sahifede -
haatalaıırtarmak en Geçenlerde Çemberlaynin dediği etmektedir. Arada, askeri bir ittifak lığındekı mıntakayı ve cenupta Lubli- oo-------
çekme)Q bir ittir. veçhile, Rusyanın vaziyeti ne olursa ol olup olmadıgı belli değildir. Ancak bu ne kadar olan sahayı almakta, bu su- Al '_J h 

z l doiru ·Dikili ve ci- sun, İngil~ere ile Fransa, azimlerin- siyasi anlaşman~n, askeri bir anlaşma retle °"..istül nehri Alman kontrolü ~1- l'J1Qn)'d aQ a)'af 
e dzeleden rınuz için (Kı - den dönmıyeceklerdir. gibi istismar edılecektir. Deklirasyon- tına duşmektedir. Bu kısımda S mıl-f ?Ei~ö$t!~·r::;:~~~: İngicltere, Eson vapziyet hHakkınEda derl - dakEi bu sRarabatoyoksuElluğu, bir vteh- A-ZDevaınlı 3yncü SEahifeTdo - Yavaş yavaş Kom ü-

F k !~rlıkarııladıiımız bu 
a at fukr. .. . f"l4 • k aJ 4k j mueaaır ve ı ı ne-

~;~:~:fü::k ~~;i:!~~i~~;~ ~ nızme açıyor 

1:·~~:1~~ ... ~ı::::Y:~.~:=~~.": :;~ Fransızlar ilerliyorlar. Alman tay. p k d · v 1 k Ik 
artan t?'aaiyet ve ıefkat ile ka· era en ecı magaza ar a ıyor. 

i~:.!~f:~~n:~~in~:r:.~;; vareleri Skoçyaya ve . Parise yaklaş- ihracatta zorluklar ba gösterdi 
süı··~~'lörülemiyor! k Pa.ris, 29 (Radyo) - Havas ajan- harrik malzemenin eksikliği kömQr 

F.u . itiraf etmek lazımdır ki, \ııl r L l d .1 sı Amsterdamdan bildiriyor: nakliyatını son derece müteessir et· 
Diki?1tün d~rdleri.sali?1 ~ir dü- maga muvaTTO o ama ıı ar Almanyada hayat, halen tamam.en mektedir. Bu ise .Almanranın kömür 
•ünüta"'rıyabılecek ıdarı bır ba~a . kollektivizme doğru o derece radikal ticaretini izaç .etmektedir. Halbuki 
Mıt·Ji•l'dır. b~r şekilde gitmektedir ki, bu böyle bu ticaret saye~inde Alman iktisadi-S: (Kızılay) ın zelzele mınta- • gıde.rse, Sovye.i birliği rejimini dahi yatının mümkün olduğu kadar nor-
ku~~ndcrdiği çadırların .. üç b.~' Almanlar garp cephesınde eziliyorlar geçecektir. Rurdan gelen yolcuların mnl seviyesinde tutulacağı ümit edil-

A.""rı hır ıstırabı - o da gunde uç . söylediklerine göre şimdilik mekteb- mekte idi. İhracata tahsis edlimiş o-
ı~ ·u at - dilldirecek bir çar• oı - 0 • L d d B 1. 'd M. k 'd ıerde ve fabrikalarda her türlü kan- lan kömür stoklarının azalmasına 
~~:r\l takdir etmek lbımdır. rarıs· on ra an er ın en os ova an tinlerin geni~letilmesi suretiyle kol- mahal vermemek üzere kömür istih-
' ıekli ve merhanıetaiz yağmurla- lektif iaşe sistemine doğru giden bu lakini mümkün mertebe tenkis etme-
..,.,k' ltı§ soğukJarınıı;ı. kartıaında, p . 29 (Rady ) _ Havas ajan. Berlin, 28 (A.A) _ Ordu kuman- . Moskova, 29 (Radyo) - Bu sabah- şekil ile, bilahare perakendeci mn - si Alman halkın~ ihtar edilmişti~. 
çı • 1tocıık beş bin kı41 aylarca ça- arıs.'.ksemburgt 0 aldığı bir habe- danlığı tebliğ ediyor: kı Sovyet tebliği dünkü harekat neti- ğazalar ortadan kaldırılacak, büyük Alman kömürü bılhas_ a İtalyaya. şı-
J.~ltında •. Yatıyaınaz!a_r. Hele bu ~~nı::eu Fransız k~~vetleri, şiddetli şarkta Altnan kıtaatı çizilen hudu c~si!1de Kızılordu kıtala.rı, Graybo, ~atış mağa.zaları. açıl~cak v_eA bu ma- mal. ve Bqlk.an memleketle~ine gön -
f 11 ve ba\ın hava §eraıtı altında ev, b" g to ateşinden nra ilerliyerek du geçmiştir Dün sağ cenahta San ÇınJe, Krenyere, Ostreskı ve bazı ka- gazaların ıdaresı nazı teşkılatına ve derılmektedır. Buna mukabıl Aıınan
.r1'.' l'ltvıı Yapam11z .ve kuramazlar • .J~rt !.~anlığının şi~~li şarkisindeki nehrinin şarkında Polonyalılardan sabal~rı işgal etmişlerdir. . bilhassa onun ~. S. W hayır teşkila- ya gıda maddel~ri ile sair ~mtia i: -
Eger ıeb:ele afetınderı canlarını p . tetmişlerdir 500 subay ve altı bin asker esir alın· Be) az Rusya ve Ukranyada temızle- tına ver'lecektir hnl eylemektedır. Maama~ı~ dahıl~ 

ner naıı\as i:\1.-taran halk ayaklan· erlı ~ap 9 (Radyo). Bu sabahki tnı tır Evvelce bildirilen 41 nci Po. me hareketlerine devam edilmiştir. 1 
• şerait mutasavver pliin dahılınde Al· 

&ıntarı lıeınen evlerini Yapsınlar, it - F Parı:i, 2 mi tebliği.- 10 ş 'fırkasına başka da bir ene· Beş Polonya alayı esir edilmiş, 15 Amsterdam, 28 (A.A) - TelgrSlf manyanın harici ticaretini arbrmağ" 
lerine h,,1.,.ell\lar, kİ?'•eden meded ransız res • · nya a~ •. . g top alınmıştır. Kozeniççada müteaddit gazetesi Berlinden istihbar ediyor: muvaffak olabileceğinde şüphe!er 

- Dtvaı1"1 a uııeü ••hifede - lh•~ 3 q,. ~ - .. - ~ ~ ••hıf~o - L-eh atn~l ~ 41 - .Uimı tır. ı .Almanrad elde bulunan müt.e • uyandır.maktadır, 

• 



< ~AHtFE: :? } 

Almanların Polonya. 
dan getirdikleri kuvet 

(ANADOLU) 

!~ ,,... ...~,.... ....... "" . ... ~ . . . , • · . 

S ·O ·N , HA~ B E R L E ·R 

Rusya -Estonya münasebatı 
elhıör 

Vapur se 
Mersine bir 

iş/iyecek 
Son vaziyet sebebirl Ahen mıntakasında tahşidat yok 

bazı yerlerde tertibat alıyorlar Rusya filosu seferberdir. Bir karşılıklı yardım paktı hı- ~~e:·~:r~~~;~~~:~~~ kb~~·~,~~1i • b d tibaren tekrar başlaruıc Rriiksel. 29 (A.A) - La Gazettein htihbnratına göre Llik..,emburg 
hududunda bulunan (84) Alman istihl~am kıtası Lükscml>urgun kar
~ısında ka ·n mıntakada bulunan Remich kn~aba ıııda lilğım tertibatı 
vücuda getirmektedir. Bunun sebebin'n .Frnn ızların m htemel bir ta
arruzuna karsı koymak olduğu söylenmckteclir. 

zırlanıyor Rusya Estonyada garnızonlar ulun uracak n~z ~· 011 a:ı um~ım müdür 
• ' rımızdekı alakadarlara 

Kopenhag, 28 (A.A.) - Politiken Rusya ile Almanya ~r~sında bir Po - JUie ~ad~r bir karşılıklı ya~dım p~kt~ Ur. 
gazetesinin Stokholm muhabiri bildi- lonya tampon devletmın kararlaştın- ve bır tıcaret anlaşması muzakereıerı Evvelce İstanbul - M 

Polonynndan getrilmiş olan bir çok Aln~an kıta~tımn Sigfrid hattı 
yakin:nde kamp kurmuş oldukları haber verılmektedır. Bu kıtaat kamp
larına gitmek üzere mütemadiyen Belçika hududu boyunca yollarına 
ı:levam etm'ş olduklarından Aachen mınt~k~ ında kıtaatın tnhşid edil -
miş olduğuna dair bir şayia deveran etmıştir. 

r· ·or· lacağımı alamettir. Bu hususta Fors- cıreyan eylemiştir. da Liri sürnt, d'ğeri ar 
l) •• • . .• ..~ ter çok kıymetli mütalealarda buluna- Bu müzakerelere bir taraftan Sta- ferlerini yapmak iizere 
Emın hır ısveç menabımden ogre - cak bir \'azivctteclir. !in ve Mikoyan diğer taraftan da Es- vapur işletmekte idi. ş 

nildiğine göre Estonya heyetinin ta - Mo::ıkova. 29 (A.A.) _ Sovye~er tonya milli meclisi reisi Ulu?t~ ve pra.. bir vapur işliyecek n 
lepleri Moskovada fena kar.şılan.~.ış: birliği viiks~k Sovyet riyaset divanı fesör Piip de .iştl_r.ak eylemıştı.!-. te bütün Akdeniz )ima 
tır. Estonya Rusyaııın her ıstedıgmı • . . . . Sovyetıer bırligı Estonya goröşme- yacaktır. 

Belçika makamatı bu kıtaatın Aachen mıntakasında durmadıkları, 
Moselle boyunca Almanların garp cephesini takviye için sevkedilmekte 
oldukları anlaşılınca bu taha.şşüd haberini tekzip etm:şlerdir. 

-----cc «***•>>-------

kabul etmek ıztırarındadır. Cos::ıel ve ve Estonya reısıcumhuru ıkı memle - Jeri 28 eylUlde bir karşılıklı yardım 
Dago adalarının Ruslar tarafından ket arasında bir karş1lıklı yardım pak- paktının ve bir ticaret anlaşmasınm Jhrac 1tcı/ar 
işgali pek yakında bir emrivaki ola- tı imzasını lüzumlu bulmuşlar ve bu imzalanmasiyle neticelenmiştir. • • # l 
cah.-tır. Blitiin Sovyet filosu seferber husus için delegeler tayin etmi~l~rdir Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet -Es- ıçın top 
edilmiş olup harekata hazır bulun- Halk komi::ıerleri meclisi reısı ve tonya karşılıklı yardım paktı mucibin- İzmir kuru üzüm ve i 

I• ngı·ıı·z tayyare.sini takı•p ederken ma.ktadır. Gene rıyni gazetenin Mosko- hariciye halk komiseri Molotof ile Es- ce Sovyetler birliği Estonya limanla- lar birliği dün şehrimizd 
va muhabirine göre Danziğ umumi va tonya hariciye nazırı doktor Selter a- rı.nda ve tayyrıre meydanlarında gar- !arın ticaret odası salon 

düşen Belçikalı tayyareci lisi Forsterin de Moskovada bulunuşu rasında Moskovada 24 eylulden 28 ey- nızonlar bulunduracaktır. ~~{u;t;~~~~ıai;f~~~tıı~ 

nrttksel, 28 (A.A) - Belçika topraklarından uçan bir İngiliz tay- 1· Al u k ş kt mecburiyetindedirler. 
yaresine karşı mücadele ederken yaralanan Belç~kalı s~bay pilotu~ Danı·marka ve svecte za ar . ~ B.TX~~~n~~=m~~t~~fu~i 

yattığı Mons hastanesine giden Kral, yaralıyı tebrık etmış ve kendı , Japon tayyarelerının nizamnamesi hakkında i 
eliyle yaralıya Leoopold nişanının .chevalier rütbesini._takm.ıştır.: .. k b • tir. Birliğin idare heyet 

Kral, b r lngiliz tayyaresinin takı binde yaralanan dıger hır kuçuk ya rşı asa ıyet f aaf iyeti tir. Birlik, ihracat mahs 
zabite de gene kendi eliyle Couronne nişanının Chevalier rütbesini tak- m Q nya Q Tok 

29 
(A A) _ n··rt j a~ birliil~i temin e~ecek 

mıştır. . . yo'. ·. 0 apon tüccar fçın muhtelıf §e 
Kral mUteakiben Belçikalılar tarafından müsadere edilen büyük Amsterdam, 28 (A.A.) - !elgraf b~hırı t.arafından araş!ıı:ıiması ve tor- tayy~r~sı evvelkı gece ayayd~nh.ş-ın- mesaide bulunacaktır. 

lngiliıı 'harp tayyaresini tetkik eylemiştir. · gazetectinin Kopenhagdan aldıgı bir pıllenmış olan gemi!erının batmış ol - dan ıstıfade ederek Tchungkın uze-
hnberde Alman tahtelbahirlerinin Da- masından sonra kurtarmış olduğu 11 rine bir akın yapmışlardır. Bu tay - Alacak yii Alman tahtelbahirleri Uzaklaştırıltyür nimarka ve isveç sahillerindeki faali- ingiliz bahriyelisinin teslime icbar e- yareler avdetlerinde Szechvan eya
yetlerinin Danimarka ve isveç hükı1- dilmesi siyasi mehafilde bir infial his- let'nin şark müntehasında kitin Fin- Kemalpaşa kazasının 

Londra 29 (Radyo) - Alman tahtelbahiri tamamiyle sistematik metlerini rliişündürmekte oldu~u bil- si tevlid etmiştir. Bu mehafilde Al- gchin üzerinden uçmuşlar ve tayyare yünde Ömer Dağdelen, 
~urette t~giliz sularndan uzaklara tard edilmektedirler. Semtleri yal- dirilmektedir. manların harp usulleri tenkid edilmek limanını bombardıman etmişlerdir. kardeşi Mustafa Bulut, 
nız Skandlnavya, cenubi Amerika ve japon sahillerinde faaliyette bu- Kronprinze.ssin :i\1negareta adında- tedir. Bir çok Çin tayyareleri japonların l~s! yüzünden Hasan oğl. 
lunmaktadırlar. ki isveç gemisinin bir Alman tahtel- bu akınına mukavemet etmek iste - lıyı çengel ve kasatura ı 
· Sellhiyettarlar, bunun İng'liz donanmasının denizlerdeki haki - B b J ı mişlerse de hiç bir muvaffakiyet el- te yaralamı§lardır. Suç! 
miyethıl teais etmesinin bir neticesi olduğunu bildirmekted·rıer. azı me us ar d.e .ede~emi~l~rdi~-. japon ta~yarele- mıştır. 

1 l f l rının kaff esı üssulharekelerıne av - Do Ltorlar ar • • • r det etmişlerdir. R 

D~l iZİ Irma a 1 h 1 Vazivet düzelinceye kadar devlet Türk dil kurumu Y•A,;,·g;:h!:ır;:'°i;~~~!ı 
İstanbul, 29 (Telefonla) - ngiliz İngiliz firmaları, bugünlerde ma su - .. l d d J • t • k Ankara, 29 (Telefonla) - Dör- yetmiş lira asli rnaşla i 

resmi makamları, muhtelif ihracat lerimizden ~uhim miktarda siparişler tnşaa lntn UT UrU maslnl lS zyece düncü Tüı·k dili kurultayı bugün top şa hagtahanesi cildiye 
mallarımızın fiatlerini ortlular. Ala- vereceklenlır. K 

1 
· · t h 

İ~~'lnbul. 29 (Telefonla) - Dün- da bazı mebusların Büyük :vı:illet lanamamıştır. urultay iş erını, ge - mü e a:;;sıslığına, Adana kadarlarca temin olundug·una göre; ı 1 1 k k d d b.b. D tb h' ü l ya vaziyeti düzelinceye kadar dev - Meclisinde teklifte bulunacak arı ne mer ez urumu idare e evam e- ı ı r. ra ım na 
00 

Jet inşaatının durdurulması hakkın - söyleniyor. decek, kona-re tarihi, inikattan üç ket hastahanesi hariciye 

Alman H. Nazırı· Japon generali oo= ay evveı bildirilecektir. ~~!~~~1sz:~rt:~i~ı~~~ 
1'.'asyonal Sosyalist Cenevreye göre Belçika lstanbul .. Aşkale ğü merkez sıhhat memu 

Din beyanatı JYı Ankarn, 29 (Telefonla) - Dev- edilmişlerdir. 
Ber.lin, 29 {Radyo) _ Almanya. t.efkilatını g.0 ziy·o· r Ortada Hı'tlerı·n bı·r manev- Bugün de~ilse yarın Iet demiryol}arı idaresi Erzurum hat- Emniyeti sı:ıiı 

k h t R d ) B k d t .. ğ k tında Erzıncan - Aşkale kısmının haricıye nazırı, l\1os O\'a seya a ı Berlın, 29 ( a yo - ır aç gun en- c cavuz ~ u rıyaca açılması hasebiyle istanbul _ A~ Tepecikte bir emniy 
etrafında beyanatta bulunarak Mos- beri burada bulunmakta olan japon ge rası var fakat muvaffak Brüksel, 29 (Radyo) - Sabık na- kale arasında haftada iki defa .f~~ v~ lr!l<ıl "1J'Yl11<'hll' l\lusa 
kovadaki iki günlük ikametinin kısa nerali Şeroşi, refakatindeki zev(ltla ' ki d f kl . ..:tnıeg fazla serhoş olmuş \!~ 
fakat fa'-·dnlı oldug~ unu, bir daha se~ birlikte nas'-·onal so:s'-'alist teşkilatını O 1 amıyakhr zırlardan Bruker, bugün Liber Beljik ta ı, 3 e a yeme i tren 1

... • bulunan 80 lirayı arka 
" · ., ., . g~zetesinde Y. azdığı bir m~kalede; Bel- kararlaştırmıştır. ô !ere Moskovada fazla kalacağını um gezmekte devam ediyor. 29 (R d ) E b "' zgere emaneten bıra 

1 * Cenevre, a yo - ene ı me- çikanın, bugün değilse yarın tecavüze S b t JU .. ,. /er . d d duğunu söyliyerek, on an aşmanın ° 0 hafil, Mussolininin nutku ile açılan uğrıyacağını ve bu sebeple şimdiden er es 6 8f san parayı ıa e e eceği 
neticelerini §U şekilde hulasa etmiş - Alman ulh taarruzunun yakında Almanya hazırlık yapılması liizımgeldiğini yaz- Ankara 29 (Telefonla) - 30 ey- buçuk lira vermiş, emn 
tir: tarafından şlddetlendirileceğini, bir mıl'. bu hususta ihmal gösterilmeme- Hll ve bir ~~rinevvelde 19 mayıs sta- mal ~uçun dan hakkın 

1 - Alman - Rus dostluğu kati ola- T f l . b ] kaç gilndenberi Cenevredeki mihver sini hükOmete tavsiye eylemiştir. dmd~ yapılması mukarrer Türkiye başla mıştır. 
rak kurulmuştur. • ayyare se er erı aşıyor devletleri mümessilleri tarafından ba- L b ,.a>•St gY,•t birincilikleri müsaba- A x. d 

2 - Her iki hiikitmet, şarkı Avrı.ı- Bertin 29 (Radyo) - Lutfanza zı haberler uçurularak sulhü kurtar- e rUn kaları, hannın ani şekilde bozulma- VQgl1l an ya 
pa itlerine y~bnncı d~vletlerin ka;ış- Alman t~yyare şirketi, gelecek aydan mak lı;in yapılacak bir anlaşmanm e- · • d sı dolayiı1iyle sergi evinde saat 15 ele Tepecikte Akşehirli l\I 
maları~a katıyyen müsaade etmıye- itibaren Danimarka, bveı;, italya ve hemmiyetini tebarilz ettirmeğe, Al- DUn Garp cephesım ge-z. .· . yapılacak ve gece de devam edecek- ringa oyunu megeJesinden 
cek!erdır. .. ... Bnlkanlara tayyare seferleri ihdas e- manyanın ulüvvii cenap gösterdiğini Pnris, 29 (Radyo) _ cornh~rreısı tfr. rııı Haticeyi taşla ayağı 

3 - R~s~·n .~·e Al.ma!1ya, 51.}lhun Lek decektir . anlatmağa, Hitlerin rnüteakıben geniş ı,ebrun, refakatinde y•~rl 0!du~ h•l mıştır. 
rar teesı;usilnu \'e mgıltere ıle Fran- .k. t b'. te ·k· te rh t ldu- de bugün garp ceplıesine gıtmı~ ve Bu/garistanda ·---------..ı 
sanın manasız bir şekilde açılan harp- ~ı j as a 11 1 ı 5 1 a a razı 0 r~ muhtelif kolordoııırı teftiş ettıkten Roma, 29 (Radyo) _ Stafani E L HA 
ten dönmelerini istemektedirler. Be d eıc·ı ler ı· kı· nc·ı gunu Almanyanın, Polonyanın :§g~ ı sonra baikurrı...-ıdanla ve diğer kuman jamı Sofyadıın bildiriyor: a-

4 - l\Ianmnfih harp müşevvikleri, ne mukabil geniş tavizat verınedge a- danlaır1a ,., anı konuşmuş, F:ansız ~ b' b SINEMASINDA B 
ingntere \e Fransa idarelerini ellerb- t k •tı . . .. t•• .. zır bulunduğunu herkese inan ırmak milletiJ?ın selamını teblit eylemıştir. az~s~ ~~ikı1l~~ı f~~:::ı/~:~~~~!~e~f- 2 Harikulade film 
de tutmakta devam ederlerse. onla- a Si erını go urup isremektedirler. h fT b . JY!fSJCUmhur, m~t:ea~! ~n cephe ci- mış, bunlardan memur olup da faa- - 1 -
nn akıllarını başlarına getirecekler- Cenevre Alyas1 ~:k~ 1

t
1
' kunu hır ~.-rındaki şehirlerın mulkıye amirleri liyet gösterenler ag·ır şekilde ceza- AŞKA V 

dir 1 · d • J manevra olarak tel ı e me te ve b!r ile valileri kabul eylemiştir landırılacaktır. · verme ı ır er nun katiyyen fa~·da vermiyecetf rrı - • A · 
- leaaında bulunmaktadır r··rktye lm ya o FRANSIZCA SÖ Tayy ':lre sineması lımlr ORketllk şııbesiı1den: .ta --*-~ u - an rap:ı ve Polonya Bq rollerde 

. Gerek birinci teş.rin 938 ve ge7'~ D -.. ·-, l latltnbul, 2D (Telefonla) _ Hükfı- Roma, 29 (Radyo) _Papa, bugün Joan Grawfort • Rob 
TELEFBO~d3~46 ~~san t?3~ celp~e~~d~d ruv~~~a~er- enı~ er rneti~iz1e Almanlar aragında devanı e- b~zı Leh ruhani erkanını kabul etmiş- Melvyn Douglaa 

DANIELL DARIEUT'NIN ı~mel erme mu a 1 e 8~:r1ik ka- ht Jb h' l . d elen tıcaret müzakereleri, sona ermeh t r. Yarın Polonya bakkın<la bir nu- Sullovan 
mı o anların .ııı 1 snydılıı 11·1· rnucib!nce Alman ta e a ır enn en üzeı·edir. Akdolunacak muahe~ıı:nin tuk irad edecektir. - 2 -

En aon ve en «Üzel filmi nununun 105 ınci ma c e . . t . . müdd t• k . ı k , ;,.~ı.. d 
.ŞAFAGA DÖNÜŞ 30-9-939 gününe kadar ikıncı fak it- emıı1enıyor e ı ısa oaca \e -w.ım a uza- v k b. . Dansing M 

AYRICA !erini de vermeleri Uizımdır. T'ermi- P . d ) t T tılacaktır. ı Unan a znesı 
1 

Metro Jumal •• Renkli MIKI v nlerin ayrıldıkları esas sınıflarında .. arıs, 20 (Ra yo - ngı ız ve J f b / k L t [ d Fransızca Sö 
Busün Cumartesi • e • fhk hizmetleri ikmal ettirUc· Fransız doıuınınalarınm sıkı takibi S an U a QUÇUR f)e op an l BAŞ ROLLER 

Yarın Pazar :~~f~z.Ma?<lu~·iyetJerini m.ucip t~k~ta-,neticesinde denizlerin mühim bir kıs- kalay geldi Atina, 29 (Radyo) _Başvekil Me- Simone Simon • Don 
OYUN SAATLERi ~k _ıçın ~ımdıye kadar ikıncı 81 - mı A.lrnan tnhtelbahlrlerinden temiz- ak&.as bugün kralı ziyaret etmiş ve bu- Ro~rt Yoµn 

1 - 3 - 6 - 7 - 9 lerfnı yatırmamış olanıar~n .ıı':/1.!en ŞU- lendiğitıden Kanadadan hareket eden İstanbul, 29 (Telefonla) - Bugün ~ünkü vaziyet etrajmda izahat vermi_ş Ayrıca: MIKI ve S. 
Yarın Pazar l l de Halk matine•' beye mUracaat1a yatırı1ln 811 ı an olu- Fransız \·ap' urları Fransız r I Amerika.dan gelen bir vapurda~ külli- ir. M:üteakıben kahine başvekilin ri- KTalmın Amerika 

HERYER nur. r-
1 

• . 1

1 a· ıman arı- yetli miktarda kalay ve kauçuk çık- \'aseti altında dahili v~ harici mesele- SEANSLAR: 2,30- 5 
20 - Cocukla • ıo - _.... • na arızasız ge mış er ır. mı§tır. leri konuşmuştur. -~;;;;;;;;;;i;;;b;;;'•;r 

şöyledir: lardı. Beni Cüı1ıumu tef kil eden k•- melika kabilesi kumandası altına al-
=--~-LAM TARiHi_....._...__ 

Hz. M~hammed 
Hazret l mail, Hazret İbrahim bilelerin kuvveti fazla di. Serneyda mJttı. Fakat sonraları, Kudüs şehri 

Treh, ~fahur, Saruh, Rao, Falih, Ay~ daha az kuvvete malik bulunuyor ~ harap olduktan sonra Yahud·ıer de 
her. Salih, Erfahşt. Sarrı, Nuh, Lam, du. Neticede Cürhum okulları gel1- buraya hicret ettiler. 
l\Ienuşelh, İdris, (yahud Ahınuh), be çaldılar. Semeyda da muharebede 
Y~rd, :Mehlil, Kay;nen, Yaneş, Sit ve telef oldu. Rududları Karadeniz ve fstanbula 
AAem.. · Evvelce de kısaca işaret ettiğimiz icarlar dayanan büyUk Roma impa _ 

Hazret İsnıaiJden sonra gelen ,Sa- veçhile Hazret İsmaille Cürhum o- ratorluğu, yahudileri Kudüs ve ha
bit baba;ımın vefatından sonra ken- ğullarınm birleımesi.nden doğan ırk valisinde kılıçtan a-eçirmiş ve Yahu-

- 7 - mir ıve ıslahı için çalıştıktan sonra , disine düşen ;r·yaset vazifesini bi - c.Arabı Müstarebe> deniliyordu. diler Arabistanın iç taraflarına doğ-
t.ınaiJ, bu b ba ."t;. Pe;'gamber em- pederinin }'effıtırmı .kırk birinci se - hakkın ifa etti ise de çok geçmeden Bu harpten ıwnra Mekke ve hava- ru kaçmışlardı. 

r'ni yerine 11 tirdı. Z \'ces·nden ay - ne inde 89 yaşında vefat etti. vefat etti. lisinin emrü kumandası doğrudan 
rıldı. v~ pUahare tekrar evlenerek Hazret lsınairn yefatından sonra Bu suretle }{ekkedeJci kabileler doğruya Cürhum oğullanna kaimış 
Cürbum ıcab le 'nden Omirin keri - kabil en 'n ve kabenin idare işini oğlu arasında bir anlaşamamazlık doğdu. oluyordu. Kabilenin riyaseti Hazret 

Hazret tsmafün ahfadı, kendi k:ı
b·ıeıerini ıve hakim bulundukları i\Iek 

ler, şairler v~ a-üze, ç.eh 
kında Arap tarihlerinde 
mat vardır, 

~unlardan Adnan, bir 
boğa,ıda karşılaşt~ğı ye 
düşmana karşı kılıncı kır 
dar mücadele etmiş pir kı: 
Keza Ma't dahi iştihar 
ceµgaverdir. Bu .zat, 1\11 
!erinin de itiraf ettikleri · 
ni l.ııraH ordusunu da'ms 
mahkum e,tn,.iştiı·. 

me i ıı•leyi nikahına aldı. .N'abit (Yahud Sabit) deruhte etti. Neticede Hazret İsmaiJin kayınpede- İsmail ahfadına ve Hazret Muham-
}Ja.ı e~ıada Hacer ölmüştür. Bir ka~ yüz sene evvelki tarihlerin d ve Ralenin bnlıac:ı Mudat ibni A - med·n ecdadına inhisar etmiş gibiy -
J:{azret lbralıiınin Mn ziyaretin ele bize "'erd 'kleri ,ı:nal,Umala nazaran m ·r tsmailin ve Sa~itin diğer çocuk- di. 

çok sevdiği zeıce i IJacerin vefatı - Hazret ! mail ile fJazret Muham - Jaırının da terbiye ışlerini uhde ine Fakat nesil değjşe,rek kabilenin 
na muttali oldu, Hakkm takdirine bo med arasmdaki ecd.at silsilesi şöyle alarak riyaset ıırıevkiine geçti. Fakat kolları büyüyüp dağıldıkça din teliik 
yun eğmekle beraber hüngüre hün - ,gelmektedir: kendileri~·le beraber Yemen havali - kileri değjşjyor, yeni adetler, yeni 
gUre ağladı. Oğluna "'eda ederek ay. Hazret lsmail, N~bi~, (Yahud Sa- ind~n ielmiş olan Semeydanın ka - ananeler kuruluyordu. Bu meyanda 
rıldı. JHcre.tten 2718 sene ev:\·eldi. bit), Yeşhup, Yarup, ~ahor, Mukav- bilesı, hun~ rnuvafakat etmediler. Yemen, Şimali Arabistan, Elcezire 
O da jtı.n· hayata veda ett:. vin, Edet, Adman. Na't, Nezar, :\Cu- )lelcke havalis'nde kabileler arasın- taraflarında yeni, yeoj kab leler par-

ke havalisini pek gilzel idare ediyor~ Bunlardan Müdrike, ll 
lardı. Fakat münasebetler arttıkça him .dinini Araplar arasH 
::\Jekke şehrinin de ticarj, içtimai ve ça)ışan arın ba~lıca<ıJdır 
dini ehemıui~·eti artmış, buradan mü dan sonra büyü;k bir teeı 
temadiyen muhtelif aş·retlerin ge - laQ ze:ı;c,e~i; .ölünc.e\•e ka 
lip geç~esi. ~·üzünd.en Cürbum oğul- elblsesi taşımı.ıs ve h ·ç gti 
ları kabılesı arasında da bir bozuk~ Gene a~·ııi ı;;ülal den el 
luk başlamıştı. ğer bir aQı daha vardı k 

Hazret 1smailin bu ikinci zevce!':in zar, llyas, Müdrike, HuzerPJ.~, Ke- da harp başladı. lıyor, ihtilatat oluyordu. Menfaat , Tarihlerin bize mal ettiği malu _ 
den onikj çocuğu dünyaya geldi. iş- nane. N~dır, Malik, Fe}ır, Galıp, Lu- .· muhtelif kabileleri daima kanlı mit- mata nazaran Hazret Peygamberin 
te Hz. Muhammedin sülalesi bu ço- vi, Kfı.'b, l\Ifirre, Külap, Kuyes, Ab- t.kı tarafın cenga\·er ve dilaver - cadelelere cıe\•k ederken iht yaç ta ecdadı. muhtelif kollara ayrılan ka-
cuklardan gelmektedir. d. 'MOnaf, Haşim Ömer~ Abdı.ilrrıut - ıerı atlar ve develer .Uzerinde uzun Aı-abjstan topraklarmda boydan bo- bilelerini bu bozuk~uktan kurtarmak 

Hazret t mail nübu\'eti ihraz ile talip, Abdullah. Hz. Muhammed.. zaman ı:nücsdele ettiler. ya hicretler ihda ediyordu. için çok çalışmışlar ve muvaffak ol-
8 nelerce d n kabilelerin irşad Hazret tsmaliden ebUlbeşer Ade· 1\ı!Udad lbn · Anıirin aşireti dağa Medine de karJşık bir tar~~. t'!ı~ıife ~ır~tardır. Bu kabileler reisleri ara-

--~~.....ı.....~~~ ............ ~-~-~~ .......... .__.il.l~..._-----J_...&&>.I......, ____ ._....._ ________ __ 

O) ti. Ara ~!ar kend'sini. 
ramanlığı se})eb yle 1Jöy1E 

-DetVam 8'leceJ 



• 
29 Eyltil 19JI Cumarteaf 

Rusya ve Almanyanın 
yeni anlaşması 

- Baıtarafı 1 inci aahifede - proğrama göre Sovyetler birliği Al-
İkJ hi.ikti~tin gayretlerinin muvaf- 1!1anyaya iptida~ maddeler verecek 

fakıyetsiz kalma::.ı tak<lirinde ln-1 \ e ~!manya bu ıp~ dai ~ad.dele~e mu 
gilteııe w Fransanın harbın devamın- kabıl uzun vadeh endustrı teslım3;tı 
dan me ul oldukları keyfiveti subut yup~caktır. İki taraf bu ekonom~~ 
bulacaktır. Harbin deva~ı • takdirin- programı. Alm~ıl - .sovyet eşya n:ıu
de lüzumlu tedbirler bahsinde Al- badeleslnı m~zıdekı a~amJ hacmme 
manya ve Sovyetler birliği hükumet- vardıracak bır surette ınkışaf etUre-
leri ar 1 d .. t k k ·"'it r cekJerd r. 
lar ya;a~~ı~la~d~~ş ere on::.u füı) 011 

• İki h?kfıh~et y~~a:ıd~.ki tedbirle_ -
2 - Alman _ Sovvet hudud ve do:.t- r.n temın edılmesı ıçın luzurnlu emır 

luk anlaşması esk( Polonya devleti_ Jer~ derhal :.erecekI:r ve müzakere
nin tasfiye inden sonra Almanya hü- l~r.n nıumkun oldugu .k.a~ar ~a?~k 
kılmeti ve Sovyetler birliği hükumeti bır ::.ur~tte başlanıp bıtırılmesı ıçın 
bu arazide sulh ve nizamı tesis etmeği her ~eyı yap~c~klardır... .. . 
ve by ar~Jidı oturan milliyetlere sa_ . Hurm;tıerımın kabulunu rıca ede
kin ye etnik )}ususiyetlerine mutabık rım B. Nazır ... 
bir qaya~ temin eylemeii kendilerine Y·. M. Molotof r 
vazife bilirler. Almanya harıcıye nazırı B. ' on 

lkj hilk\ımet bu hususta aşağıdaki Riben~_rop da B. Molotofa bir me~ -
:rnad4eleri kararlaıtırmışlfirdır: tup gondererek Sovyet halk komı -

Mt\dde ı - Alman hükumeti ve serleri re'si ve hariciye halk komise
Sovy~tler birliği hüktlmeti melfuf rinin mektubunu ald1ğ nı bildirmekte 
haritada çizilmie hattı sabık Pclonya ve B. ?1-~olotofun beyanatını aynen tek 
arazf!fnde iki tarafın imparatorluk rar ;ttıkten sonr~ rnektubu?u aşağı
rnenfaatlerinin hududu olarak tespit dakı cümle ile bıtirmektedır: 
ederler. :Bu hat ayni zamanda mütem- Alman hükQmeti namına ve Al -
mim bir protokolda da tayin edilecek- man hilkQmetinin emriyle bu dekla
tir. rasyonla mutabık olduğumu bildirir 

Madde 2 - İki taraf bfrinci mad- ve Alman hfiktlmetinin kendi tarafın 
dede tespit edilmiş olan iki taraf im- dan bu v husu~ta lazım o~an her şeyi 
paratorulk menfaatleri hududunun ka yapacagını sıze arzederım. 
U mabfyet~f kabul ederler. İki taraf Hilrmetlerimin kabulünü rica ede-
bu anlaşmaya üçüncil devletlerin her rim. 
tilrlil karışmalarını reddeyliyecekler
dir. 
Madd~ S - Birinci maddede tespit 

edilmiı olan hattm garbindeki arazi
de lüzumlu yefP! siyast rejim Alman 
hükOmeti tarafından, bu hattın şar -
kındaki arazide Sovyet hi.ikftmeti ta
rafından tesis edilecektir. 

Madde 4 - Alman hilkumoti ve 
Sovyet bükQmeti yukarıdaki s•ıreti 
halli iki millet arasında dostane mü
nasebetlerin artan bir inkişafının e -
min bir esası olarak telikki ederler. 

Madde 5 - Bu anlaşma taqdik e
dilecek ve rnusaddak suretler mürn -
kün olduğu kadar çabuk bir zaman
da teati olunacaktır. Bu anla~ma im
zası tşr:hinden itibaren meriy.et mev
kiine ·&irmekteclir. 

NOT: Bu an)a§mada bahis mev -
zuu edilen harita bilaharl! matbu -
atla neşrolunacaktır. 

S - Sovyethtr blrliii h•lk komiger 
leri meclis{ reisi ve Jıar1clye })al~ ko. 
miseri ?rlol.otof, ~tmanya hariciye na 
zırına a9atıdaki mektubu gönder -
miştir: 

B. Nazır, 
GörQşmelerimizle alakadar ola -

rak şurasını size teyid ile ke:sbi şe
ref eylerim ki, Sovyet hükumeti, el
de ettJğ;mız siyası anlaşma e~ası ve 
ruhu üz.erinde Almanya He SJ.Ylet 
birliği arasında ticaret ve eşy9ü
badelui mOnaaebetlerini bü!nn va
sıtalarla inkişaf ettirmek azmindedir. 
Bu makQadla iki taraftan bir ekono 
mik proJram tesblt olunacaktır. Bu 

Von Ribentrop 
lki numaralı vesikaya ek protokol: 
Hudud hattının tarifi: 
Hudud hattı L'tvanyamn cenubi 

noktasından başlar , buradan Augus 
tovv şimalinde umumiyetle garp is
tikametinde Alman hududuna ka -
dar gider. Ve buradan da Pisia ır -
mağına kadar Alman hududunu ta
kip -eyler. Hudud hattı bu noktadan 
Astrolenkaya kadar Pis!a ırmağını 
buradan Krystnopola kadar Bug ır
mağını takip eder. Sonra garbe döner 
ve Rpvvaruska ve Lubac.ıovvun şi -
mai"nde San ırmağına kadar gider. 
Niha:ı:et buradan da munsabına ka
dar San ırmağını takip eyler. 

:Moskova, 29 (A.A) - Alman ha
riciye nazırı B. Von Ribentrop pek 
muhtemel olarak bugün Moskova 
saatiyle saat 12,80 da hususi tay -
yaresiyle Berline hareket edecektir. 

Mo,skova, 29 (A.A) - B. Von ai -
bentrop Kremlinde diln akıam ~ere
fine verilen bir ~)·afette bulunduk -
tan sonra Operay~ giderek bir bale 
temsilini seyretmiş ve müteakiben 
görüşmelere yeniden devam ciun -
muştur. 

Boenos Aere4, 29 (Radyo) - Bu
rada çıkan N'asyon gazetesi, Rusya 
ile Almanyanın müşterek st-J}l tek -
Jiflerinden bahi~le ya~dığı bir ma -
~alede, böyle bır teklıf vuku bulsa 
dahi İngiltere ve Fran~a ~araf~~ : 
dan katiyen kabul ed1lemıyecegmı 
ve çünkü, artık Hitlere itimad olu -
namıyacağ111ı kaydediyor. 

(ANADOLU) (SAHİFE: 3) t 

Es3Sıl tedbir a:maki lngiliz tay·y· a:~eleri Zelzeıe 
lazımdır O d 

- Baıt•r•f• 1 inci ıahifede - E ". l d 1 J k l 1.. ev a m a 
ummasınlar; diye düıünüyer ve ltta tıgo an a giuere a ça R.. "" v. lı '.L at '\}oktur 
düşünce ile hareket ediyorsak böyle - .T ' 
bir hareket binlerce yurddatın ha- uçmağa muvaffak olun,vır 4tarafı tinci ıa' ',.d~ -
yabRa mal olur. 

Bizim mütaleamiza göre bugünkü Be~lin, 29 (Radyo) - 6 ingiliz tay- Londra, 29 (Radyo) - İngiltere ce ~.' n ı_ndnn. abaha kad r üç zelze,. 
acıklı vaziyet önünde al~cat111uz yaresı, Eligolanddaki alman donanma- istihbarat nezareti; bugün neşretti- le hıssedılmı ıı · . 
tedbirler ıunlar olmalaJır: sını bombardıman etmek istemi~lerse ği bir tebliğde, İngiliz tayyarelerinin. Ç~şme ~az merkez.md 

ı _ Kızılayın çadırlarını nihayet de Alman deniz tayyareleriyle karşı- Ahnanlarm şiddetli ateşine rağmen E- de §ıddet~ı \~ beş s~nıye, . 
bir aylak aaiınacak bir vasıta addet- laşmışlardır. İki taraf tayyareleri ;mı- ligolanda giderek alçaktan uçmağa de de hafıf dort sanıye de\ .. n ı~a: 
mek (Ç" k" 1 k k d sında vukubulan hava Jlluharebesi ne- muvaffak olduklarım ve bu tayyare- zelzele vukubulmuştur. N!lf ... -.a zayı· 

. un u yarın ge ece ıı a, t• . d . .1. at ı.·okt 
kıyamette bu çadırlar ite yaramıya- ı<~es~? e ıngı ız tay.} areleri düşürül- lerden bazılarının dönmE'diğini bildir- Be" ur. 1 caktır.) muştur. miştir. raamadan da su h .. t .. rler a ın~ 

2 B d J A d 1 ** mı~tır: 
- u.ça. ır arın feJaketze e ere Bir kaç a-ündıir de\am eden zelze.-

vereceklerı bır aylık barınmak fıraa- R Al B M ı f l d T 1 h' · d t d • n d d k h d US\J a ve manya O oto e en uranı na ıye merkezın e 
1~ an ıa 1 • 8 • ere ta ta an P•· J • bir evin dıvan yıkılmıştır. Turanlı na• 
vıyonlar yaparak halkı çadırlardan ~ k A A d b k biyesine bağlı Doğancı köyünde ihti-
kurtarmak. . ~ar ı vrupa a aş a Gelecek ay Berline yar heyeti odasının dıvarıarında va-

Yapılacak bu ahtap pavıyonlar J ' l • d • h . ı klar husule gelmiş Paşa köyu~de 
JDUhakkak ki zelzeleden masun ka- ev.et ert e mı le • gıdecek ts a·1 ·ık S" ft ! • b d 
1 1 

• • d v .
1 

h • 
1 

m ı ı ozun evının acası a yı-
ır, ay ar ıçın egı, atta sene er d 'J d ki ? B · k 1 t K il k"' ·· d l 1 d için bile birer mesken olabilir. Veni- ı e ece er. ç terlın, 29 (R~d.yo) -.v. ~asyhonbal dıi\maışl ır. tulrsa ı O):unttek~eb~e el en 

h 1 
. • . . ay tın" ,.,.'lzetesının verdıgı bır a e- • r arı ça amış vazıye e ı ına ar-

ayet çadır ar aıbı suya, hııva ııkın- Parıs, 2~ (Radyo) - Havas aıan- re g:;:-e, ı. . . ., l ,.;":,.e komiseri Molo dan birinin dıvarı, şiddetli yağmur-
tılarına, çamura ve rutubete karıı sının yazdıgına göre, Rusva ve Alman tof gelecek 'Ik h ft d B ı· dan yıkılmıştır 

' 

'f bir durumda ı 1 b' il · d k p 1 • 1 . • :lj ın ı n asın a er ı- · ayı.. • . o~·~· . .. ya,. e ır gı e ere • o onyayı ta ~::ı.m ne giderek, Von Ribentropun zivareti- Kızılay umumi merkezinin Dikiliye 
H.uı.asa · Halkın! hukumetırı gos - ett.kten ~onra, şar~ı Avrupa.da. başka ni iade edecek ve Alman ricaliyle ko- gönderdiği 500 çadırdan son partide 

t~rdıt:ı rardım, Aalaka, ve ~el'ha~et deyJetlerı de tehdıd etmek ıstıyecek- nuşacaktır, 200 tanesi de gelmiş ve kurulmuştur. 
hıa!e~mın 1!'addı ve m~nevı tezah_ur- lerdir. 

0000 
Bu çadırlara aç1k~ bulunan 400 kişi 

·~rınıı felak~tze~elerın, hayat~ ıh • Roman ya yerleştirilmiştir. Bir kısmı da resmi 
tıyaçları.nı acıl. b•r •~rette tatmın e - BeJgrad' d ~ dairelere ve mahkemelere arrılmıştır. 
decek bır ~aalıyet, bır tarzı hareket . . . • ~ Dikı1i felaketzedeleri ia1ıe liıte1ti: 
~emen. takıp etmek lazımdır kanaa- Sıyasetı değışmıyecek Yugoslavya·Almanıva Lira K. 
tındeyız. B (R d ) y · k · •• , 'J 
Aksı' takdirde zelz 1 d 1 ükreş, 29 a yo - enı abı-e e en aarsı an b ü b' d klA t · .. k { • Belçika konsoloslug-u 10 

Lu bet bin vatandatı bu kıt, bu ça - ne, ug n .r e a.r~syon ne.şre m. iŞ muza !!Te er ıne • R d h r h i • •" Belediye un f abrikaısı rne-
clırların altında hasta ve peritan bir vet' domha~yab~ınd va• ~kJI .vke 1 arıc S~ya- b P d mur Ve jr.ıııiJeri 20 
halde gijnnek bahtsızlığına da ui - s~ 1~ e. 1r ır egışı 1 o mıyacagını aş .. an l Bir hay1;:1sahibi 50 
ııarız. Allah bize bu vaziyeti ve bu - bıldırmıştır. Belgrad, 29 (Radyo) - Yugoslav Aptullah Ömer ve ortakları 50 
•ünleri göstermesini Rusya ya hariciye nazırı Çinçar Markoviç, Sinto Santiyel 15 

HAYDAR ROŞTO ÖKTEM bug~n Alman ticaret heyetini kabul ey jak B. Elyazer 25 
--=·*·=- İngiltereye p~trol gön• ~e~ış ve konuşmuştur. Mi.iteakıben Nesim B. Krespin 15 

ıntışar eden re mi bir tıbliğde, Yugos- Sabatay Santiyel 10 s e vl ap derm~yecek ıa.Yya - Almanya ticaret müzakereleri- tzahor Leon ve mahdum
nın başlangıcında Markoviçin bulun- ları. 

- Baıtaraf 
1 

t nci Sahif~de - Amsterd~m, 29 (Radyo) .. - Rus - duğu ve müzakerelerin devam edeceği $imon AT onmav K. Ş. 
yanın , İngıltı:_reye petrol gonderme- bildirilmiştir. y f H h · 

acil tedbir olmak Ozere çay vaki . meğe başladıgı, lloskovadan alınan . use era 
nindeki evlerin tahliyesine başlan - haberlerden anlaşılmıştır. Bu cihet, =o- J. Bencuya ve mahdum-

10 
7 60 

10 

10 mıştır. Belediye. felakete maruz bu- İngilterede hiç bir tesir uyandırma- Kom•• • t b 18
?°
1
· .· . . 

lunan halka ekmek ve saire dağ1t- mıştır. Z 'ra İngiltere kendisine kafi unıs gru u Vıtal MOHS Salım Levı ve 
mak için tedbirler almıştır. Birgi na.. gelecek petrole malik olduğu gibi , J" u d•Jd• *'takları . . 

12 
59 

h'yesinin btitlin bahceleri ve mezru- icabında her taraftan bu maddeyi te agve l 1 r~mva~· ve Elektrık şır-
atı harap olmuştur. ·Ölülerden ikisi- min edebilecek kudrete maliktir. ~~;lfik t b ~gg 
nin cesedi bulunmu~tur. s Jh k f Par:s, 29 (Radyo) - Bugünkü , • \·c ey am an. 

l1 On eransl resmj gazetede intisar eden bir ka - Bedri Akgermen 40 
Nahiyenin Avlucuk kö.vünde de 15 • U d ı d · t · 10 rarnamede, parlamento komUnist m n enız acen esı 

ev tamamiyle harap olmuştur. Bu •aman:la ol•a da gurubunun lagvedildiği bildirilmek- Georgin P. Corsini 10 
Kuşadasından bildirildiğine göre M • tedir. Cemil Atlas 25 

kazaya saat 17 den sabaha kadar r d • k tş bankası 8000 
bora şeklinde yağmur yağmıştır. Ka. Tay a Vermıyece -=+=-=- fş bankası rnildilril Haki 20 
rııburun, Ceom-e, Kemalpaşa ve Tire Paris, 29 (Radyo) _ Amerikan Almanlar İzmir mebusu M. R. 
kllzalarında da yağmur yağmışsa matbuat mUmessilleri, bugün beyaz Mimaroğlu 
da zarar olmamıştır; sarayda reisicumhur Ruı.velt tarafın- Üç gün SOnr a w 'arşa• Fele1J1enk konQ~osu 

dan kabul edilmişlerdir. Ruzvelt, bir Y c Mecdi Çobanoğlu 
Tren eeferleri: sulh 'konf.eransının toplanmuı hakkm • k/ fzak Kuruda 
Dün sapnh saat beşte Karakuyu da kendisine teklift.e bulunulup bulu- vaya gırece er Bohor Perera 

i ta~yo~~ndan Alı:ancak istas~onuna nulmadığına dair gazetecilerin sor- Varşova, 29 (Radyo) - Leh as - Hayım Şikar 
gelmesı .ıcap eden ek~pr~s, .d~n ge- dukları suale, böyle bir teklitften ha- kerlerinin silahtan tecridi, bugün - Y. Saul, oğlu Aleksandır 
ce gelebılmışt!r. Se~eb1,_ Nazıllı - At- berdar olmadığını ve bu zamanda bir den itibaren üç gün sürecektir. Bu ve arkadaşları 
çıı arasında şıd.defü yagmurdan hu- sulh konferansı toplansa dahi bir ne- itibarla Alman askerleri ancak üç Rafail Arditi 
sule gelen se)1laptan yolların bozul- tice veremiyeceğini söylemiştir. gün sonra Varşovaya girebilecektir. Zozef Estmroğo 

20 
10 
5 
s 
lJ 
5 

muş olmasıdır. Yol, gönderilen ame- R ** Bohor , 
leler tarafından tamir edilmiştir. omany a B 1 • t SOkril Altınoğlu ve Hulusi 

D:yarbekırde: Basarabya hudutlarını u .garı s an g~d~~~iras ıg 
Diyarıbakır, 28 (A.A) - Evvelki takvı'ye ediyor 8plkan antantına girecekm1 S. Alazraki oğlu Refail .t 

' 

akşam yağan ş·ddetli yağmurdan lııı Enrico Fondra, Tiryeste o Paris Londra 'dan Her şeye raamen sule gelep seller Kulp - Diyapbakır Londra, 29 (Radyo) - Bükreşten Roma, 
29

. (Radyo) - Balkan an- Yusef Gabay ve oğlu 5 
• h • arasındaki Sakiran köprüsünün a - alınan haberlere göre, Romanya hü- tantmı teşk. 1 eden devletle~, .Balkan Aynen teberrüde bulunanlar: 

-Baıtarafı tinci ıahifede- -B-ıtarafı tinci sahifede-- yaklar'yle ahşap kısmının üçte ikisi- kfimeti, Basarabya hududlarına asker nr~a sulhüdn muhafaz~sı ıç~ı:ı _Bul· M. Hulusi l\luhtaroğlu ve ortakları 
ni söküp götürmüştür. Üç kişi de bo- göndermeğe ve hududlarını tahviye garısta.nı~ a ~ntanta gırecegmı kuv 43 kilo bir çuval makarna Mitat inan 

Gece sükunetle. g~mjştir ... Ancak yon Polonyalı da Almanyaya geçmek- ğulmuştur. etmeğe l.ıa~amıştn·. Hük\lmet, ayni vetle ümıd edıyorlar. 283 kilo iki çuval J?irinç Suphi Ergin 
cephe hattında, bılhassa S~rbr.uk .h~t- tedir. . . . zamanda hariçt<ıki Rumen tebaasını Jrıponlar S '.lnkini borr. 115 kilo bir çuval pirinç. 
tında etemanlar~mızın faalıyetı görul- Berlın, 29 (Radyo} - Harıcıye na- A d da da Romanyava davet etmiştir • • l ** ·---
milşU\r. zırl Fon Ribentrop, Moskovadaki an - y ın Al w h b. b rdı a tt-ı 

P,ııris, 29 (Radyo) - Dün Renden taşmayı imzl!-1~d.ıktan s?nra italyanın man ta tel a- a m n e ı er Berlı"o '-'en 
:Mozele kadar olan cepheqt} sükunet .)loslrnY!l sefırını kabul ıle yapılan an- Pamuk satışı Tokyo, 29 (Raqyo) - japon tay- o 
vardı .. Di~r taraftan Milzel mıntak~- la'm~ etrafmda kendisine izahat ver- Aydın, (Hususi ) _ 15 ağustos _ hi f le r t yareleri, bugün Sunkin şehrini bom- - Bqtarafı t ıinci sahifede -
sındakı Fransız taarruzları tam bır mıştır. . . tan e\•IUl avı sonlarına kadar devam - bardıman etmişler ve tahrip bomba-

!f k le 1 
· k R bentr p f "' t 1 d ral ile 37 nci ve 89 uncu Polonya fır-

muva a ıyetje netice nm ştır. Bu Dün a şa~ . ı o şere ıne ~! - eden· avri müsait hava artlarına iki N ıarı a mış ar ır. 
muvaffakıvet valnız toprak ve esir nl- rilen ve Stalının de hazır bulundugu v g .b . t"h 1 l ş k orveç vapurunu Hı.tler katarının kumandanları da erkim -

k kt
• a· d ~ ·1 . . f tt Al ve Rusva ha . . ragnıen u sene ıs ı sa o unaca pa- b d h b. 1 1 b l'kt . 1 rna no asın an egı ' aynı zaman. zıya e e man . • ~U:ıye na- muk mahsulil gesen seneden çok o- abr 1 ar ıye eriy e ir ı e esır a ınmış -

da kumandanlığın bazı tabiye prensip- zırları nutuklar ıra~ .... ~eldrek ıkı devle- J•11•al'tır Pan's 29 (R d ) Al 4-nhtel Bı"r tabur taraf·n.J__ ur. 
rini muvaffakıyetle tecr1.\be etmesi tin hadiseleri ayni ~l e müşahede- ..... " . . :- . . . '. a r0

. - IIJ&n IWl - • U4U mu-
nokt asından mühimdir. Bu taarruzun de mutabık kaldıklarını ve Rusya ile Satışlar ba~lamıştır. Vılayet mız • bahı~·l~rı, bugün 1kı Norveç vapurunu Paris, 29 (Radyo) - Varşovanın 
müsaid oiarak cereyan etmesi geçen Almanyanın menfatierinin müşterek de artı~ ~u ~ene akala~an ba~ka pa torpıllıyerek batırmışlardır. ' hafaZ4 edilecek te.$1imi muamelesi bugiln başlamış-
h f 

. .. . .. • _ b'ld' . ı d' muk cınsı voktur. Çekırdeksız pa - A "k h t 120 h. k' ·ı·k ',.,.ı.. k H a takı tecrubelerın mukcmmel suret- oldugunu ı ırmlş er ır. k f' t' f . b sa ında 39 kuruıı mer l a V g ~r p Berlin, 29 (Radyo) - Hitleri mu ır. ~ul 1§, J ~~ µy~,e"', Ya· 
te tatbik edildikfni gö termi•tir. Fran- Moskova, 29 (Radyo) - Havas a- mu v ıa 1 zmır or s ·. . k · . hafaza ·çin bir tabu t kk··1 tm' vaş yavaQ silahlarını teslim etmekte. 
sız ordusunun hedefi, lcüçilk ormanrlı 3'ansı Moskovadan bildiriyor: old1,1gundan bu hesapça çekırde. ıı Şlk~go, 29. (A..A.) - R~ımo~ ~eıır ı r eş.e u e ış- -s b 'd d'l taarruıdan evvel Fransız t-O~usu Ecnebiler mnhafiiindeki kaflaate pamuk 12 kuruştan !8tıhyor._ Jzmır- Amerık:ın ,ıe~yonunun ~·enı şefı ın.tı: tir. HiUer, bizzat bu tabura Alman dir. Müteaki en tecrı e ı ecekler-
4iddetli bir sur.tte ileri Alman kara~ göre, Sovyet _ A1man ~şriki mesaisi, de! atın 40 kuruşa yuksel~cegı ~mul hap edılmı~tır. Mum.aıleyh ~u tay;nı bayrağını :vermifıa:· • dir. Bunu, halkın silihlannın alın • 
kollarını bombardıman altına almıştır So\'~·et Rusva un, arazi ve iktısadiyat dugu~an burada da çek rdekh pa- k~b.~l .etm~kle Amerı~~~~. bır harbe Macar ısta n da ması takip ~·~µ,. 
Fransız kuvvetlen bu nt('Sin himaye~ bakımından· kendisine olan menfaatle- muk pıya ası 13 k~ruş olacaktJr. süruklıyebıl~cek .her türlu tuzak_;kur- Berlin, 29 (~yp) -4.lman teb-
ıinde ihtiyatla ilerledikten sonra or- ri tükeninceye kadar Almanya ile be- Geçen s~ne de fıat 12 ~uruştan n- ma~ teşebbüsle~mden .vazgeçmegı ta- N • ı· • l k • J• liii: 
manlığı bomboş bulmuşlardır Düş- raber hareket edecektir. çılnaış, eylül sonlarına dogru 13 Jf._v.· ~bb~d.etmekt.edır. azı şe tnın en '"' Garp cepbesinde karakol faaliyet. 
man, obüs parçaları iJ.e yarala~mış il- Ayn' mehafil. Soyy:et proparancla- ruıŞ t0lpıujt.ı,ı. Y~n~ fiatlar nor.mal.d1!. \ aşıngton,. ~9 (A.A._> - Had~i~e Budapeşte, 29 (A.A.j - Havas a- !eri olmU§, Linsbura civarmda bir 
lan efradını bile bırakarak kaem1~tır. ının Alman propagandasına uvarak Incı; mahsulünün satış vvazıyetı~ın nazırı Voodrıng Amerı~anın a$:rlık jansından: Fransız, Oznoburgda bir İngiliz 

Lonclra, 2J8 (A.A.) - Yorkshire Fransaya füşmediğini, fakat bıgiitere- f~nal.ıgı ~arşısı~da pam~gun bu "\:a - bakımından 1917 s~nesınde <Md~gıın,- Parlamentoda naıi~ ~fi Jj. Hu- tayyaresi düşürülmüştür. 
Post ga&eteeinln askert muhabiri Fran ~ e pek ziyade şiddetti hücum ıettiğini z~yeh müstahsıle tesellı vermekte - dan dah~ . ~uvvet~ı. olduğuı:m çünkü bay tarafından hükumet aleyhinde Berlin, 29 (Radyo) - Alman kı
aız kıtaatının garp cephesinde elde et- kaydeylemektedirler. dır. lO~.OOO ıhtı~ at za~ıtı.ne malık bulun- yapılan şiddetli hücumlardan dolayı taları evvelce tayin edilm'ş olan bu-
tiği terakkileri tetkik ederek diyor ki: Sovyet propagan.dasma ~re, ingil- Polonya taksimin4. e dugunu beyan etmıştır. Macar siyasi ~ahafilinde bir .nebze dud hattının şarkındaki lıareket}eri-

Diln Fransızl{lr Yi!ni bir hamle da- tere iie Amerıka, bır Rus - Japon har- ™ •11
•

11
•HH huzursuzluk hukilm sürmektedır. ne devam etmekte ve ayıa 28 mde 

ha yaJ>1ftt,tndır. Toçpu bataryalnTı hi çıkannat.a çal.ışmaktadırlar. ~akat dü•en np.y l!"ecı• kaza B. H~bay. B. Telekiyi .fırkalar mli - Pirzami_,elin cenup. kısmuıı Sovyet -
6yle mükemmel bir vaziyete gelmiştir Stalinin basıreti de bu gayl'et akım ka Y r I' ~ tar.ekesme rıayet etmemış olmakla it- Iere teslım ıe.tnaişlerdır. 
ki zengfn 'lıJ&dea mıntakasınırı Alman tauktır. Londra, 29 (Radyo) - Polonya- v b / ham etmektedir. Varşovadan Leh ordusu;nun çekil-
larca tahliyesi e:rnrolunmuştur. Fran- Gene ayni siyasi mehafil, bir japon- nın taks-'minde Rugyaya bütün Uk - ,,._amyonet, İr zava • Muı:ıaileyh ilaveten demiştir ki: mes.i 2---S gün süre.cek, Ö')' e ld, At-
aıı bombardtManları neti~sinde Sigf- 'Rus itilafı ~in .zamanın ~ok erken ve ranya ile beyaz Rusya ve ~arki Ga - l öfd ~ d.. Nazııe: bundan böyle parlament.o - man ordusu şehre 2 teşrini evvelde 
rid battı .önUDde bfr çıkıntı yapan sa- Potonyadan ııonr'l Çinin taksiminin de l:çya isabet etmektedir. Bu sure.tle ıy l ur U n~n faahv üne iştirak etm!yecekter - g'recektir. Şimdi siviHerin iaşesi i-
ha artık 8arftıbrucku tdmave edemez vakitsiz olduğu kanaatindedir. Sovyet Rusya, Romanyanın garbıne Dün saat 16 da itfaiye binası civa dır .. Zabı~ .. Macar nazileri hakkında çin icap eden tedbirler alınmıştır. 
olnıuştıır. f'ranaıı ta2yı1d ~ki de Al- Paris, 29 (Radyo) - Sovyet • :Al- kadar :inmiş bulunuyor. rında ~eci bir kaza olmuş, Turgudlo ~lum ;ve ığtısafı re.va görmektedir. Ve Modlin kalesi de Alman topcu ve 
manları esas hatlarına çekilmete mec- man anlaşmasına ait ilk haberler saat belediyesinde kayıdlı ve Mı,ıstafa oğlu sıyasi umu!Ili a~ bizim fırka mens11p- ta~yareler.Win bombardımanından 
bur edecektir. sabah 6-? de buraya. aksetmi~ ve Eiya- .s.ayfaların.da büyük manşetler altındş }Jasan Şenol idaresindeki 40 numaralı iarma tatbık edılmemiştir. soara ~ayıtsız ve şart ız teslim şek -

Londra, ~9 (lf.tulyo) - Bombardı- si mwfılde ehemmıyetle karJiılanmı~ ve iri harflerle neşretme}<tedirler. 4z kamyon j3ayraklıda l\Juraçliye ca.dde- Yenı· suha l li tesbıt edilmek üzeredir. Burada 
:rna.n tarYa~ltrl~u ın.flrekkep bir Al- tır. Elit gazetegi başmakalesinde Moskova sjnde 58 numarada oturan Hacı Bajıri Y arimlZ 200 subay, 80 bin asker, 4 bin yaralı 
l'llan bava fılosu Sk~;\·aya varmak is- Alakadarlara göre, ingiliz - Fran- görüşmelerinin fevkalAde tarihi bir oğlu 49 yaşlarında İbrahim Denjzeri D J• I vardır. 
tenıiş, fakat inglliz avcı tayvarelerinfn sız harp konseyi, ÇembeJiayn ve Da- şumülü ve ehemmiyeti baz, müsbet ne- çiğniyerek öldürmfü:ıtür. Tahkikata Ün alp omaforını ---o°*oo~--
d
mClda.faadyle kartılaşarak geriy 1adiyenjn de iştirakiyle bundan milte- tioelere iktiran etmiş olduğunu yaz- devam edilmektedir. ll),c tahkikata i'Ö- -IJ [ M•/[A M .. d ~ Jt. f 
önnıeje mecbur olmuştur. vellid yeni vaziyeti tetkik edecektir. maktadır. re, zavallı lbrahim, imi imiş. Kam - - 1 ar 1 f U OTaa mu& e• 
Partı, f9 (.A.A.) - Bu sabah saat Moskova, 29 (Radyo) - Fon Ri- ltalyad(!.: yon, üzüm yüklü olarak gelirken, Ö:- İstanbul, 29 (Telefonla) - Harp , k/ • kt 

11-20. de cjidOkler tehlike işaretini bentrop bu akşşm Berline varacak ve Roma, 29 (A.A.) - Öğleden son· nündel yolda duran bir "kamyondan akademisinden çıkan yeni subayları- şar · em~ ıye ÇI l 
\•ermışlerdir. Bu hat saat 11-50 ye ka- kendisini Şansölyenin dairesinde bek- ,lQlt hiç bir mütalea ilAve etmeksizin geçmek için sola sapmış, bu S)rada lb- mıza bugün merasimle diploma veril- İstanbul, 29 (Telefonla) - l\lillt 
daı: ~ev""." etm1şıtir. DUsman tayyare- liyen Hit!ere izahat verecektir. ra çıkan gazeteler ille s.erfalarında fa- rahime rastlamıştır. J\ğır gitmesine di. müdafaa milsteşan general Nazm:, 
lerının b t •'.-f navitshta yaklaşama- Macarıstanda: Rus - Alman itilft.flarının \•e keza Rus- ve korna çalmasına ragmen lbrahim Hava kısmından 4, denizden 3, kara kendi i teğivle emekliye çıkmıştır. Ye-
mış ve Pariı halkı hfç bir top sesi işit- Budape~te. 29 (A.A.) - Biltfln ga- ya ile Estonya arasında münakit itila- arabaya yaklaşmış, tekerleğin çarpı kısmından 15 ve levazımcJ.a11 9 kişi me rine, harita· şubesi genel direktörü p 
nıtmiftir. ıateler Ruı - Alman itillflarını ilk fın metinlerini neıretmektedirler. masiyle facia doğmuştur. zun olmuştur 1 neral Sedad tayin edilmiştir. 
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V. F. Henr· Van Derze Teknik okulu müdürlüğünden: 
G A~~i~k~~I~XPO~~~~sT:~t ~ühendis kısmı. mald!1e .v~ i~şat şubelerine alınacak talebelerin duhul 

l------------------11 NE YORK ' imtıhanlan Teşrinıevvehn ıkıncı pazartesi günü saat 9 da Yıldızdaki o-

OL ANA 
Sahip ve Baımu arriri NEW-Y RK İÇİN kul binasında yapılacaktır. 

H YDAR V TÜ ÖKTEM EXCELLO> ap. 29 eylüle doğ- • 24 26 28 30 1 7549-3526 
Umumi nefl'İyat ve yazı itleri ru b klen'yor Kıralık b v t J 

müdürü cEXERMONT Vap, 1 ilkteşrine ag Ve 8J' 8 
lIAl\IDİ NÜZHET ÇANÇAR doğr bekleniyor. D l f D • ll 8 • • • 1 t 

tDAREHAI .ESi EX:MOOR Vap. 3 teşrine doğru eV e emıryO arı lRCl lftB • 
bekleniyor. k . 

İzmir İk nci Be ·ler Sokak cEXECUTIVE> Vap. 9 ilkteşrine me OmlSYORUndan: 
C. H lk P rti bina ı içinde doğru bekleniyor T . . 

T ı raf: İzmir _ ANADOLU · cırbalı ıstasyonu cıvannda idaremize ait 2 hektar bağ ve 4 hektar 
Tel f n: 2776. P. kutusu 405 ARMEMENT DE~~;~ ANVERS - tarla açık ar~ıl'!fla usulü ile üç sene müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 

ANVERS İÇİN 6 10 939 tarıhınde saat on beşte Alsancakta işletme binasında komiayo-
ABONE ŞERAİTİ CiRON • • t . b numuzca yapılacaktır. 

Yıllıgı 1400. A tı ylığı 800 lan« D~~ Vap. !kteşrın aş- Üç senelik muhammen kirası 500 lira olup isteklilerin 37.50 liralık 
kuru tur. gıcına dogru beklenıyor. n:uvakkat teminat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 

ı meml ketler için sene- D T -ooooo- l~~ı~dı~._ Şartnamesi işletme kaleminde ve Torbalı istasyon şefliğinde 
bone ücr ti 27 liradır. Tl' ;,f·LT~ı~Wı.1~~St~1N goru c~ılır. 19 22 26 30 3451 

Günü geçmit nüshalar 2S cTfSZA) Vap flkteşrin başlangı- İzmır Kemeri Kağıthane caddesinde 14 kapı No. lu dilkkin Uç sene mUd 
cDUNA ) cm~ doğru bekleniyor. d~tı~. kiraya Vtrilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 11.J0-39 

kuruttur. -ooooo- gunu saat 15 de Alsancakta işletmemiz binasında komisyonumuzca ya-
A •• ADOLU MATBAASiı rDA SERVİÇE l\IAR1TlME ROUMAİN - pılacaktır. 

B ılmı tır. BUCAREST Mu~ammen kirası 252 liradır. isteklilerin 19 liralık M. teminat mak-
PIRE KÖSTENCE GALAS VE TU b?~larıyle tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şar.tname-

Mevsimin en yenilik
lerini bayan kumaş
larının er kek kumaı· 
/arının en eyisini 

brahim Karakaş 
tan alınıı. 

Odun pa•arı No. 12 

Orta olu - Lise 
Diploması alm k istiyenlere 

Kız - Er.<ek 

NA LİMANLARI İÇİN sı ışletme kaleminde görülebilir. 3598 

~ı~~~~~~· G~~As2~~ylü~~NA Izmir tramvay ve elektrik 
LİMANLARI İÇİN T·· k • • k • d ~BUCURE~Tİ> Vap. 30 eylüle U r 8 0 0Dlm lllr etlD en: 

dogru beklenıyor. Y 
-ooooo- Şebekede yapılacak ameliyat dolayısiyle, ilkteşrin 1939 ayı zarfında • 

SOC1ETE COMMERC'İALE BULGA- şağıdaki sektörlerde: 
RE DE NAVİGATİON A VAPEUR 1 - 1-15 ve 29 ilkteşrin 1939 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 

VARNA V Çarşı XI Gazibulvarı 
HAİF A lSKENDERlYE VE PORT VI Bahribaba XII Mezarlık başı 

SAIT tÇIN Vll Karantina Xlll Asansör 
cBOURCAS> Vap. 13 ilkteşrine VIIl Güzelyalı XIV Gazibulvan 

doğru beklenivor X Konak XVI Gümrük 
DEN NORSKE MIDDELHAVSLIN _ 2 - 8 ve 22 ilkteşrin 1939 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar : 

JE _ OSLO I Darağaç C Bayraklı 
Norveç limanlan için I1 Tepecik • D Turan 

e:Balkın vapuru 10 ilk teırine Ill Alsancak E-F Karşıyaka 
doiru bekleniyor. IV Basmahane Bornova 

Vapurların is'm ve ta,.!hlet'i hak- lX Eşrefpaşa Buca 
kında hiç bir taahhOd al.namaz. XV .. Kül~ürpark . V• Kızılçullu. 

Sektorlerınde cereyanın kesılecegı sayın halkımızca bilinmek Uzere 
---------~-,-· ilan olunur. 

Sperco vapur acentesi lzmir Defterdarlığından: 
cADRIA TICA» SOC. AN. Dl _?efterdarhk tahsilat -;;e varidat servisleri merkez ve mülhakatında 

NAVIGAZIONE mtınh:ıl bu!ıın°n me'l"urıyetlere 3656 sayılı kanunun 17 inci maddesine 
cDianu motörü buıün beki k tevfikan müsabaka imtihanı ile memur alınacağından memurin kanunu-

te olup Venedı'k ve Trı' t ı· enml ~ mın 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olan taliplerin yedlerindeki vesaiki 
es e ıman arı 1 t h'b ·ı t k d h · 'd ] · için yük alarak hareket edecektir mL acı ı .•n vı.a~e !11a ~mm a mu avv~l ıstı a arıyle 5-10-989 akşamı-

e:Ciliciu motörü 7_10-39 t 'h. ·d a k dıu defterdarl1ga ?t1ürncaat etmelerı ve 6-10-939 günü saat 10 da 
beklenmekte olup Napoli, Cea:~v:' v: \ :qnlacflk müsabaka imtihanına gelmeleri ilin olunur. 30 2 10 8602 

Marailya limanlan için yük alarak ı • G•• ••k M h f t 
hareket edecektir. zmır umru u a aza a· 

e:ITALIAıt SOC. AN. Dl b s 1 • 
.conte ~~:~~~z!~:~ 11•10-39 uru atın a ma komısyonun. 

t!'rihinde .c~novadan orta Amerik.' dan: 
1 manları ıçın hareket edecektir. 

ı andaki hareket tarihleri ılc na\. 
lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesuliyct kabul etmez. Daha 
fazla Lafsilat için İkinci kordonda 
FRATELLI SPERCO vapur acente. 
ine milracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON - 2004 - 2005 

Olıvier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatilrk caddes· Rees binası 
Tel. 2443 

. Londra ve Liverpol hattan için 
pıyasanın ihtiyacına göre vapurJan
mız sefer yapacaklardır. 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için ordu tipinde Qc; yük 
arabası ile üç çift koşum pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıfı 
4-10-939 çarşamba günü saat 11 ve 11,30 da yapılacaktır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. 

2 - Arabaların umum tahmin tutarı (360) lira olup muv&Wt4t te
minatı (27) lira, koşumların umum tutan (90) lira ve muYak
kat teminatı (7) liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde n 
şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat makbuz ve
ya banka mektuplariyle birlikte pazarlık saatinde izmir beyler
sokağı arkası geri tütun kumpanyası yanında tabur satın alma 
komisyonuna müracaatları. 3603 

lzmir Ateş Kulübü baıkanh
ğından: 
4-10-939 Çarşamba günü akşamı saat 20 de kulübümüzün senelik kolla'-

LJo. tor <Jperatör 
Bakteryo og D A M kb 

resi yapılacağı ilin olunur. 3600 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün· 
den: A. Ker-al T ona:1 r • sil U il 

Bulaııcı. aalgın h1ıstahklar Atak am 
mC\eba5!• Kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılan kömür pazarında 70-50 

Memleket laastahaneai operatörü No. lu dilkkinın seneliği 170 liradan pey altına alınmıştır. 
( \ \' a re ) Ha:stalarını her gün 3 ten sonra ihalesi 2-10-939 Pazartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin vakıflar ida-

·ııı_ __ _ 1 ı_ __ L l Birıncikordonda 312 numaralı Ja- resine müracaatları. 3593 
~ n o ı.~o•yaıo ..., a. 

k nyon apartmanında kabul eder. ~ .,. 

r:i:~:~;" 411s •ı·--T-el-efo_n_= 3_5s._1 ____ _.1. Ç""rfHM i a11NCAN 
1---0peratör-1

- -• 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

lıf eml et lıastanesi ?>aş+atibl 

t · 'eyler aokak f urun ku,ıs1 

No 25 

/zmir •Buca 

Kültür Lisesi 
Res t l re mu dildir. Ortaokul 

ınıfl rı · e ınıflan vardır. Leylt-
n haıı kız '\e r k talebe alınır. 

Telef on: 2080 15 

Dcktor 1 
Cahit Tuner 

Sinir h,,.,~t lı "ılrrı 

mut2' a 

Zay i tasdikname Makine Tamirhanesi 
327 - 328 senesinde İzmir Sul -

tani i devrei saniye birden terfian işi gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bu• 
almış olduğum tasdiknamemi kay -
bettim. Y.enisini a.acağımdan hükmü nunla iftihar eden bir müessesedir 
olmadığını ilin ederim. 

69 numaralı Halil otlu Mehmed 
Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8991 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. 

A.727 
A.691 
A.701/C. 
A.701 B. 
A.629 2 
C.55/ 7-2 

C.66/2 
C.56/4 
C.202 

C.56 S 
C.88 4 
C.105 
C.2 

Yeri 

Göztepe Mısırlı caddesi 
Balçova Yeniköy 
Kara.taş Dokuz EyHU sokak 

> > 
> > 

Saman iskelesi Mimar Kema
lettin caddesi 

Saman iskelesi Birincikordon 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin iatanbul 
han. 
Samaniskelesi M. Kemalettin 2 ci kordon 
Gazibulvarı 4 ve 8 inci sok. 
Turan Menemen caddesi 
Güzelyah Şaban zade 11okalC. 
Karşıyaka Alaybey Milliyet ve pOlo so. 

No. ıu 

458-429 

116 
114 

157/1 

5 
34 
3-1 

23 
27 

183 
15 

19-19-A. 

Nevi 

Ev 
Tarla 
Ev 
Ev 
Ev 

Oda 
Dilkkin 
DUkkin 

4. No. oda 
Dükk&n 
Apartman 
Ev 
Ev 
Ev 

Kirası 

192.00 
77.-
60.-
76.-

141.-

150.-
325.-
220.-

90.-
215.-
200.-
150.-
150.-
180.-

Depositoıu 
T. L. 

28.80 
11.65 
9.-

11.40 
21.15 

22.60 
48.75 
38.-

18.60 
a2.25 
S0.-
22.50 
22.60 
2't.-

l&;;r;···ı;;;;;;···Amirliti''i;t~-;-;ı;;,. 
1 Komiayon'l ilanları 

lmıir lewmm amirli;i aatın alma lcomiayonundan: • 
1 - Muiln, Marmaris, Milis, Küllük, Bodrum ramizonlan ili 

olan 8GO bin kilo } ulata talip çıkmadığından tekrar kapalı 1111 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 2 teşrinıevvel 939 pazartesi günü uat on al~ npJlaı. 
caktır. 

8 - Muhammen tutarı 21000 lira olup muvakkat teminatı t&'rl la 
radır. 

4 - Şartnameler komisyondadır. 

6 - Kanuni vesaiki haiz olan ist4!k1ilerin komutanlık satın alma 11-. 
misyonuna müracaatJan ilin olunur. 16 23 21 80 

lımfr .leı·azım amjrlidi satın alma komisyonundan: 
1 - Bır aded hangar ile su, elektirik tesisatı 

Bedeli keşfi Muvakkat teminat • 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

76627 88 5031 39 
2 - Afyon demiryolu tamirat deposu için yukanda keıif ve maftll. 

kat teminatı yazılı bir hangar ile buana ait ıu e1eJltil'ilr; -..-. 
tı kapalı zarfla ihaleleri 6/10/939 cu ma a11nÔ saat o ... 
lacaktır. 

S - Yapılacak luıngar ve tesisatın proje ve ketfinl sGrmek 1atl719-
ler her gUrt ve talip olanların ihaleden bir saat evvel telQINta 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32, 38 Onca madaeir~ 
rifatı dahilinde Afyon Kor satın alma komisyonun ..._. • 

•mr ___ leri. 22_.!6~0-4 1111 
lmnir Jeyaaun amirliii u tm a lma komiayonan.ı... ı 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 4500 kilo zertiny&l'

çık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi KOIQ'&da levazım t.drliii satın alına komiefenunda. 

dır. istekliler prtnameyi bu komisyonda aörebllirler. 
3 - tıbu 4500 kilo zeytinyatının muhammen tuutan 2681 lira P.,b. 

ruştur. 
4 - İlk teminatı (şartnamesindeki yüzde yirmi bel} .ııisbetftt'Wi a. 

tarı da dahil olduğu halde) 242 lira 59 kuruıtur. 
5 __, Eksiltme 13-10-939 tarihine tesadüf eden Cuma 8'0nil saat 10 da 

Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
• 6 ~ İsteklilerin teminat mektubu veya vezne makbuılar.iyı& ~ın· 

da bulunmaları. 24 80 6 8 42911 
'Ftlllbir le•uun amirliii atın alma komiayon1111daa ı 

1 - l amir mUatahkem mevki aakeri haataneahaln (48000) kilo ke
•ilmit ko7Uft eti ihtiyacı kapalı Jarf uauli7le ~ ı,. • 
DWmUflur. 

2 - lhaleai 6 llktetrin 939 cuma siinll aaat 18 da laadr.le IDf\a 
laıair le•aaun amirliti utm a lma komiayon-cla )'apabııeak • 
ta-. 

3 - Teminab mu•akkate akçe•i 1148 liradır. 
4 - Tahmin edilen tutan (20840) liradır. 
s - Şartnameai her siln komiayonda rörWelailir. 
8 - latekliler ticaret odaamda kaJ'ltlı olduk lanna dair 

rhtennek mecbari,etindedirler. 
7 - Puarhfa ittirak edecekler 2490 ...,..ıı kaıCunua Dd .J. iılt • 

maddelerinde Ye tutnameainde yasılı Yeaikalarl,.le trzleet 
Ye teklif mektuplannm ihale .ua tind- .,. • • Wr .. t ..,,ı 
komiqona YenDit INlanac.kla rCI.,. 21 *I IO 4 

BonıON aak'7i aatıft alttuı komu,mıtıta4tıft: 1 1
" 

Kı. Fi. Muvakkat T. 
Cinai : Kilo Kr. S. Lira Kr. lhalnl Saat 'lülltm• teku. 
Yulaf 126000 6 75 689 6 4/10/989 10 Ka»&h urt 
K. F&Rlye 18000 10 / 186 / 4/10/989 14 Açı\· 'e~ 
Bulpr 22000 10 / 166 / 4/10/989 11 Açık e~ 
Patateı 22000 6 / 82 60 4/ 10/939 18 Atık ıJuılıtıı.. 

Kl)r merkez birlikleri ihtiacı için yukarıda cins ve miktl&n 1iiill CJo 
kalem erzak atık ve bir kalem yulafın kapalı zarfla eksiltme ~ ft Ua~ 
tan yukanda yazılmııtır. 

Yulafı::. talip olanlar ihaleden bf r saat evvel teklif meltfUplannı 
diter üç kalem erzaka talip olanlar da yukulla yuılı ... ua ....._tlan 
ile birlikte Afyon kor satın alma komisyo~ mnracaatlan lla1l "1l • 
nur. 22 W-1'...80 4 Sfll 

GiJ.mriJk mu haf aza genel k 
mutan/ığı latanbul levazım ~
mirliği satın alma komiayonan 
dan: 

1 - Satın alınacak 100 ton birinci benzinin 12/ 9/989 sah ıClli8 lad 
on beşteki kapalı zarfla eksiltmesine istekli ~ıkmadıiuıdaa 
9/ 10/ 939 pazartesi gflnfi saat en beıte yeniden JıApak Urtlıli 
ekailtmeai yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26600 Ura ve ilk teminatı 1988 Un:dlt. 
S - Fenni evsafı ve prtnameai komisyonda ~örOlebflir. 
4 - İsteklilerin belli 8'iln ve saattan bir saat evveline kadar- 1W' 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mekta• 
nı Galata nhtım caddesi Veli Alemdar han lkincl ~._ 
misyona vermeleri. 20 26 30 4 7,8.QI{~ 

IZmir Defterdarlığınclam; 
1 - İzmir hilkümet konaj1nda maliye binuının Q.çUncü 

yaptınlacak il&vei inpat 2490 numarab kanun lı.QIRbııalı ... .,. 
i'Öre açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen keıif bedeli 3111 Ura 84 kuruıtur. 
8 - Teminat akçası 238 lira 89 kuruıtur. 
4 - ihale 6/ 10/ 939 pazartesi rttnü saat on beıte millt eın1&k ,.ıre. 

sinde icra edilecektir. 
6 - Talipler keıifname ve prtnameleri milli emllk memurllliuncla 

görebiJirler. 
8 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait a as ~ it~ 

hk inşaatı hilsnü suretle ve hiç bir ihtil&f pa~ ifa 
ettiklerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir ıllRtte bU~ 
lerine dair nafıa mUdOrlutUnden alacaldan vesaiki Olllfayona 
ibraz etmeye- mecburdurlar. 20 80 8460 

lzmir Orman Çevirge MailOrliJ 
ğiinden: ~ 

J fsa 
Yarh sanlP.r mah. Karamızrak cad. 
Borsa rndd in'1e 

İzmirin pınarbaşında beşoluk devlet ormanından ~eresteı.ijll.. ~ ) 
maz 840 kental kuru çam odllDU ve keresteliie yarar 4..-sl MS km· f'li 

10-12 Ev, dükkln 72.- 10.80 enkazı on beş pn mflddetJe serbest utaımaya koriuhiıuttu 
7- 9 Ev, diikkiıı 72.- I0.80 Muhammen bedel c;dun i~in 6 kenetelik foln 605 ku~r. ..... 

4-4/ A. Ev 120- 18.- 13/10/ !l89 peqembe stınfi saat on altıda mUdirfyette tapılaeatılldaa ....,.._ 
Pazarte"f günü saat onda ihaleleri yapılmak tl· lerln MO kut'uş mfwakkat teminatı yatırmıt. oltfukları ha14e ~ 

ıtlD V8 aaatta toplanacAk komisyona \Dfiracaatları ilin olunu;· ;). ;f' 
.ırarak artırmaya airmeleri. ... - • · - .._-80 fi. 1:0 - 81 O: • -

0 v Mah Kazıkoilu sokak. 
1

• rı R" • !"iır.•n 1mllerln kiralan 2-10-939 
zere ' kon lr ştu ı· 
t tekli ola ' rın h'ıalnı ı . ..ı. yaz.:1 depozito akçelerini veznemi::e 


