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Cümhuriyefift oe Cümhuri11et eserim bekçisi, 11ıbahlan çıJcmo ıfvad gazetedir 

Fuarımızı 
16 Günde 

3Ö7.979 kişi gezdi 

-------' Yeni A.. Matbaasında Bua ....... 

En modern lngiliz hava filoları 
Alman deniz kuvvetlerine hücum ettiler. Kiel'in met
halinde "Vilhemshafen ve Kukshaf en,, harp limanları
nı şiddetle borbardıman ettiler. Bir çok yanğınlar çıktı 

Meçhul bir tayyare Garp 
Danimarkanın " lsberg,, şehri üzerine bombalar Cephesinde 
attı. üç katlı bir bina yıkıldı. ölüler ve yaralılar var Henü~ i;f;iıareket yok 

Iskandinav devletleri hava tecavüzlerine karşı 
bitaraflıklarını müdafaaya karar verdiler 

lngilizlerin ilk .hava . zaferi 
Kiel bombardımanında .lngiliZ tay.y~feleri iki. Al-

man zll'hlısını ağır surCff-e basar.a ~r,attılar 

Muhteris
lere karşı 
Mrhaınetsizce bir 
mücadele açılmahdır 

HAKKI OCAKOCLU 

Beşeriyetin iztırabı büyüktür. Bütün 
dünya kanlı facianın tüyler ürperten 
neticelerini heyecanla takip ediyor. 
Hakkın zaferini gönülden dileyor. 
Çünkü bu defaki harbın sebebi hak 

ve hürriyet mefhumlarının cebir ve şid- İn . . . 
d tl boğulmak istenilmesidir. .. gıliz hava fi lolanmn bombardıman ettikleri Kieldcn hır manzara 

e H~k ve hürriyet, kuvvetsizlerin tar~- Londra, 5 (O.~.> .-:-- ~ngiliz h~va fil~- taarru~ etmişlerdir. Burada asker!. ~.s- d~laşmı.,lardır. Kielin ha~.a~an taarruza 
fında bazan zaafa uğrayabilir. Fakat hıç lan Alınan arazısı uzcrınde faalıyetlen- lere hır c;ok bombalar atılarak buyuk Ul{rnması Almanyada buyuk heyeran 
bir zaman boğulamaz. Onu boğmak isti- ni arttımuşlardır. Alman donanmasının tahribat yapılnuş, bir çok yangınlar çık- uyandırmıştır. 
yenlerin fec1 akıbetlerini, insanlık alemi en mühim deniz üssü olan Kielin met- mı~tır. Almanlar l> • ı taarruzun çok şiddetli 
daima görmek bahtiyarlığına kavuş- halinde Vilhlermhafen ile Kukshafene lngiliz ha\'a kuvvetleri Kiel üzer inde - SO~n 3 tNCİ SAHİFEDE -

Fransız ordusu büyük hareketten 
evvel tahşidatını ikmale çalışıyor 

Resmi tebliğler neıri için Fransoda bir 
istihbarat miiclüriyeti tesis edildi 

Parls ~ <.ö.R) - Yeni teşkil edilen .istihbarat müdüriyeti radyoda şu tebliği 
neşretmiştir: < Fransız tebliğleri artık müdüriyetirnizce ne§redilecek.tir. Ta
biidir ki bizden d~anın istifade edebileceği sevkülceyşi haberler verilmesi 
bekleneme2.. Henüz hudutta hiç bir §ey olmamlfW. Bu da pek tabüdir. 1914 
harbı bir sahra bar~ olarak baş~ı. Halbuki ordularmıız şimdi karşılıklı 
mevzilerinde yerleşmişlerdir . .A5ı'ı harekata geçilmer.den evvel tahşidatın ik
mali ve bazı tedbirlerin a1ımna:sı zaruridir. Biilm resmi tebliğlerimiz sade ve
açık o1acaktJ,r. 
Xebliğ neşredihnemesi de :nahoş işaret gı"'bl te1akkt edilmemelidir. Ancak 

bildirilecek bir §ey olduğu :raman tebliğ ne:şrolunacaktll". 
Paris 5 (Ö.R) - Garp cepheamde Fransıa ordulannm Almanlarla teması 

tedricen vuku buhnaktadır. Hava kuvvetleri icap eden lte!dfleri yapıyorlar. 
Hart:ldtm inkişafı için bir kaç gün be'k1emek icap etmektei:lir. 

ASKERE DAVET 
310 dan 332ye kadar 
Yerli ve yabancı hava erleri ve 
erbaşları şubeye davet ediliyor 

Bornova Askerlik dairesi başkanlığından 
310 doğumundan 332 doğumu dahil yerli ve yabancı bava erlerile 

erbaı bu sınıfa mensup aanatl:arlar sevk edilecektir. Hemen ıubeJe 
müracaatlan ilin olunur. 

muştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·!!!!ml!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!~!!!!!!!!-m!l!!!!l!!!!!!!!!!!l!mm!!!~!!!l!!!l!!!m!!!!!!!!!m--. 

Harbın ilk günleı:_inde bulun~Y.?r:1z. 

Sovyetler 
-~

Piyasamızda mühim 
mikd arcla yapağı ve 
tiftik satın ahyorlar 

Türkiye umumi efkarının teessuru ın
sanlığın maruz kaldığı fucian~ a~ame
tindendir. Kendi hesabımıza hıç hır en
dişeye kapılmak için sebep yo~tur. Hak
kımızdan, kuvvetimizden emın bulunu
yoruz. Doğrudan doğruya veya bilv.~s~~a 
emniyet ve istiklalimize karşı en kuç~~ 
bir tecavüz vukubulduğu takdirde bu
tün varlığımızla dövüşeceğimiz muhak
kaktır Biz istiklalimizi kanla kazandık. lstanbul 5 (Hususi) - Sovyetler, 
Onu yine kanımızla muhafaza etmesini evvelki ıipariılerine ilave olarak piyasa
bileceğiz. . ,. mıza mühim miktarda yapak ve tiftik 

Polon va cephelerinde 
gittikçe şiddetleniyor Muharebe 

Lakin şurası da muhakka~ır kı ~aı~ sipariş etmişlerdir. Sovyt<tler buna mu-

bir lüzum hasıl olma.~ıkkçka aşımı~ a ı kabil Almanyadan gelmekte olan kışlık Al ı ''K t ~ • • ı • ı F k L h 
~.~~ü:::~!~~:ea::i~~~~tir.anın~n.a ma- mensücat ve zülcaciye siparişleri almış• man aı· a ovıç,, l ışga ettı er.. a at e 

Asırlar bu kanı çok israf etn:ı.ışt~. ~u- lardır. 

~~~~n~.~.~~i~l~1c!~~u~~t~=~~:ı0r:~~ ıaıyanı~ist.nbulClan süvarileri de Şark"ı Pru··syaya gı·rdiler 
lizere, butUn kıymetlerın ustunde tut- d tın aldılar 
maktadır. çav ar sa --

Binaenaleyh en büyük bir huzur ve Jstanbul 5 ( Hususi) - P iyasadan c ,------------------
tmniyet i~inde hadiselerin inkiş_afını ta- 1 l mühim mikt~uda çavdar satıl· e h d d d 
kip eylemekten baska vazifemiz yoktur. tn yaya n u p u u un a 
Bunu yaparken soğukkanlılı~ı muhafaza mıştır. : 
etmek. manasız ve lüzumsuz şayiala.I'.a .,,_*-
kulaklarımızı tıkamak ve nihayet hadi- J ya 
seleri istismar etmek istiyenlere karşı a p on 
şidnetli bir mücadele açmak v.atani ve h b·ne kar~a 
milli borclarımızın basında gelır. /!. vre a ar . , Bir Leh mukabil taarruzu 

Sulh icinde, emniyet ve h.u:url~ y_a: ademi müdahale SIY3• 
sarken manasız hareketlerle sınırlerımı7.l .: t .... edecek A l 1 . . d. 
bozmak kuvve'l eri israf etmek hayat ~e~a C! u" h .. re man arı rıcat ett r sarlları~a ağırlıklar yüklemek bir cina- Paris, 5 (Ö.R) - J.apoı;ya .~r~~~~e . } } 
yet olur. r.azırı Tokyoda ecnebı mumessı 
Dünyanın büyük bir kıı;;mı aylardan- bir nota vererek Japonyaı:ıın ~vr~ 

b~ri .. snfer~er haldedir. Yine .. düny:ın~~ harbi~~ .ad:m~ m.ü~ahale sıya~etı ta p Almanların Leh cephesi arkasına paraşütle 
huyukçn hır parçasında kan govdeyı go tdeccgını bıldırmı.ştir. .. , • . 
tür~;Yor. . . d Domf!i ajansının bildirdiğin{ e .g?r~f J~- asker indirme feşebbüsleri neticesiz kaldı 

. Sukranla kaydetmek mecburıyetı~. e- pon hariciye nazırı bu fırsa tah ıstı a ~ 
yız ki Türkiye bu buhranlardan dunc- ederek mümessillerine Japonyayı ademı 
kadnr tamamen mahfuz tutul.mu<:t~r .. müdahale <:iyasetini terke mecbur ede- Varşova hükümeti bir bey anname neşretti .. Po· 
Eğer hükümetin en küc'ik b•r ~ndıı;;csı cek bir hadise çıkarılıriamas:u:ı tale~ Jonya nihai zalere büy ük bir imanla bağlıdır ... 



SARIFE3 

.... •ez:az:zı ·---wiarımdan ltalyan vapurları Bulgaristanda 1 Muhteris-..... lhtikir yapanlara karşı 

G • l d. - • ır şiddetli tedbir alllllyor l k 
1 Z A ı o-ı m ı b 1 d 1 dirSoı'yfoyra,: 5 (A.A) - Bulgar ajansı bil· ere arşı 

U ~ Akdeniz liman)arına sefer erine aş a ı ar 
SpekülMörlcrin piyasadan çekmeğe te- Mrhametsizce tiir 

Limanımızdan ihracat vaziyeti şebbüs suretiyle istifade ettikleri yiye- mücadele açıımalıdır 
cek maddelerinin bolluğundan dolayı 

Üc Yıldız tı7..;n 
• 'Zl.:z:z:zzzmzz~"Z2'2.Z2?!ZZZZ> Yazan: 

-18- nazırlar meclisi halkın iaşesini tanzim HAKKI OCAKOCLU 

Ben telaşımdan zarlı elimden attığını ölünceye kadar 
ıtaman annem onun kalınhğım merak tekrarlıyorduk. 
~tmiş, alıp bakm.L"? ve i~inden İcla~ kart sevm~ti." 

. l . . Piyasada üzüm ve incir üzerine yapı· fere başlamamıştır. etmek ve spekülatörlerin sui istimalle-
~Jmama yemın erı~ lan satışlar tatminkar değildir. Ve gittik- Dün şehrimizdeki alakadarlara gelen rine marn olmak maksadiyle tedbirler - BAŞTARAFJ l İNCİ SAHİFEDE -

e e annem onu pe çe yavaşlamaktadır. lh.racat faaliyetine malllınata göre Italyan vapur kumpan- almaktır .. Bu tedbirlere muhalif hareket bulunmuş olsaydı şimdiye kadar çoktan 
edenler şıddetle cezalandırılacaklardır. gereken tedbirleri alır ve dünyanın gi-

~ostal büyüklüğiindeki boy resmını sey- - Evlidmı.. 
!re dalmı!!ftı. Yani ben İclfili.n mektubu- Diye etrahnda döndükçe ~~. şe~ 
na dalarken o d<ı müstakbel gelinini finden mahrum kalmış olan Iclilin agzı 
ıiiizmeğe da~tı. kulaklanna vanyordtL Bu buluşmalar 

- Zarf.. zarf nerede? ve konuşmalar esnasında İclfilin bütün 
Diye bağırmama: ahlakını, karakterini öğre~dim. O h:ık.i-

henüz başlanmamıştır. yasma ait Reks transatlantiki Cuma günü 
Piyasada tuhafiye ve manifatura eşya- Cinovadan Amerikaya hareket edecek

sı üzerinden toptan alış verişler de dur- tir. 
F eniçyo ltalyan vapuru da Romanya

dan yol aldıktan sonra hafta sonunda ls-

--i; -- dişine ayak uydururdu. 
30 Leh tayyaresi Gördük ki tabil hayat şartları dışında 

alınmış en küçük bir karar mevcut de-
ber/in üz.erinde uctu ğild~. _ . 

• Dunya kanlı badireye atıldıktan sonra 
Atina 5 ( ö.R) - Varşovadan bildi- elbette sırtüstü yatamazdık. Ihtiyati tcd

muş gibidir. Perakendecilerde cüz'i nis

pette bazı alış verişler oluyor. Dün ban
kalar ticari düyünatları kabul etmişler-- Zarfı ne yapacaksın .. resmi işte.. katen bir .kerre fakat ebediyen sever bır 

Diyerek bana uzattı. İclalin resmi, o insandı. Ve ben de onu her fırsatta tc· dir. 
tanbula gelecek ve T renyen 
gidecektir. 

denizine rildiğine göre bugün 30 Leh tayyaresi birler almaktan geri kalamazdık. Hükü· 
metimiz bu ihtiyati tedbir cümlesinden 
üç sınıf a:+eri, o da mıntaka mıntaka 
olmak kayd . .-ı 45 günlük talim vazifesi· 
ne çağınmştır. 

ıuıman mektep forması Iaciverd ve ıeniş min ediyor: • • 
plili eteklik ve beyd ceketti. Başı açık - Senden başka kimseyı seversem 
kıkm.ıştı. Ayağında beyaz kısa çorap ve dü.nya bana haram olsun.. diyordum. 
lbe)'az iskarpin vardı.. işte bu görüşme ve buluşmalar a.ra-

- Anneciğim .. Nasıl .. güzel kız değil sında idi ki bir gün ateşle barıtın birleş-
mi-? mesinden hasıl olan mukadder netice ol-

- Allah baPilasm evli.dım- tık gö- do. 
rüite doğrusu kanım pek ısındı. Hemen İkimiz de kendimİ%İ sevgimizin sar-
'.Allah lasmet etsin. hosluğu içinde kaybetnıiştik.. 

Mekmp getiren kızcağıza içeri girme- Ayıldığmıız zaman ve bir an ikimiz 
ııi için çok ısrar ettim. Hiç değilse bir de sanki bir felaketle kanfılaşmış gibi 
ıçay olS11D iç yavrum, dedim. Fakat ace- birb.irimimı yüziine bakındık.. 
~ işi varmış.. Gitti. Yabancı değilmiş Kendine ilk gelen İclal oldu. 
1raten •• Bizim Makbule hanımın kızı - Nuri .. dedi. Artık onunla senli ben-
hnb- il komışuyorduk, biz, nasıl olsa birbiri-

* Akdeniz de seyri sefer serbestisi temin 
edildiği için ticaret gemilerinin lzmir li

Diğer hatlar ve bu arada Akdeniz li
manlan için bugün ltalyada alakadar va-

manına da uğramaları imkan dahiline pur kumpanyaları tarafından bir karar 
girmiştir. Novreç ve Isveç vapurlarile Yu- verilecektir. Eğer ltalyan vapurları lz

nan vapurları seyri sefere devam edi- mir limanına uğrarlarsa ihracata baıla
yorlar. nacaktır. Halen lzmir limanında Hol-

lhracatımız bakımından ehemmiyeti landa, Macar, lngiliz ve Yunan vapurları 
haiz bulunan Italyan vapurları henüz se- vardır. 

Dünkü yanğın 
Annemin bu tafsilib benim kulağıma mizin değil miyiz. Birbirimize kalben -

1
bile girmiyordu. İclMin mektubunu tek- bağlı değil miyiz? Söz vermedin mi? 
rar okudum. Şimdi nihayet onun da be- - Evet İclat. Ve.. istemediğimiz hal- Etf aiyemizin cansiparane 

şehri büyük bir felaketten 
gayreti 

kurtardı 
~i sevdiğini anlamıştun • de zamanından evvel olan bu hal ka~-* sında bütün suçumuzu affettirecek aş-
\ l'şte İclal ile ilk tanışma ve ilk sevgi kımızdan ve bütün ıünahı ortadan kal
~le başfadL Bundan soMaki sevişme- dıracak ta birbimi:.ıe karşı olan itimadı
}erimizin her şeklini günü gününe an- mızdır. 
~tmak uzun sürecek.. Yalnız şu kada- EveL Bu itimat o kadar kuvvetli idi 
ı'rmı söyliyeyim ki ben ona nasıl bağlan- ki .. Ondan ayrıldığım güne kadar bir an 
~ o da bana öyle bağlandı. İlk mek· hile sarsılmadL Ondan ayrıldığım gün 
ıtuhunu aldıktan üç gün sonra ikinci dedim.. Bunu sakın aramızda bir dar~n
~ktubunu - yine Müfide vasıtasiy]e. lık falan zannetmeyin .. Böyle birşey bü
\ddun.. Ba mektupta bana bizim. evde tün tanışmamız müddetince bir kene 
'8Jldevü veriyordu. Dediği saatte gel- bile vaki olmadı. 
'at O gelmeden evvel siz artık bendeki A.şı.ldar arasında nazlanma kabilinden 
,e annemdeki hazırlığı görse idiniz şa~ Glan danlm~c~Iar .. bile bizim. aramızda 
'ardmız. Şüphe edilmesin diye Müiide yo~ y~~. ilk once, yani ılk tanı~ 
le ıelmisti. Fakat Müfide aşağıda an· ve hll'bırtmızı anlama esnasında araınız
llcmle oturdu ve biz yukanda benim da bazı şeyler geçmişti. Fakat bunlar o 
bdamda basbaşa kaldık. Bu bul~smalar kadarla kalmıştı.. Ve bizim aynlmamı
l»irbirini takip etti. Tam altı ay, böyle za sebep te benim askerliğimin çıkması 
neistik.. MektepJcr tatil oldu.. Tekraı; idi. İhtiyat zabiti olduğumdan bedel fa-
.. , ddı .. Bizim sevişmemiz devam ediyor- lan kabul edilmiyordu. 
lu ve buluşmamızda da birbirimize •• Bİ'l'MEDİ •• 

En veriye aile evinde 

On Üç yaşında bir kız 
kuyuya düşerek boğul ll 

Üçüncü Karataş mahallesinde Enveri
ve aile evinde bir hadise olmuştur. 13 
va~ında Hüsniye adında bir kız, eve mi
&afir geldiği için övey anasından müsa
ade alarak yıkanmağa gitm~ ve bahcede
ki eski bir sarnıçtan koğa ile su çekme
ğe teşebbüs etmiştir. 

Kuyuya sarkıtılan ip gayet kısa ol
duğundan zavallı kızcağız fazlaca eğil
m ek mecburiyetinde kalmış, kuyunun 
yanında elini dayadığı taşın kaymasile 
kuyuya düşmüştür. 

Feryad üzerine hadise yerine yetişen 
Hüsniyenin övey anası ve babası kuyuya 

atılarak kızlarını kurtarmağa cesaret 
edememişlerdir. 

Civardan yetişenler kuyuya atılmışsa 
da artık iş i!ıden geçmi~ ve zavallı kızca
ğızm feryad eden sesi kesilmi~i. 

Cesed bulunamayınca itfaiye hndise 
yerine gelmiş, bu sırada kuyuya atılan 
bir genç cesedi çıkarılmıştır. 

Kilelik Hüsniye, Fuara giderek gezin
meğe hazırlanmıştı. 
Şimdiye kadnr dört kişinin hayatına 

mal olduğu söyl0 nilen bu kuyunun mu
hafaza altına alınarak kapadılmasına 
ihtiyaç vardır. 

Dün gece saat 19, 40 da keresteciler hal yangın yerine yetişen itfaiyemiz can
içinde B. Kadrinin lcereste mağazasın- siperane çalışarak ~ehri büyük bir fela
dan yangın çıkmıştır. Hava rüzgarlı ve ketten kurtarmıştır. Ateş üç saat içinde 
yangının çıktığı mahal çok tehlikeli ol- söndürülm~tür. Vali, müstahkem mev
duğundan ateşin derhal tevessü edilme- ki kumandanı, polis müdürü yangın ma
sinden endişe edilmiştir. Yanginin çıktığı halline gelerek itfaiyenin gösterdiği bü
mağazaya bitişik olan diğer üç kereste yük gayret ehliyet ve feduarlığı takdir 
deposunun da çatıları tutuşmuştur. Der- etmişlerdir. 

Fransa 
-*ile yapdan 

anlaşmanın metni 
Eylulün ilk günü mer'iyele giren Türk 

Fransa ticaret anlaşması esaslan dahilin-

Liselerde 
-*

Muallim meclisleri 
toplandı 

de yeni işlere girişilmiştir. Şehrimizdeki bütün orta okullarla lise 
Türkiye menşeli mahsullerin bedel- ve teknik okullarda muallim meclisleri 

lerinin yüzde doksan dördü Fransız fran- toplanmış ve yeni ders yılı ve talebe du
gı olarak hususi takasda kullanılacak, rumu hakkında kararlar ittihaz eylemiş
bakiye yüzde altısı merkez bankası na- lerdir. Talebe kaydına ehemmiyetle de
.ı;rıına acılan (B) hesabına Fransız frangı vrun olunmakta ise de, çok şayanı dikkat 
olarak kayıd olunacaktır. 1 lususi takas tir ki kayıd işleri henüz gevşek gitmek

tedir. muamelelerinin Fransız menşdi emtianın 
Türkiyeye ithali, Türk menşeli mukabil 
emtianın Fransaya ithalinden evvel ve
ya sonra olabilecektir. 

Anlaşmanın tatbik mıevldine konul
ma!!lndan sonra 19 39 senesi siparişleri 

neticesinde Fransız tütün rejisi tarafın-

dan yapılan Türkiye menşeli tütün itha
latı bedeli 20 milyon franga kadar Fran· 
siz ofisine tevdi olunacaktır. 

Gerek Fransa ve gerek Fransız Hindi 
çinisine ithal olunan Türkiye menşeli 
afyonların bedeli 10,4 milyon franga ka
dar (B) hesabına nakil olunmak üzere 

Liselerle orta okullar ve muallim 
mekteplerinin sabahlan 8 de derse baş
lanacak, 1 3 de derslere son verilecektir. 
14.30 - 16 arasmda talebe etüclleri ve 
müzakere usulile çalışmalar muallim ne
zareti altında devam edecektir. 

Ödem·$te bir eve 
taarruz vak'ası 

------------------------------- tediye olunacaktır. 

Ödemişin Karakova köyü civarında 
Nurinin kiremit ocağında amele Meh
met oğlu Ramazan Ecel, sarhoş olarak 
Hüseyin karısı Ayşe ofun evine taarruz 
ederek tehditte bulunmuş ve Ayşenin 
km Bn. Makbuleyi tokatla dövmüş ve 
yakalanm.ı.ştır. ~········································· 

i MIRACI NEBEVİ 
i Miracı Nebevinin önümüzdeki pa
: zar günü akşamı, yani pazartesi ge
: ccsine rastlJyacağmı sayın ulusa bil
! diririm.. 
: İzmir Müftüsü 
: R. C.ELF.RİOGLU 
ı ............••...•..•••...• "?11 ••••••••••• 

TEPEBAŞI 
Tiyatrosu planı 
İzmir fuarında çalıştırılmakta olan 

Fransız mimarlarından Gotye, İstanbul
da Tepebaşında yaptırılacak tiyatronun 
prnnlarını hazırlıyarak İstanbul beledi
yesine göndermiştir. Bu planlar mimar 
Prosta tetkik ettirilecektir. ___ rJI __ _ 

Bir terli 
Emrazısariye hastanesi mütahassısı B. 

Nuri Günerenin maaşı 70 liraya çıkarıl
mış ve terfi ettirilmiştir. 

---"'·---
Buğday liatleri 

Oün borsada buğday fiatinde tenez
ztil kaydolunmuştur. 

Tenezzül kilo başına 5 - 10 paradır. 

Halk opereti 
Büyük kadrosiyle 
şehrimize gidi 
Evvelce de haber verdiğimiz gibi 

lzmir Enternasyonal Fuarının açık hava 

tiyatrosunda temsiller vermek üzere lz

mirin çok sevdiği halk opereti en kuv
vetli kadrosile ıehrimize gelmiştir. 

Heyete büyük bir orkestra ve me,hur 
bir Macar balet heyeti refakat etmekte· 
dir. 

Bu akşamdan itibaren halk opereti 
lzmirde hiç oynamamı~ eserlerle temsil
lerine başlıyacaklardır. 

-*-Bir hırsız yakalandı 
Kuşadasında muhtelif tarihlerde bir 

çok eşyalar çalmaktan suçlu Mehmet 
oğlu İsmail hali firarda iken İzmirde za
bıtaca yakalanmış ve sulh hakimliğince 
tevkif edilmiştir. Suçlu Kuşadasına gön
derilecektir. 

Müjde. __ Müjde. ...... Müjde._, 
Bir aydan beri yeni sezıma ham-lanmakta olan 

EL HAMRA 
İDARESİNDE MİLLİ KÜTÜPHANE SİNE.l\iASI 

BUGÜN büyük bir prcıgramla sayın İzmirlilere 
kapdanm açıyor .... 

l - KAHRAMAN ÇELİK ORDUMUZUN 

TRAKYA MANAVRALARI 
Tiirkc.e sözlü - 1500 metre telanili birden 

METROPOL BARI 

Türkiye menşeli emtianın Fransız 

Türk ticaret şirketi tarafından yapılan 

ithalat muameleleri de hususi takas re
jimine tabi değildir. --Polis teltiş 
grubunda terriler 
Ege polis teftiş grup §miri B. Şerif 

Nimet naklen Erzuruma, İstanbul em
niyet müdürlüğü eski birinci şube mü
ciürü B. Tevfik Celil Özer Ege polis tef
tiş grubu amirliğine, birinci sınıf . emni
\ et amirlerinden B. EmrulJah İzmir po
lis müfettişliğine terfian tayin edilmiş
lerdir. 

BB. Tevfik Celil ve Emru11ah İzmi
re gelerek yeni vazifelerine başl~lar
dır. 

-*-

-*-
Bir ana yavrusunu 
öldürmekten suçludDI' 
Karantina civarında bir evin üçüncü 

katında hizmetçilik eden bir ecnebi kızı
nın gayri meşru olarak dünyaya getirdi
ği bir buçuk aylık çocuğunu öldürdüğü 
ihbar olunmuştur. 

Suçlu kız yakalanmış ve yavrusunun 
eceliyle öldüğünü beyan eylemiştir. 

Hadiseye adliyece el konulmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelf!nler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sivas mebusu B. Şükrü Bleda, Niğde 

mebusu B. Halit Mengi, İzmir defterdar
lığına tayin olunan B. Mümtaz Tarhan, 
İzmir Sulh hakimlerinden B. Naci Erol 

B. Cevat Ozpay İstanbuldan, Burdur mektupçusu B. 
Bir aydan beri mezunen İstanbulda Hakkı Tuncel Burdurdan gelmişlerdir. 

bulunmakta olıtn müddeiumumi muavi- Trabzon mebusu Sırn Day ve Tunçeli 
ni bay Cevat Özpay Bandırma yoliyle mebusu B. Mithat Menel İstanbula git-
avdet etmiş ve vazifeye başlamıştır. mişlerdir. 

·······································~············································· " 

Bornova Askerlik dai-! 
• 

.resı başkanlığından: . . 
• . 
• 1 - Aşağıdaki hususatın tavzihine lüzum görülmüştür . 
: 2 - Bu celpte yerli ve yabancı olmak üzere aşağıdaki doğumlular 
=celp ve sevk edilecektir. 

a - Piyade: 326 - 325 ~ 324 
b-Topçu: 326 - 325 - -324 - 323 - 322 
c - Süvari: 326 - 325 - 324 - 323 
d- İstihkam ve muhabere: 326 - 325 - 324 - 323 - 322 - 321 - 320. 

.319 - 3 l 8 - 3 J 7. Doğumlular talim için silah altına davet edilmektedir.: 
E 3 - Bunlardan başka doğumlular için lüzum görülürse hangı do~: 
:ğumlular celp edilecekse gazetelerle ilan edilecektir. E 
E 4 -Yukarıda yazılı doğumlulardan maadasının iş ve güçlerile meş-E 
:gul olmaları ve yalnız hazır bulunmaları. : 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= -Buil~bmlı·A ın·Mu-k·V~~~~hi~d~irubd~J 

Berlin üzerinde uçmuştur. 

--~
Bükreş elçimiz 
Romanya başvekili 
ile görüştü •• 
Bükreı S (AA) - Rador ajansı bil-

diriyor. 
Türkiye büyük elçisi B. Tanrıöver 

dün akşam başvekil B. Kalinesko tarafın
dan bbul edilmiştir. 

-tı
İtalyada gazeteler 
dört sahile çıkacak 
Roma 5 (AA) - Kağıt tasarrufu 

için ltalyan gazeteleri Cumartesinden iti
buen dört sayfa olarak çıkacalttır. 

«Anadolu Ajansu 

-*Mısır Askeri heyeti 
Eski$ehirde 
Eskişehil' 5 ( A.A) - Mısır asked 

heyeti saat 13 de Ankaradan buraya 
gelmiş ve kor komutanı, vali, subaylar 
tarahndan karf]lamnı~tır. Askeri bir kıta 
misafirlerimizi selamlamıştır. 

-~
Vekiller heyeti 
dün toplandı 
Ankara 5 (AA) - icra vekilleri he-

yeti bugün saat 1 6 da başvekalette top
lanmı, ve raznamesine dahil meseleleri 
tetkik eylemiştir. cAA> 

--.".:-

Almanyada 

Belki yarın daha bazı sınıfları da ça· 
ğırabilir. Bunda da bir fevkaladelik gö
remeyiz. 

Sevinçle görüyoruz ki, Türk delikanlı
ları kendilerinden beklenen heye.:an ve 
tehalükle vazifelerine koşuyorlar. Işin 
edebiyatla alakası yoktur. Vazifeye ko
şanların temiz duygularını, vatan sever
liklerini kendilerinden dinlemek ayn bir 
bahtiyarlık teşkil ediyor. 

Bu ne kadar göğüs kabartıcı ve övünç 
, verici bir vakıa ise bazı menfaat<lüşkün
lerinin de iğrenç hareketleri de o kadaı 
nefret uyandırıcıdır. 

Türkiye halih.arpte değildir. Hatta se
ferberlik vaziyeti bile yoktur. 

Türk limanlarına vapurlar işleyor. 
Dünya şartlannm n.rcliği imkanlar da
hilinde ithamı ve ihracat bile yapılıyor. 

Türk topraklarında fevkaladelik ifade 
edecek şekilde alınmış hiç bir tedbir ve 
hic bir karar yoktur. 

Buna rağmen hemen bir çok eşya fi
atleri yükso.ltilmistir. Eski harp kazanç
larını hatırlayan bazı kimselerde kolay
lıkla zengin olmak hırsı ve temayülleri 
hemen uyanıvermiştir. 

Bizim bu~er için en çok dikkat ede
ceğimiz nokta, hükümetin calışmalarını 
teshil eylemek, onlara dahili mücadele 
mevzulan yaratmamak, her hadi5eyi btl
yük vatan severlik. duyguları ile müta
laa etmektir. 

Bizce bila lüzum hariçten gelecek 
maddelerin fiatlerini bugünden yükselt
mek memlekette hayat sartlanm aP'ırlaş
brmak olur. Bunun adına düpedüz ih· 
ti.kar denilir. Fiat yüksekliğine ne sebep 
var? Avrupada fiatler yükselmiş olsa 
bile yeni fiatlerle memlekete mal mı ge-

Vergiler -.a•de tirilmistir? Hayır. Mevcut stokların der-
c7 - hal fiatleri artırılmıstır. 

elli artacaktır Bu harPket. memleketteki normal ya-
Londra, 5 (Ö.R)_ ---;- Alman müdafaa şayış şartlarına sui kasd yapm;ık, yersiz 

konseyi bazı vergılerın artmasına ka- ve manasız yere heyecan ttyandırmaktrr. 
rar vermiştir. İrat vergisi yüzde elli ar- Vilayeti ve belediyemizi hassa'iiyete da
taeaktır. Bira gibi bazı maddeler üzeri- vet ederiz. 
ne yüzde 20, hususi harp resmi vazedil- Bu gibi memleket için zararlı yollara 
miştir. Zaten bunların istihlaki de harp sapanlara karşı en şiddetli tedbirler 
ihtiyaçlarına göre tahdit edilecektir. alınmalıdır. .. . 

--"1:r-- Diinya havat ve memat mucadelesı 
yaparke'll halkımm, savılan mahdut, 

Leh bas kumandanı muhterislerin oyuncağı olmaktan koru-
, malıyız. 

Mareşal Ayronsayde Devletin büyük bir hassasiyet: ve itina 
Lehlerin selamını ile muhafansına c;alışt1""ı normal hayatı 
bildirdL. kazanç hırslarile bozmak istiyenlere kar-

şı merhametsizce harekete geçmeğe 
Londra 5 (ö.R) - Leh başkuman~ mecburuz ..... 

danı mareşal Smigli Ritz lngiliz umum 
erkanıharp reisi mareşal Ayronsayde 

llAKK! OCAKOCLU 

bir telgraf çekerek lngilterenin Lehis-[ •'""c--------------ı 
tanla birlikte müşterek adalet ideali için B O R S A 
harbe iştirakı münasebetile §anlı lngiliz __ - _ 
ordusuna Leh ordusunun dost selamını 
bildirmiştir. 

--tr
Filistinde 

İngiltere Araplara ve 
yahudilere bir beyan.
name neşretti ... 

İNCİR 
353 M. H. Nazlı 

62 İzzi ve Ali Fesli 
21 Esnaf Bankası 

436 Yekfuı 
16834 Dünkü yekUn 
17270 Umumi yekO.n 

ÜZÜM 
39 H. Kori 
10 Esnaf bankası 
49 Yekun 

21360 Dünkü yekt'.ln 
21409 Umumi yekfuı. 

8 14 50 
11 11 
14 75 14 75 

10 75 11 75 
10 11 50 

Piyasaca tesbit edilmedi.. 

Londra 5 ( ö.R) - Filistinde lngiliz 
fevkalade komiseri Arap ve yahudilere 
bir beyanname neşrederek şimdiki şart
lar İçinde ihtilaflarım unutmalarını talep 
etmiştir. Arap eş:rah sadakatlannı temin 
etmişlerdir. Yahudiler lngiliz ordusunda 
hizmet talebinde bulunuyorlar. 

Para Borsası 

-+
Annam, Kamboç, La. 
hor Fransaya sada· 

katlerini bildirdi 

cmllWRİYET MERKEZ BANKASI 
KLEARİNG KURLARI 

Sterliııgten gayrisi bir Türk lirasının 
mukabilidir-

Sterlin 
Dolar 

Faris, 5 (Ö.R) - Hindi Çinide An- Belga 
nam, Kamboç ve Lahur imparatorları Fransız Frangı 
Fransaya sadakatlerini bildirmişler ve Pezeta 
Alman taarruzu karşısında sonuna ka- Florin 
dar Fransa ile birlikte hareket edecek- İsviçre Frangı 
lcrini temin eylemişlerdir. İsveç Kronu -*- Norveç Kronu 
Macaristanda Çekoslovak Kronu 

örfi idare nın~ 
Leva 

UCin edilmemiş... Ley 
Budapeşte, 5 (AA) - Macar Ajansı Mark 

bildiriyor : Liret 

Satış Ahi 
555. 552. 

75.91 75.50 
4.2570 4.2340 

31.82 31.64 
7.83 7.78 
1.3804 1.3730 

3.3098 3.2919 
3.3062 3.2883 
3.4873 3.4685 

22.88 22.76 
35.42 35.40 
6!'i.22 64.86 
83. 82. 
1.98 1.97 

15.15 15.07 
97.30 96.83 
3.8949 3.8739 
3.6984 3.6807 

Salahiyettar Macar makamlan Maca- Drahmi 
ristanda örfi idarenin ilan edildiği hak- Zloti 
k:ındaki haberleri kat'i olarak yalanla- Pengu 
maktadırlar. ~-~-~-~--~~-~~-

~-tr~ s ........... ~,,~ .... ..,'R ....... •=--~ 
Muhasımların menfa· ~ Fuar açık Thwa tiyatrosunda 
atlerini kimler siyanet ~ 
edecek?... S 
Londia 5 (A.A) - Muhnsımlarm mcn-

faatlernin siyaneti meselesi aşağıdaki 

tarzda halledilmiş bulunmaktadır: 
Fransadaki Alman menf aatlcrini lsveç , 

Almanyadakl Fransız menfaatlerini 
Amerka birleşik devletleri, Polonyadaki 
Alman menfaatlerini Hollanda, Alman-

Halk Opereti 
BU AKŞAM 

~lodel kızlar 
OPERET (3) PERDE 

Büyilk orkesfrn ve Macar Doyo 
baleti ... FİATLER : 60, 40, 25 .• 

dır 
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ransa 
-~-

Ve oncnya a asın a 
i !Irak ... 

Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Irak, Iran, Cenubi Amerika Bitaraf 

Paris 5 (ö.R) - Fransa Lehistan 
arasında 4 Eylul tarihinde, 192 1 ve 
1925 ~ctifak paktlannı tamamlıyıın bir 
pakt imza edilmiştir. Buna nazaran her 
hangi bir üçüncü devletin iki taraftan bi
rine taarruz halinde diğer taraf taarruz 
edilene yardım edecek ve birbirlerini ha
berdar etmeksizin bir diğer devletlerle 
ademi taarruz pakbnt akdetmiyecekleri 
gibi ancak müşterek kararla mütareke ve 
sulh akdedeceklerdir. 

Roma 5 (ö.R) - Arjantin reisicüm· 
buru bitaraflık kararnamesini imza et• 
mittir. Buenos Ayreı de Amerika dev
letleri mahfilleri Avrupa paktına kaqı 
vaziyetlerini müzakere etmişlerdir .Bre· 
zilya reisicümhuru bitaraflık emirname
ıine imza koymuıtur. Muharip devletlere 
ait gemilerin de sularına girip çık~ası 
ayn bir nizama tabi olacaktır. r:1~ksıka 
Ye Oruguvay da bitaraflıklarını ılan et· 

tamamiyetine 
raf kalacaktır. 

tecavüz edilmedikçe bita· politikamızda devam edilecektir. Ro

BULGARISTANDA 

Sofyada gazeteler harbi beynelmilel 
vaziyetin tahmin edilen bir neticesi gibi 
gösteriyorlar ve Avrupa devletlerinin 
sulh muahedelerinde yapılan esaıılı ha
talan şimdi ödediklerini yazıyorlar Ja
pon gazeteleri japonyanın münhasıran 

Çin işlerine hasretmesi lüzumunu kay
detmektedir. 

.manya hayat? menfaatlerine tecavüz vu

ku bulmadıkça bitaraf kalacakbr. Hükü
met kom~ulanmızla ademi tecavüz pakt
lan akdına ait teklifi yenilemeğe ama· 
dedir. Rumen hudutlannın müdafaası 
için icap eden tedbirler alınmışhr. 

-*-Macar basveklli 
Türkiye elçisi 
ile görü~tü.. 

miflerdir. 
MACARIST ANDA 

Macar telgraf ajansı Macaristanda 
idarei örfi ilan edildiği haberini takzip 
cdi or memlekette normal hayat devam 

y h .. 1 . d 

Irak bitaraf hükümeti de Avrupa ihti
lafına karşı bitaraflığını ilan etmi,tir. 

ROMANY ANIN BIT ARAFLIK 
KARARI 

etmektedir. Sanat ve spor teza ur enn e 
1 Bükref 5 (ö.R) - Başvekil Kalines• hiç değişiklik o mamışhr. 

YUGOSLA VY ADA konun riyasetinde toplanan nazırlar mec-

Arııla ajansına göre Yugoslavya son \isinde KaJineşko ve harkiye nazırı Ca· 
ıeneler zarfındaki eiya~etine devam ede- fenko v~iyet ~akkı~da izahat ve~mişler
rek büyük devletlerle dostluk tesisine ve dir. Me_clıs e~a~ıdakı hususları muşa~e~e 

1 il ·· b derinin inkişafına ve tesbıt etmıştır: Memlekette tam sukun 
komşu an c munase e ı . . . . .. .. .. . 

d kt. y goslavya istikliil ve ıtımat ve bırlık hukum ıurmektedır. Dı~ gayret e ece ır. u 

mAN BITARAF 

Tahran 5 (ö.R) - Fars ajansı aşa
ğıdaki tebliği ne§retmiştir : 

clran hükümeti Avrupada maalesef 
harbin patladığı bu sırada Iranın şimdiki 
ihtilafta bitaraf kalmak ve bu bitaraflığı 
idame etmek kararını muhafaza eder.> 

BULGARLAR BIT ARAF 

Sofya 5 ( ö.R) - Bulgar telgraf ajan
&ı be}'nelmilel vaziyet hakkında bir tebliğ 
neşretmiştir. Tebliğ bütün Bulgar milleti
ni Kral etrafında müttehid olmağa davet 
ediyor ve Bulgaristanın bir sulh ve bita
raflık siyasetine sadLk kalacağını bildiri
yor. 

---------------------__.,---------------------------------------------------------------------,------,---------------~ 

lngiliz ve Fransız sefirlerinin Berlin-
den ayrılışı hadisesiz olmadı 

~----------·---------~~--~--------------~-------------------------
Paris, 5 (Ö.R) - Berlinden İngiltere 1 kip olmuslardı. Fakat v.apuru. har .. ekct 

Fransa sefir ve maiyetlerinin ııare. 1 fııundan daha evvel İngılterenm Lahey 
~=ti hadisesiz olmamıştır. Eefirinden gelen bir haberde Londra Al-

Harbin ilfınından sonra İngiliz hükU- man sefareti erkanı Atmanyaya gelme
meti Alman maslahatgUzarının ve mai- den sir Nevil He~ders~~ ve mai~e~nin 
yetinin hareketini kotaylaştınnış ve hududu gecmelenne musaade edılmıye
bunlann emrine husust bir tren koya- ceği bildiriliyordu. Hollanda hükümeti 
rak emnivctlerini temin etmişti. Viktor- bu işi halletmek icin tavassut teklif et
ya garında kor diplomatik protokol mü- mis ve İngiliz hükümeünce memnuni-
dürü Alman diplomat!nnnı selamlamış- yetle kabul olunmuştur. . 
tı .. Az sonra, saat 18 de Hollandaya git- Hollandn hükümeti İngiliz sefareti er
mek üzere sureti mahsusada emirlerine kanı huduttan geçirilmediği takdirde 
tahsis edilen bir Hollanda vapuruna ra- Londra Alman sefareti crkAnının da Al-

menyava geçirilmiyeceğini ve bu tak
dirde İngiltereye iade olunacağını bil
dirmiştir. 

Bu suretle Batavya vapuru saat 22.40 
tan 23.25 e kadar alıkonulduktan sonra 
hareket edebilmiştir. 

B. Nevi! Hendcrson, ~efarct erk&.nı ile 
beraber ertesi ~n saat 14.40 ta hududu 
"ccmiş ve 14.50 de Rottcrdama hareket 
etrnistir. 
Fransız sefiri B. Kulondra gelince, sa

at 17.15 te Brü'tSelden geçerek Fransa
ya hareket etmiştir. 

Belçika Parl&men osun a 
Hükümetin bitaraflık bey annanı.esi 
Brüksel S (ö.R) - hükümet Parla- her noktadan müdafaaya hazırdır. Ka- , medc harp yevmiyelt'rİne bir fasıl ayrıl

mentoda bitaraflık beyannamesini oku-
1 
bine değişmi:ıtir. Zira bir milli birlik ka- ~-ak.tadır. Pa~ar. ve diğer tatil g~nleri 

muştur. Bunda deniliyor ki: cBaşlıyan binesine ihtiyaç vardır. Bucün Belçiknda ıçın kabul cdılmış olan munzam ucret· 
}ıarbin nasıl inkişaf edeceği, müddeti ve tek bir parti vardır. O da vatan partisi- ler knldırılmı:ıtır. 
neticeleri tahmin edilemez. Dünyanın dir. Bunu mütaakip fevkalade bazı ka- Brüksel 5 ( ö.R) - lngiltere ııefiri 

· b J B 1 ·k z' le Belçika hariciye nazınnı ziyaret ederek muvazenesı ozu muştur. e çı a, a ım nunlar kabul edilmiştir. 
ıh b vl d M h • 1 da bi lngiltcreyi harbe icbar eden sebepleri 

su a ag ı ır. u acım er arasın - Brüksel S (A.A) - Berlinden Belga 
taraf kalmağa karar verdikten sonra bu· anlatmış ve clngiltere Avrupada Hitlerin 

1 .• d k b 1 t ,_ "cap ajansına bildiriliyor: tahakküm siyasetini kabul edemezdi, de-nun netice ennı e a u e me~ ı 
b Gazeteler bilha11a bütün ve alkollü · t' F k b" 1 ·ı· 1 B ) 'k eder. Binaenaleyh umumi efkarda ita- mış ır. n at ız nıcı ız er e çı anın 

raflığa riayet etmelidir. Bitaraflığımıza maddeler üzerinden kazanç vergisi alın· sıkı bitarnflık kararından lcaydu şartsız 
riayet edileceğine dair teminat aldık. Bu- masına dair yeni bir harp kararnamesi- memnunuz. Siyasetin dirayet ve hulusun-
nunla beraber hükümet bitaraflığı nin metnini dercetmektedirler. Karamn- dan asla şüphe etmeyiz.> 

lııgiliz hava filoları 
Kiel bombardımanında iki Alman 
zırhlısını ağır surette hasara uğrattı 
- BAŞTARAFI l INCt SAHiFEDE -
oldnğunu kabul etmektedirler. 

Londra, 5 (Ö.R) - Gazeteler, Vilh· 
lemshnfcn \'C Kukshafenin İngiliz bava 
kuvvetleri tarafından bombardınuıııı 
hakkında tafsilat vermektedirler. 
Havanın tamamen gayri mi.i~it olma

,;ına rağmen İngiliz tayyarelcnnln bı! 
taarruzu cok isabetli ve muvaffal..,yetlı 
o!mustur ·Kiclde biiyük zayiat yapıl
mıştır. B~mbalanan bir harp gemisinden 
nle\•Jer yükselmiştir. 

Alman defi topları "e tayyareleri ta
raf ındnn mukabele edilmiştir.. İngiliz 
tuy,yareJerini'.1 zayiatı azdır. 

hava hucumunu yapmışlardır. Kiel ka-1 Hiicum çok gayri müsait hava şartla
nalının melhalinde Brodvoterde demirli rı içinde yapılmıştır. İngiliz tayyareleri 
olan_ bir ~IT?nn zırhlısını büyük _bomba- de~i :oplannın ve Alman avcı tayyare
lar ısabetı ile ağır hasarat.n ugratmış- lerırun ateşi <tltına alınmaşlar ve bu su-
lardır. . 1 retle bazı zayiata uğramışlardır. 
~:odvod~ ıskcleye bağlı _olan ?~r ~- Bir Alman tebliğine nn:7.aran İngiliz 

vazor de yıne bombaların ısabetı ıle bu- tayyarelerinden beş tanesi düşilrülm~-
yük bnsarata uğramıştır. tür .. 

A.lman tayyareleri 
Fransa Üzerinde uçtular fakat 

Parise yaklaşamadılar 

Budapeşte 5 (A.A) - B. Teleki bu
gün Türkiye orta elçisini kabul etmiş ve 
B. Csaky ile de uzun uzadıya görü,müı
tür. -·-Restociva da 
Almanlar mukaddes 
bakire tablosunu 
ele gçiremediler 
Varşova 5 ( ö.R) - Restocuvadan 

gelen yolcuların ifadesine göre bu şehri 
i,gal eden Almanlar Lehlerin mukaddes 
bakire tablosunu ele geçirememişlerdir. 
Leh rahipleri bu resmi emniyetli bir yer· 
de saklıya bilmişlerdir. Alman tayyare
lerinin bombardımanı ıebebile yolcu 
treni camları kırık olarak gelmiıtir. --Var$ovaya yanı:m 
bombaları da abyorlar 
Paris 5 (ö.R) - Havas ajansı Var

~ovaya karşı Almanlıırın yangın bomba
ları kullandıklarını tc:yit ediyor Lodz şeh
rinin bombardımanı esnasında kilise üze
rine bombalar atılmış. ayini yapmakta 
olan rahiple dua edenlerden bir çoğu 
yaralanmıştır. Bir yolcu treni Üzerine 
atılnn bombaların kurbanı 15 ki~idir. 

-11--

Havas a.ionsının 

tebliği 
P aris, 5 (Ö.R) - Havas Ajansı beş 

eylul sabahına ait olan şu tebliği neşret
miştir. Kara, deniz ve hava kuvvetleri
nin heyeti mecmuası için hareketler 
normal şekilde cereyan etmektedir. --
Fransadaki Alman 
emvali müsadere 
edildL. 
Pnris, 5 (Ö.R) - Fransadaki Alman 

emvnli müsadere edilmiştlr. 
Londra, 5 (Ö.R) - Tanganika hUkU

meti bu milstemlekcde bulunan Alman
ların kapatılmahırına karar vermiştir. 

-JJ.-

italyada ihracı 
menedilen maddeler 
Roma, 5 (Ö.R) - İtalyadan her türlü 

madenlerin, otomobil, tayyare, vapurla
rın ve her nevi yağların ihracı menolun
muştur .. İtalya hUkiimeti ecnebt vapur
ların Arnavutlukta Avlonya ve Draç li
manlarında müsaadesiz demir atmaları
nı menetmiştir. -·-Franko 

·ıa a~ ık beyanname· 
sini imzala ve 
ne~retti ... 
Paris, 5 (Ö.R) - General Frankonun 

bitaraflık beyannnm~sini İspanyol gaze
teleri tarafından •İspanya sıkı sıkıyn bi
taraf•, aKodilyo sıkı bir bitaraflık em
rediyor•, •İspanyol bitaraflığının ilfmı • 
gibi büyük serlcvhalar altında kaydedil
mektedir. 

B. Bonne İspanyol sefirini saat 16 da 
k::ıbul etmiş ve sefir, hükümetinin Av
rupa harbinde bitaraf kalmak istediğini 
resmen bildirmiştir. 

~--

Cenubi Arrika 
bitaraf kalacak mı? 
Londra, 5 (Ö.R) - Cenubi Afrikanın 

harpte bitnraf kalmasını istiyen başvekil 
general Herzoğ, rakibi general Smuts 
tarafından ve Almanya ile diplomatik 
ınünnscbetlerin katını ve cenubi Afrika
nın İngiltere ile tam iş birliğini talep 
eden bir takririn kabulü i.izerinc istifn
va mecbur kalm1~ır. Şimdi general 
Smuts yeni kabinenin teşkiline çalış
maktadır. 

-rı-y 

Bcrlin, 5 (Ö.R) - Dün saat 18 de en 
modern İngiliz bombardıman tayyarele
ıi Almanyanın Bilhelmshafen ve Kuks· 
lıafen limanları üzerinde uçmuşlar ve 
nt!hrin mansabında bulunan Alman dc
nlz kuvvetlerine hücum etmişlerdir. De
fi tayyare bataryaları ve deniz tayyare
leri hücumu tardetrnişlerdir. Taarruz 
C;den tayyarelerin yarısı düşürülmüştür. 

Kopenhag, 5 (Ö.R) - Meçhul milli
yette bir tayyare dün akşam saat 18 de 
Danimarkada İsherg şehri üzerine bir 
bomba atmıştır. Üç katlı bir bina yıkıJ
mıştır. İki ölü ve üç yaralı vardır. Da
nimarka hariciye nezareti muharip dev
letler nezdinde bu hareketi protesto et
miştir. İskandinavya devletleri hava te
cavüzlerine karşı bitaraflıklannı müda
faaya karar vermişlerdir. 

Paris 5 (ö.R) - Hnvas ajansına göre bu sabah saat 3,37 de Par:isde tehlike 
düdükleri ilk alarm işaret.ini .v~~1:1"dir. ~az.ı düşman keşü tayyarelernin 
hududu geçtikleri kayde~lmıştı. Butun Parıslıle-r derhal sığannklara çekil
mişlerdir. Alarm saat 7 yı beş .geçere kada~ de~am etmiştir. Düşman tayya
relerinin her görünüşünde aynı şekılde ~e-hlıke ışareti verilecektir. 

Paris 5 (A.A) _ Düşman tayyarelerı tarafından gece yapılan bir keşif 
uçuşu memleketin muhtelif noktalarındn verilen tehlike lşareUerine bir sebep 
olarak gösterilmektedir. 

Cephede Fransız harp 

Almanyaya harp iliıu 
kararını tasvip etti 
Londra, 5 (Ö.R) - Yeni Zelanda par-

lfünentosu Almanyaya harp ilanını tas
vip eden bir karar sureti kabul etmşitir. 
Avusturalya bütün muazzam zirat me
nnbiini İngiltcreye tahsise karar vermis
tir. Avusturalya vapurları İngilterenln 
ihtiyacı olan maddeleri nakledecekler
dir. 

Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz harp tay
~areleri dün öğleden sonr::ı Vilhelmsha
fon ve Kukı hafcnde d mirli olan Alman 

tebliğine 2öre _!aziyet 
Paris 5 (ö R) - 5 Eylul akşamı neşredilen resmi Fransız t:?Hği: Kıtaatı

mız Ren ve Muzel nehirleri arasınd::ı hududun her noktasında duşmanla temas 
halindedir. Ren hududunda, nehr~n her iki sahilinin karşılıklı daimi tahkimat 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Kiralık Apartman ~ 
E Vasıf Çınar bulvanndn ÇançarE . . 
::ıpartmanında 2 numaralı daire kira.: 
:1ıktır. Cönnck istiyenlerin apartmanE . . 
:kapıcısınn mürncantlara. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyan vapurları 
Akdenizde seferlere başladılar 

Istanbul 5 (Hususi) - Italyan vapurlarının dünden itibaren Akd · d • 
seferlerine başl~dıklnrı bildiriliyor. Italyan vapurlannın cumaya kadar İi~: 
nı~.ıza gelme!erı ve mu:ad seferlerine başlamaları bekleniyor. Bizim gemilerl
mızın Akdenız seferlerı hakkında yni bir vnziyct yoktur. Şimdilik seferlere 
b~la~amaktadır. Alllkadarlar Akdenizdeki gemilerimizin mevkilerini tes-. 
bıt etmişlerdir. Bunlardan (Krom) ve (Demir) şileplerimizin Cezair limanla
rında bulundukları anlaşılmL~tır. Bu gemilere de yüklerini boşalttıkdan sonra 
Istanbula dönmeleri emri verilmiştir. 

Fas, Cezayir, Senegal 
Seferberlik emrine büyük bir 

şevk ve heyecanla istirak ediyorlar 
Paris 5 (Ö.R) - Fas sult3nı dün bütlin Fas camilerinde okunan bir hitabe. 

sile Fas halkını yeni başlıyan büyiik mticadelede fedakarlığa davet etmiştir. 
Fas s~l.tanı .. m~sajında diyor ki: cFransa harp felaketinden insanlığı kurtar
~?k ıçın buyuk ga;:retler ya~mt.ştır. Fakat bütUn bu gayretler müşterek 
duş~~nın harbı tahrtk emellerı karşısında neticesiz kalmıştır. Düşman, harp 
ateşını y~ak, dün~Ryı nifak ve şikak içine düşürmek için her şeyi yapmaş
tır. Bugun Fransa sılAh başındadır. Toprnklarını, istikbalini, şerefini koru
mak için mücadele ediyor. Biz Fransaya, bize yaptıklarından minnettarız. 
Biz.im gibi bir milletin ona minnettarlık v::ızifesini fa etmesi borçtur. Fransız 
ve müttefik bayrakları zaferle taçlanıncaya kadar Fransanın yanında, btitün 
menabi ve kuvvetimizle harp edeceğiz. Sulh ve sükun günlerinde ona bağlı 
olduğumuz gibi dilnyanın bu büyük buhran gününde de Fransaya yardım 
edeceğiz.> 

Paris 5 (ö.R) - Şarki Afr:ikada Daknrdan bildirildiğine göre Se~galliler 
büyük miktarda asker yazılmaktadırlar. Fas sultanı, Lübnan reisi cUmhuru 
da Fransız reisi cümhuruıuı. sadakat ve b~lılık teminatını bildiren telgrnflar 
göndermişlerdir. 

Paris 5 (Ö.R) - Fas şehirlerinde seferberlik faaliyeti büyük bir coşkunluk 
içinde devam etmektedir. K1şlalnr dolmu~tur. Memleketin içinden seferberlik 
daveti ile alakalı olmıyan binlerce kişi gönüllü yazılmak için akın akın geli· 
yorlar Bütün Fransız imparatorluğu ayni halde bulunuyor. Ccz.ayirde vatan
prverane heyecan Fasdan daha az değildir. 

Amerikanın umumi bitarafhk 
beyt:lnnamesi dün imza edildi 

Vaşington 5 (Ö.R) - Reis~cümhur RuzvC?lt saat 14,10 da Amerikanın umu
mi bitaraflı}ç beyannamesini imza etmiştir. Hariciye nazın Hul ReisicUmhur
dan sonra beyannameyi imza etmiştir. Reisicilmhurun sekreteri ikinci bita· 
raf'ık beynnnamesinin neşrinden sonra derhal mühimmat ve harp malzemesi 
ihracatına ambargo konularnğını ve Amerikan vatandn§larının muhasımlara 
ait vapurlarla seyahatinin tahdidata t~bi tutulncnğını bildirmiştir. ikinci be
yannamenin Amerika saatile 18,30 da, Fransa saatilc 23,30 da neşri beklen
mektedir. 

Macar gönüllüleri 
Lehistana yardıma gidiyorlar 

Londra 5 (ö.R) - Leh sefareü bildiriyor: Macaristan resmen bitaraf ol· 
mal<la beraber bir çok Macar gönüllüleri Lehistana yardım arzusunu besle
mekte ve Leh ordusunda hizmet için açık kalan huduttan geçmektedir. 
V:arşovada binlerce Slovak ve Çek Leh ordusuna yazılarak yeni bir Çeko9-

lovak lejyonu tesis etmişlerdir. Bunlar memleketlerinin istiklali için harp 
edereklerdir. 

Slovakyadaki Alman ordusu bilha~ 180 bin Avusturya nskerinden mil· 
rckkeptir. Bunlar yiyecek ve sair ihtiyaç maddelerinin fıkdanmdan çok iztı
rao ~ekiyorlar. 

V arşova V aroşfarında 
Dün yapılan hava taarruzunda 
Almanlar 17 tayyare kaybettiler 

Londra 5 (ö.R) - Çestezovo şimalinde Lehler Almanlara muvaffakıyetli 
mukabil taarruzlar yapmışlardır. BütUn cephelerde hava faaliyeti devam edl· 
yor. Almanlar terakki e1tiklerini bildiriyorlar. 

Sabah Hengel tipi 7 Alman bombardıman tayyaresi Varşovayı bombardı· 
man etmiştir. 500 metreden uçan tayyareler mühim bir manla ateşi altına ahn
mıştır. Dün Varşovanın varoşlarına yapılan bu taar;ruz e~sın.da 17 Alman 
tayyaresi düşürUlmilştür. Lehler 8 tayyare kaybetmışlerdir. 

Danimarka ve Holanda 
Harp tayyareleri tarafından hava bita
raf lığının ihlalını protesto ediyorlar 

Brüksel 5 (Ö.R) - Belga ajansı bildiriyor: Iki kUçilk Fransız avcı ta~arest 
Belçika hududu üzerind~ uçarken hudut karakolları tarafından yere mmeğa 
mecbur edilmişlerdir. Pilotlar hududu istemiyerclt geçmiş bulunduklarını 
bildirmişlerdir. 1 

Brüksel Bclga njar.sı Bcdinden istihbar ediyor: Bu sabahki A man ~aze-
teleri Danimarka ve Holandanın bitarnflığının dilşman tayyareleri t~-~a dan 
ihlalini protesto ediyor ve Almanyanın sivilleri bombardıman etmedıgı nokta-

sında israr ediyorlar. ı· ı ı b'ldl-
Ecnebi tayyarelerin Holanda üze.rinde uçuşlarına ge ınce, .A man ar d 1 

rilen saatte ve sahada uçuş halinde hiç bir Alman tayynrcsı bulunma ığını 
bey::ın ediyorlar. • 

Çörçil Fransız Bahriye 
nazırile mülakat edecek 

Paris 5 (ö.R) - Ingiliz kralı ve Fransız reisicUmhuru iki memleketin baş
vekilleri bahriye ve hava nazırları arasında sıkı birlik telgrafları teati edil
miştir. Yeni Ingiliz bahriye nazın B. Çorçü Fransız bahriye nazırına bir tel
graf çekerek Fransız harp gcmilerile ittifak halinde tekrar çalışmak şerefini 
kazandığından dolayı minnettar olduğunu bildirmiş ve yakmda Fransız bah
riye nazırile mülakat arzusunu bildirmi,şUr. B. Kampinçi ayni şekilde cevap 
vererek kendisinin de bu müliıkatı an.u ettiğini l,ildirmiştir. 

Sovyet Rusya iki sınıf askeri s.lah 
altına davet ediyor 

Moskova 5 (A.A) - Gazeteler Mareşal Voroşilofun 1919 sınıfı ile 1918 sı. 
nıfının ikinci yarısının normal tarzda siltıh altına çağırıldığını bildiren tel>. 
liğini neşret.mektedirler. 
Çnğırma 15 EylCtl ile 15 teşrinievvel arnsında vukun gelece-ktir. Bundan 

başka emirde tutulnn daha yaşlı sınıflar azı.ısı ile bu sene yüksek mektebi bi. 
tiren 1920 ve 1921 sınıfları da siltıh altına davet olunmaktadır. 

iki senelik hizmet için 1937 ve Uç sene hizmet iç.in 1936 da silah nltma nlın
mış ulan efrnd 1 ila 30 kununuevvelde terhis edilecektir. Bu terhisden garp 
hududu boyundaki nskeri mıntakalardn yani, Leningrad, Beynz Rusya, !Gev. 
Moskova, Hnrkov ve Knlc:nin mıntakalarındaki f al , ker müc;t<>snadır. Bu 
ınınt.nkal rda terhis dnha sonra yapılacaktır. 
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Mevlevi dedeleri porsuk çadırlar 
yiyorladı içinde karavana 

YEHIASIR 

Ankara R d tzMJR BELEDiYESiNDEN: a YOSU Basmahane civannda yapıla-
-~::r-- cak sebze, meyva hal santralın üç 

DALGA UZUHLUOU yüz yetmit bet bin liralık kıamı 
BUQVN bat mühendislikten 18 lira 76 ku

rut mukabilinde tedarik edilecek --*- ketifname, fenni ve mali tartna-
1539 m. 183 Kcs./120 Ww meleriyle proje ve vahidi fiat cet

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. veli veçhile kapalı zarflı ekıilt
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./. ZO Ww. meye konulmuttur. Muhammen 
12.30 Program bedeli üç yüz yetmif bet bin lira 
12.35 Tilrk müziği • Pi. olup ihalesi 13-9-939 Çarpmba 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve günü ıaat 17 dedir 2490 sayılı ka-

meteoroloji haberleri nunun tarifatı dairesinde hazır-
13.15 - bl4.0d0 Miizşikf . l._Ri:~~~oiçeimrh)ur lanmıf teklif mektupları ihale gü. 

D k ik i.şk d 
an osu • e . uısan un .. • 16 k d .. - aya , tazy ve ence en! - Polis müdürü Azmi bey rica edi- 1 _ F t • Marş nu azamı ıaat ya a ar encu-

- Eyvah ... Nasıl gönlünü alacağız o yorlar .. Lütfen makama kadar teşrif 2 _ G.":ı=s. Fiametta mazurka mende riyasete verilir. Muvakkat 
'adamın?.. edin efendim.. 3 _Keler - Bela - Romantik teminatı on sekiz bin yedi yüz el-
i - ............ - Yürüyemiyorum evlat .. İnsanda yü- uvertür . li lira olup öğleden sonra kapalı 

- Haydi, kollarına adamlar girsin, rüyecek hal mi bıraktınız.. 4 -. Leo De_ libes - Coppelia Ba· bulunmasına binaen ögwleden ev· 
ııen de dil dök, bir şeyler yap ve buraya - Aman efendi hazretleri bu yanlışlı- ı 1 ks 
ıelln!.. ğı bağışlamanızı yalvarırım. Çoluk ço- esı se e ıyonu . Is ç dıış vel it bankasına yatırılır. 

1 - Başüstüne beyim.. cuğıımuz var.. Büyükler, küçüklerin 5 - Gustave Michle • ar 24-29-6-12 3140 (1765) 
Birinci şube müdürü ayaklan geri yaptıklarını affederler. 19.00 ~~~am 

geri giderek kendi odasına geldi. Reşit - Derman olursa!.. 19.05 Müzik (Bir konserto) 1 - Belediye havagazı fabri-

''Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVt • adındaki otuz ya.takJıil 

ususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi kartı 
aındadır. Gece gündüz hasta, doğum. ameliyat kabul eder. Daiın 
mütahauıa doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, 

lonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj 
lektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize kup 
ok güzel manzaralı havadar aakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve huıuıi odalar dört !ir9Jı:lan 
lar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adeni: Alaancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 IZMIR 

inhisarlar 
ğünden: 

umum 

Muh. B. 

müdürlü-

Ebilbne efendi mutat dayak faslı ile işkence gör- - Emir ve müsaade buyurun.. Kol- 19.30 Türk müziği (İnce saz faslı) kası tehir tebekeai için 20 Atmuı-
m~, buna ağır ~üfürlerle hakaretler tuklarınıza memurlar girsinler efendim. 20.15 Konuşma fer tazyika mütehammil ve fenni Cinai 
inzimam etmekteydi.. Reşit efendi bu sırnaşık karşısında 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve tartnameıinde yazılı muhtelif ku- ı --------

Miktari Lira K. 

% 7,5 
Teminah 

Lira K. Şekli saati 

Şube müdürü odaya girince Reşit son teklifi kabul etmek mecburiyetinde meteoro~.o~i ~aberl.~rl turda 1300 metre dökme maden 
efendinin tabanlarına sopa yap,.,+,.an kaldı ·. 20.50 Tür" k uzı" • (M<ı.+o?ek ve solo ..,~ t ~) ,.ı · ...,_ boru ve teferrüatının satın alın-
lnemurlara tuhaf bir ruh haleti ile çıkı- - Eh, haydi bari koluma girsin!" er de gannı 
eırcasma haykırdı : gideyim .. Bu cehennem bucağında can ~kuyanlar : Melek Tokgöz, Mus- ması batkitiplikteki tartnameıi 

- Ulan hergeleler, bu zata yaptığınız vermekten korkuyorum.. tafa Çağlar veçhile açık eksiltmeye konul-
hakaret nedir? .. Onun kim olduğunu bi- Biraz evvel bin bir hakaretle tabanla- Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet muttur. Muhammen bedeli 3712 
liyo~ musunuz? . rını sopaladıkları ihtiyar dervişin kolu- Kozan, ZüJ:tü Bardak?ğlu lira 75 kurut olup ihalesi 18-9-939 

İki memur ellenndeki sopalan hay- na ihtiramla giren memurlar Reşit efen· 1 - B~sterugAr peşrevı . Pazartesi günü saat 16 dadır. ı ... 
retten kendi oyluklarına yapıştırarak diyi yilrüttüler. Adamcağız her adımda 2 - Bıınen Şen - Besterugar şar. t' ak d ki 2781. 50 ku T 

dayak ~aslına ara verdiler. Müdür de- bir inilti çıkararak ve her dakikada bir kı (Derdimi ummana döktünı) ır e ~ce ~r ıra rut· 
vam etti : adım atarak odadan çıktı. Dar ve yarı 4 _ Udi Fahri • Hicaz şarkı luk temınatı ıt bankasına yahra-

. - Ne duruyorsunuz be .. Dede efendi- loş koridoru geçti. Polis müdUrU Azmi (Bahar olsa çemenzar olsa) rak makbuzile encümene gelirler. 
nın kollarına girin, ayağa kaldırın.. Bu beyin oda kapısına geldi.. 5 - Santur taksimi - Zühtü Bar- 2 - Belediye mezbahası için 
edepsizliğin hesabını soracağım sizden. Şube müdürü önden fırlıyarak içeri dakoğlu karoseri ile birlikte iki kamyon 
. Memurlar müdürün bu tehdidli ika- girmiş, Azmi beye bir göz kırparak : 6 - Udi Ahmet • Segfıh şarkı taseıi satın alınması batkitiplik-

zıyle yerde yatan Reşit efendinin kolu- - Getirdik efendim! Bakıp ahvali perişanına ar eyle t ki • h·ı k k ') 
na girdiler Adamcagı· zı • k !dırdı D . t' .. m· e fartnameaı veç ı e açı e sı t· 

İh . · ayaga a . emışı.. gon k 1 M h 
lar. tımamla yilrüterek oradaki kol- Azmi bey derviş içeri girmeden sor· 7 - Ethem efendi - Hüzzam şar. meye onu muttur. u ammen 
tuklardan birine oturttular. Şube mü- du : ' kı (Eşki çeşmin hasretinle ağlı. bedeli 4800 lira olup ihalesi lS. tlirü mevlevi dervişinin yanına sokuldu. _Nasıl, ne tavır aldı? yor.) 9-939 pazartesi günü saat 16 da-
;rde~ temennalar ederek af diledi, ha- _ Hayret beyefendi hayret! Zavallı 8 - Refik Fersan - Mahur türkü dır. lttirak edecekler 360 liralık 
~r u : . . . . adamcağız bu tahavvülden zerr~ !'8-dar (Tepele; tepelo;r) teminatı İf bankasına yatırarak 
,.~:~nuş olsun efendi hazretlen, hır şımarıklık göstermedi.. Kuzu gıbı ita- 9 - Faıze - Nihavent şarkı (Kız makbuzil.- encümene gelirler 

yan.,. gın meydan verdiği bu hadiseden at edi or sen geldin çırkışdın) · kak '/ 
~e derece üzüldüğümü Allah bilir kes- Y · . . . . 10 _Refik Fersan. Mahur arkı 3 - 1382 sayılı ıo ta 10 14 
tiremezsiniz! Şimdi hatamın farkına va- - Ha~~ ~eti~ 1~~~· (Kirpiğine sürme çek) ş sayılı ev ile 904 sayılı sokakta 20 
nyorum .. Emredin, irade buyurun. Her - Başü~ıı:'.'~!ı:;," 1 1 

~· h .. İki memu· 21.30 Haftalık Posta kutusu ve 914 sayılı ~.ok~ta 55/10 ve 
~unuz~ canla'. başla yerine getirmeğe Şu~!~~ il~hy.! derviş Reşit 21.45 Neşeli Plfilclar • R. 55/12 sayılı dukkanlar yola kalb-
r'\,_v~t mf addeyuııb ·· inliruı:ı 0in!i.ye ı·çeari girdi Azmi bey mağ- 21.50 Müzik (Melodiler) edilmek üzere istimlak edildiğin-

,..,şı e en ı u deg·· · ı ,_. ye · 22 00 Müzik" · (K"" ük" k I "'dın dr•-·-~ ışen vazıyet e """ d akta ve mütebessim bir yüzle · uç or estra den yıkılarak enkazının ıatı ma-
,.. sa dLdUl8 ulaştın]dı. . tlkal uru ay . . Ş f . N . A·'--) 
etmişti. İçin için hın·,_- akgına ınüml. karşılaıruştı. Reşit efendi içeri gırer gır- 1 e ·R ecd ıplf ~ H . ıı bat mühendislikteki ketif ve 
ı 1 """ar şu c e- .. b şl dı • - u o Nutzlader • aydi tn · h·ı ık t 
er e mutabasbıs şube müdürüne karşı- mez soze a a · . . bana bir hava daha al tar amesı veç ı e aç ar ırma· 

Lk verdi : _ Geçmiş olsun dede efendi .. Feci hır 2 Fr Leh Çç uk ya konulmuttur Muhammen be-
Eksik lm anlışlı. kurban olduk. Fakat müsterih - anz ar • oc prens d I' 1 .1 'h 1 • 18 9 ~ . 0 a evlat.. Her şey kabili Y ga . . . b . dı ya operetinden vals e ı 1100 ira o up ı a esı • · 

~d::i .. Hat!! bir ömür elden gitse bi- olun efen~ım, ~:ıı.~~ u~= ~ 3 - Mozart • Re majör diverti- 939 Pazartesi günü saat 16 dadır. hlr gı!dakyapılanı affeder. Kuzum bana pan, sizibuludmag urıye mentodan Menuet dansı lttirak edecekler 82 lira 50 kuruş-
su.. cezasını u.. 4 Em · h K 1 H il Iuk · • bank Şube m .. d .. ·il h . R •t fendi inledi : - merıc aman· 0 an- temınatı lf asına yatıra· 

u ur • !1.1!1. hayretlerınden eşı e dalı kadın operetinden potpuri k kb ·ı .. )' I 
•Rızlıın bir karış açık d iki • _ Onun kabahati yok.. 5 _ p . M··ıı Pal ra ma uzı e encumene ge ır er. 
ra haykırdı : uran memu _ Kimin kabahati var efendim? şarkısı e~ . u er ~ f oma 3-6-10-15 (1825) 

0~anb kazık gibi ne dikilip duru- - Başta ~dr~ o!m~ ~":;~ . 6 - Ziehr::~";,,.l;'an:ı: küçüle kız Yeni yapılacak yollar ile tamir-
C:etl:in urb~dal,imhaydi fırlayın, efendi emri vBı;renlernılı .. d :'.:..!ı:'ası·~~-~ ediyo~ Z3.00 Son ajans haberleri, ziraat, es- lerde kullanılmak üzere 50,000 

e ır onata getir' ı - ız ya ı.,-·- ~ ham v tah il" k b' uk • Memurlar dışarı koştu] b.ın.d kik efendi iuızretleri.. bo e (F. v at, am ıyo, n ut adet granıt paket tatı satın alın-
ı;o il . ar, ır a a rsa•ı ıat) b üb' d' l'kt k' k "f 

nra e erınde iki bardak limonata ile _ Evet ... Fakat bade harabelbasra!. 23.20 Müzik (Cazba t _ Pl ) ması at m en ıı ı e ı e~ı 
~ak avdet ettiler. Reşit efendi otur- _ . . . . . . . . . 23.55 • 24.00 Yarınk~ pro~am ve tartnameıi veçhile açık ekıilt-
tararıa:l~ukta he~. inliyor, hem de bir _Peki, şimdi benden ne ıstiyorsun11;7. -- meye konulmuttur. Muhammen 
Şube ~Y.~ ~ediyordu. - Sizi Sadrazam paşanın yanına go- """ 1 ~~ 1 bedeli 6500 lira olup ihalesi 18-9· 

'dan birin7~.;:ru 1tonata ~dakların- türeceğiz!.. . DOKrOR 939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
du, kemali ihfu~ ~vt de~e sokul- - ~::.:yafette mı? . buyurursanız! J • l H lftirak edecekler 487 lira 50 ku. 
-Soğuk limonatave~bal· b Re"t f~';;ub~~irseslesöylendi: Smaı akkı rutluk teminatı it bankaııa yatı· 

efendimiz N beca uyurun şı e e k kb · l ·· l' de 
0 

·• •• a . harekatımızla renci- _ Yakaıru bırakın Allah riza_sı için... Ak rara ma uzı e encumene ge ır· 
na J:: ~unyenıze faydabahş olur ka- Beni bir sedyeye yükleyip Yedikuled: a rçay ler. Re. eyun... ki mevlevihaneye götürün de rahat do- ~ 3-6-10-15 (1824) 
kuru şıt~ek! bardağı . aldı, günlerdir şeğimde can vereyim.. . . . Dahilı ve tenasül has· 
ağzınae gö~d.'.' ~ka b':'" şey görmiyen - Allah esirgesin ef~dim. Sızı Sad- tafıfıfar ntiitahassı.s 
iks . . . ~· uhtevıyatını bir şifa r!l.zam paşa hazretlen makamlarında C"ınh . 1 
içti ırı M~J .. gıbı yudum yudum emerek bekliyorlar .. Lütfen gayret edin .. Oraya u urıyet caddesi ( 2 inci 
y.U:kllr birur bardağ_ı aldıktan sonra ni- gidelim.. Kordon-Alman konsoloshanesi 

_ B tavırla so~e koyuldu.. _ Yürüyemem!.. . arkasında ) 206 Numaralı mu· 
beyin uY1.fun e_fendi hazretleri, müdür - Otomobille gideceğiz efendım.. ayenehanesiııde he .. 

· nez ın~ _gıdelim. Size hürmetleri- _ Otomobile kadar da gidemem.. 13 d · ib r gun saat 
nı ~tme~ ıçın ıntizar ederler. - Bu tarzda, koltuklarımızda iki en ıt aren hastalarını ka-

k e yerınden kalkmag· a yeltend' F dam! 'ts . ? bul eder. at g .. ı dir ı. a- a a gı enız. 
pal~rl~~:fd • tabanlarına yediği so- _ Takatim yok.. TELEFON : 3458 
cak!arı .. edn ve dermandan dü~en ba- •• BtrMEDİ •• t!ZZJl!'2XZLLZ:XZ:Z77'.z:ı ızzzz.:ı-ı-.ıızı::•'.ıi 

vucu unu taşıyamı cak b' •• :tiyetteydi. Koltu. . . ya ır va-
rak kalkm . d gun iki Yanına tutuna- v 
olduğu·y·::gıçöı:'ı~~y~~ı~;ı":' kazazede Izmir Def terdarlıgından: 
~ Yürüyemiyeceğim, Allah rizası i · 

be~ .. b~ada istirahate terkedin. çın İcar 
udur ayni tavırla devam etti : No. 

Muhammen 
L. 

B. 
K. 

Biriod '""' M"oh•~ 1 
Ur. Demir Ali 

KAMÇIOGLU 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 
İzmir • Elhanıra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

-
5 3 2 l ci kordon balıkhane altında l eski l 5 yeni No. 

533 
534 
535 

dükkan 135 
Şehitler M. Yalı sokak 3 No. lu hane l 00 
2 ci Karantina Mızraklıdere sokağı 21 /2 No. lu hane 6 
Çuha bedestanı Mürabit çarşısı 114/ 116 No. lu 
dükkan 24 

536 Halkapınar kağıthane caddesi Çatalçeşme sokak eski 
284 taj 2 numaralı hane. 55 
Bayraklı Menemen caddesi 49/ 1 numaralı dükkan 24 
Karşıyaka Alaybey Sütçü sokağında 19 eski 88 yeni 

537 
538 

No. hane 27 
539 Bayraklı Menemen caddesi sahil sokak 16 taj numaralı 

hane 48 
54 O Karşıyaka Alaybey Salihpaşa sokak 189 No. lu 

-
00 
00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

depo 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 3/ 9/ 939 tarihin

den itibaren 16 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye konul-
Z AY t lh Mı;nisa nüfus müdürlüğünden almış muştur. aleleri 18/ 9/ 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de milli 

o~~ugu~ ~ker! terhis muamelemi havi emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplilerin muhammen bedelleri 
lı.~~u~ huvıyet cüzdanıııu zayi ettim. Ye- Üzerinde % 7 ,5 depozito akçesi yatırılarak yevmi mezkurda milli em-
~ıru çı.~artacağımdan işbu muameleli lak müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 3281 ( 1849) 
«ıüfus cu.zdnnımın hükmü kalmadığını -·--------------
llıin ederım. --------------

Manisanın Narlıca mahallesinde 
32 numarada Hüseyin oğlu 328 
doğumlu Hüseyin Hüsnü. 

3321 (1844) 

Z AY t 
t'.C. Ziraat bankasına vuku bulan tev

dlııtım için istimal etmekte olduğum cüz
da11ım1 zayi etıin1. Yenisini yaptıracağım

kisinin hükmü olm ı "'ını il5n r-de-

lzmir Birinci Erkek 
Direktö· lü w ünden: 

Lisesi 

?~ulumuzda kayıtlı eski yatılı öğrenciler 1 5 Eylule kadar ilk taksit
lerı~ı. yatı~mak suretile kayıtlarını yenilemedikleri takdirde yerlerine 
yem ısteklıler alınacaktır. 

Bu -~ıl yıfiık pan~iyon ücreti 206 liraya çıkarıldığından ilk taksidin 

1 - Bahribaba parkında su sat
mak üzere bir metre murabbaı ye
rin bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi haf katiplikteki tartna
mesi veçhile açık artırmaya ko
nulmustur. Muhammen bedeli 20 
lira ol~p ihalesi 8-9-939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. lttirak edecek
ler (1) lira (50) kurutluk temina
tı öğleden sonra kapalı bulunma
sına binaen öğleden evvel if ban
kasına yatırarak makbuzu ile en
cümene gelirler. 

2 - Bahribaba parkında ıu sa
tılmak üzere bir metre murabbaı 
yerin bir sene müddetle kiraya 
verilmesi bat katiplikteki tartua· 
mesi veçhile açık artırmaya ko
nulmustur. Muhammen bedeli 20 
lira ol~p ihalesi 8-9-939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. ı,tirak edecekler 
bir lira (50) kurutluk teminatı 
öğleden sonra kapalı bulunması
na binaen öğleden evvel İ• banka
sına yatırarak makbuzu ile encü
mene gelirler. 

24-27-1-6 3139 (1766) 

1 - iki çetmelik caddesinin 
Mezarlık batından itibaren 816 
sayılı sokağa kadar olan 210 met
re boyundaki kısmın dösemeıi sö
külerek belediyece veriİecek kes
me tatlarla esaslı surette tamiri 
bat mühendislikteki ketif ve tart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
1775 lira olup ihalesi 11-9-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. itti· 
rak edecekler 134 liralık temina
tını öğleden aonra kapalı bulun
masına binaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

2 - Gaziler caddesinin bas
mane meydanından itibaren em
razı zühreviye hastanesine kadar 
olan caddede 1660 metre murab-

----- ------ -
Parlayıcı ve patlayıcı mad· 
delerin naklinde kullanı- 1 Adet 16442 64 1233 19 pazarlık 14 
lacak aaç tekne. 
Yukanda yazılı tekneye 1 Adet 17957 50 1346 81 kapalıurf 15 
!ı:onacak motör. 

1 - Şartname plan ve kqfi muicbince parlayıci ve patlayıcı mad-
delerin naklinde lmllanıl•cak 1 adet aaç tekne 7 /VUl/939 tarihinde 
ihale olunamadığından (teslim müddeti uzatılarak) yeniden pazarlıkla 
ve bu tekneye konacak motör de 24/Vlll/939 tarihinde ihale olunaca
ğından yeniden kapalı zarf usuüle eksiltmeye konmu~tur. 

U - Muhammen bedelleri, muvakkat temiantlan, eksiltme teiD 
ve saatleri hizalarında göıterilınİ§tir • 

ili - Eksiltme 18/lX/939 pazartesi günü Kabatqda levazım ve 
mübayaat tubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname, plan ve keıifnameler (82) ve (89) kurut mub
bilinde Ankara, lzmir bafmüdürlüklerile latanbulda levazım ve müba· 
yaat ıubeai veznesinden alınabilir. _ _ 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarini 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar mezkUr komisyon bafkanlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri ve diğer eksiltmeye girecekler % 7 ,5 teminat akçelerilıı! 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona vermeleri ilin olunur. ( 676S1 

1, 6, 10, 15 3240 (1821) 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
İZMiR MEMLEKET 

HASrAHESi DAHİLİYE 
MVr A.HA..rsısı 

Muayenehane : ikinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

.... 11111 ..... ı:ıı:aı .. =mııızıı-

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoc:ulı hastalılıları 

Mütahassı.sı 

Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi lnliniğin 
de kabul eder .. 

AŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Se!Wıik sergisinin ~37 ve 938 seneleriııln 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

tZMIR iKiNCi ASUYE MAH· 
KEMESINDEN 
Davacı Uzunyol Rum ku§ çıkmazı ' 

;. .................... ;- numaralı evde oturan Bursanın Ali 
tur. Muhammen bedeli 1260 lira paşa mahallesinde bir numaralı evd~ 
olup ihalesi 11-9-39pazartesi günü Raşit oğlu Nuri karıksızın Eski fC'" 
saat 16 dadır. lftirak edecekler hir ceza evinde zina suçundan mah• 
94 lira 50 kurutluk teminatını öğ- kumiyetini ikmal ile tahliye ~ilen 
leden sonra kapalı bulunmaaına Bursanın aynı mahalle ve hanesınde 
binaen öğleden evvel İf bankasına kayıtlı Abdullah kızı Hikmet aley• 
yatırarak makbuzile encümene hine ikame eylediği boşanma dava• 
gelirler. sına mütedair mumaileyh namına 

3 - Havagazı fenerlerine 36 çıkarılan davetiye ve dava arzuhal 
numaradan 4000 ve 37 numara· sureti lzmirde Anadolu gazetesini~ 
dan 6000 adet ki ceman 10000 27 /haziran/39 sali ve 7869 sayıli 
adet amyant satın alınması bat anadolu gazetesile ilanen tebliğ edil
katiplikteki tartnameıi veçhile diği ve tahkikat günüde bildirildiği 
açık eksiltmeye konulmuftur. Mu- halde müddeialeyh tayin olunan gün 
hammen bedeli 1320 lira olup iha· ve saatte mahkemede hazır bulun· 
lesi 11-9-939 pazartesi günü saat mamış olduğundan hakkında mua• 
16 dadır. lttirak edecekler 99 li- melei gıyabiye icrasına ve tahkikabn 
ralık teminatını öğleden ıonra ka- 16/ 9 / 939 Cuma günü saat 10 tali• 
palı bulunmasına binaen öğleden kine karar verilmiş olduğundan 
evvel it bankasına yatırarak mak- müddeialeyh Hikmetin tayin kılınan 
buzile encümene gelirler. gün ve saatte hazır bulunması veya 

27-30-6-10 (1788) bir vekil göndermesi aksi takdirde 
bir daha mahkemeye kabul edilme· 
yerek gıyabında hüküm verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 3314 ( 1847) 

TIC' A ~T MAHKEMESiNDEN 

Mezbaha buz fabrikasına ila
ve edilecek buz havuzu için yapı
lacak bina bat mühendislikteki 
ketif ve fartnameıi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 2483 lira 65 kuruf 
olup ihalesi 11-9-39 pazartesi gÜ· Yunan bandı~alı cAr~a» vaour~ 
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- 1<ereste hamul~Rıle Danzıgdan lzmı 
ler 186 lira 28 kuru,luk teminatı re hareketle 30/ Ai!ustos/1939 ~a· 
öğleden sonra kapalı bulunması- rihinde zuhur eden fırtına dolayısı)~ 
na binaen öğleden evvel if ban- o:emi hamulesinin hasara ui!rama•• 
kasına yatırarak makbuzu ile en- ;htimali bulunduğundan bahisle de• 
cümene gelirler. niz ticaret kanununun 1063 üncil 

25-30-6-10 3148 (1774) maddesine tevfikan tanzim kılınaP 
raoorun okunma günü olarak 
7/ 9 / 1939 Persembe ııünü saat 1 ~ 
tayin kılınmıs olduğundan o ıı:ü.:ı V~ 
•aatte ııemi hamulesile alakası v~ 
7ararlı bulunan kimselerin raoor alı• 
~ırken mahkemede hazır bulunabi• 

Kararname No. 

11602/ 2 
11597/2 

11604/2 

Tarihi 

9 / 8 / 939 
8 /8/939 

10/ 8/ 939 
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l""'ft'LOL ÇAR AMBA 1939 

DEUTSCH 
LevanteL~e 

Fratelll Sperko vapur 
Acentesi 

-.lf- Lİ JE 
LANDAİS DEN NOBSKE l\lİDDELllA VS N , 

BOYALE NEER • O S J, O 
KUMPANYASI limanımız- ·BAYARD• vap. 25 eylülden 28 eyl~-

ULYSSES vopuru elydevm A t le kadar Diyep Dünkerk ve Norveçli-
'l'ltı 1 Anvers Rotter am ve ms er- ' al k 
r::- 0 up .' · 'k üklemektedir monlnn için yük aca tır. 
parn limnnlan ıçın t~ıi ROUMAL"I . ııBOSPHORUS• vap. 25 llkteşrinden 
SERVİCE MAR ...nrASI 28 ilktcsrlne kadar Diyep, DUnkerk ve 

KUl\IPAı·u. " l · · "k 1 kt 
t 30 Hll 1939 Norveç liman nrı ıçın yu n aca ır. 

ALBA JUL A vapurul ~~1 l C AMERlCAN EXPORT LINES Inc. 
tarihinde beklenmekte o up u a ta, c- . d h k t· 

1 ·ı 1' 1 a yilk ala- Izmır en nre e . 
µova ve l\ arsı ya ı:nan ann •EXHİBİTOR• vap. 10 eylüle doğru 
rak hareket cdecektır. YA HATl'l bekleniyor, Nevyork için mal alacaktır. 
HOLl·~NDA AVU.STURA!~. 30 9 939 •EXAMINER• vap. 17 eylüle doğru 

SPRINGFONTEIN motörilA I t / 1_ bekleniyor. Ncvyork için mal alacaktır. 
tarihinde ~cklcnmek~e olup ~1: U:!ır ııEXMOUTH• vnp. 20 eylüle doğru 
ya ve Yem Zcland limanları lÇ ,...., bekleniyor. Ncvyork lçin mal alacaktır. 
~ktır. T KUl\fPANYASI .EXCELLO• vap. 26 eylüle doğru 
~1'SKA ANG ... ~/8· 91939 t rihinde bekleniyor. Ncvyork için mal alacaktır. 
SAİMAA motoru 71 . al d ' PIRE TARİKİYLE: 

ll>cklenmekte olu~ An~ ve Jc.ınh:e~~ •EXCALİBUR• vnp. 14 eylülde Pi-
F.anlan için yuk Y yer reden Nevyork için hareket edecektir. 
~cetir. t NA VİGAZİONE o:EXETERe vap. 28 eylülde Pireden 
l ITAi'f~o~Br~ ~9 da Cenovadan ve Nevyork için hareket edecektir. 
1 RE . . Na !iden Nevyork D. T. R. T. 
IJ~9/939 tark ıhındede k•:-po •BUDAPEST• vap. 18 eylüle doğru 
lr•n hare et e ce ..... . ı · 1 . . ük' l N O T : bekleniyor. Tuna ıman an ıçın y a a-

ı llAndaki hareket tarlhleri ile navlun- caktı;DUAN • vap, 24 eylUlc doğru bek
lardaki deiiPkJi.klerdeu dolayı acenta- lenlyor. Tuna Jimanlan için yük alacak
~11t mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tır. 

E
r:-:- t için tKfNCt KORDONDA FRA- aTISZA• vap. eylUl sonlanna ve ya

l sPERCO vapur acentasma mU- but ilktcşr.in bidayetine doğru beldeni-
edilmesl ri lunur yor. Tuna limanları için yük alacaktır. 

t ~;N. 2~5 aTISZA• vap. 12 eylü1e doğru bekle-
• niyor. Portsaid ve Iskenderiye llmanla-

------------- n için yük alacaktır. 
UMDAI. aKASSA• vap. 21 ey]Ule doğru bek-
__ .. • _ lenJyor. Portsaid ve isken.deriye liman-

UlıftJMİ DENiZ ACENTAllln L'D>. lan ~rt~ ~~ME ROUMAİN 
llELUNfC ıJNi'S LTD~ DUROSTOR vap. 30 eylillde bekle-

SELLAS ftpuı11 3/5 eylOl Ham- nlyor. Köstence, Kala ve Tuna liman-
J>~ olup Botterdam, lan için mal alacaktır. 
~ ve Anvena limaolan lç1n ,.o.k ala- JORNSTO~ V ARRES LİNES LTD. 

·~- lNCEMORE vapuru 27 ağustosta 
1J EL G t ON vapuru 14 EyJQlde Bw-gnz. Vama, Köstence, Sulina ve Ka-
~ olup Rotterdam, Ham- 1as için hareket eGecelırtlr. 
~ n Azı.,.en;a limımlan için yük ala- Vapurlann hattke-ı tarihleriyle nav-

Cakbr- lunlardakJ değişikliklerden 8Centa me-
eOLLANDiA npuru 22 Eyl!ılde .Wiyet kabul «trr.u. 
~ olup Rotterdam, Ham- Daha faila tafsil~t için ATATITRK 
burg Ye A.nversa limanları ıçin yUk ala- caddesi 148 No.da W. F . Henry Van Der 

taktır.. Zee ve Şsı. Vqpur acentalığına müraca· 
A T H İ N A İ vapuru 30 Eylıilde et ed.Hrnesi rica olunur. 

~enllmekte olup Rotter.d~m, Ham- TELEFON ~ 2007 /2008 

b.ırg ve Anversa limanları ıçın yük ala- --------------

taktır.. H. Whitall ve silrekAsı 
BALKANLAR .ARASI BATrl -JJ.-

ZETSICA PLOvIDBA A. D. KOTOR TE.1...F.FON ~ :t12ıl 
aLOVCEN • THE MOSS - ltllTCTJİSON 

Lilk.c; vapuru 9 eyl\\l 1939 cumartesi LİSE Lİ)1İTED 
~il Köstenccden gelip 10 eylıll 1939 J,İVERPOOL - flLASGOV VE 
pazar gilnü saat 12 de : BRl~TOL h:ı1tı . 

Pire • A.rnavutluk Jimanlan _ Kotor- ETRİB vapuru 4 Cylölde gelıp Liver-
IDubrovnfk - Split Vencdik ve Triesteye pul ve Glasgovdruı yük çıkaracak ve 
lharcket ıJecQ.ktir. ayni uuwında Livt.:rpul ve Glasgov için 

ANGJ.ıO J'..GYP:tf.AN l\IAİL LİNE mru aıacaktıl". 
l>İRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT iSDRANDTSEN - MOJ..LER 

HAYFA • İSKENDERİYEYE hat l.İNE - NEVYOUK 
aCAlRO CİTY• J.ÜKS VAPURU ile HAIFA. tSKENDERİYE - NEV-YORK 

~lya iç~~ • &~ut-I~~yf~tskcn- PHİLA.DEl,PHfA HATJ'J • 
hareket ~n dcnyc ıçm hareket GERTRUD vnpuru ağustos nihayeün-

rUtle . 
ta 

91
;;39 de gelerek. Hayfa. İskcnderiye, Nevyork 

f/9/1939 
1~ 

9 939 
ve Philadclpbm idn m:ıl alacaktır. 

21/9/939 l I / GUDRUN MAERSK \"apuru 10. 12 
6/10/ 93!) 

29191939 
cylUlde gelerek Hayfo. İskenderiye Nev-

GOULANDRİS BROTHERS LTD. york ve Philadelphla için mal alacaktır. 
PİRE Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, 

0 NEA HELLAS• ile p · isimleri ve navlunları hakkında acenta 
L"'-- trnn tlııntik vapuru ıre 

•1.4Ab sa bil' taahhüt altına giremez. Dalın fa7.la 
N~.1ork hattı- ah t müddeti 12 gün tafsil!ıt ıılm:ık icin H. VH1TTAL ve Şsı. 
fire • Nevyork ı:c! ~- ~fi ti 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi 
Wevyork - fuarı ıçın auSUSı a er .. 

nca omnur. Pireden hareket tarihi 
~ EylCü 1939 

Gerek vapurL'U'lD muvaaalAt tarihleri. Messag r· es Maritimes 
gerek vapur tsimlerl ve navlun1871 hak· KUMPANYASI 
kında acenta bir teah~üt altı~a gır:",1ez. THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
Daha fazla tafsil~t a.mak lçın Bırınc.ı ağustos !.139 da saat 16 da ge1erek gece 
«eordonda 152 numarada • UMDAL• iStanbul yoliylc Pire, Napoli, Marsilya-

! deni:ı Acf'ntalığı Ltd. müracaat ya hareket edecektir. 
umum Her tiirfü izahat , .e m31ümat İ!;m Bi-
edilmesl rica olunur. rinci Kordonda 15B numarada LAU-

Telefon : 4072 Müdilrlyet 
RENT REBOUL \'c ŞERİKİ vapur a'en-

Tclefon : 3171 Acenbı tnsına mürncaat edilmesi rica olunur. 

T. Broven REES ve 
şürekası 

.• 

GUNARD LİNE 

TELEFON : 2 3 7 5 

V"'10"~7Jı""/.W)l;?.9' 

~Dr.AliRiza~ 
LİVE&POOL VE GLASGOV HATTI ~ 

•• BACTRİA vapuru eylQI ~idayetinde u ı ~ 
gelip Glasgov, Svnnsea ve Liverpooldan n e fi ~ 
mal çıkaracaktır. ~ 
BOTHNİA vapuru 20 eyl(l} tarihinde Doğum v• Cerrahi Kadın N 

gelip Llverpool ve Glasgcıv için mal ala- hastalıkları Operatörü ~ 

cnktır_ Her gün hastalarım saat Uçten son-~ 
Gerek vapurlann muvasalit tarihltrl, ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

isimleri ve oavJunlan hakkında a~nta kordon• 222 numaralı muayeneha-
bir teahhUt altına giremı?z. Daha fazla nesinde kabul eder. '.i 
tafsilat almak için T. Boven Rea ve Şr. TELEFOS : 2!)87 ~ 
nm 2353 telefon numaramna müracaat ,.,C(YT./Z7ZZ7J.7..77.7I/"./.XZT./2!~7:7.7:; 
edilmesi ricn olunur. 

Olivier ve şürek4sı 

BiRİNCİ KORDON REES BİNASI 
TELEFON : 2443 

LOI\"DRA - HULL HATI'I 
ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 

gelip 2 cylulc kadar Londra ve Hul için 
yük alacaktır .. 

LİVERPOOL HATI'I 
OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 

Liverpool ve Gıasgov için yük alacaktır. 
nı-;uTSCHE LEV ANTE - LlNiE 

23 ağustosta H.. • 
.. n P. J'p yük 

t.:taımıarı 
&ı sası 

Her glin saat liçtm sonra Şamlı 
sck:ılc :r·o. Hl d:ı Hasfa '.knnulüoc 
b:ışbı:uştır. 

ilan 
Yüksek Zıraat Enstitüsü Veteri· 
ner Fakültesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Anknr keti veteriııer oL'"uluna bu yıl sivil tam devreli liae-

!erden iyi ve pek iyi clerecede mezun olan ve olgunluk imtihanlımnı 
vermi§ olmak şartile talebe kabul edilecel:tir. 

lateklilerin qa .. daki vasıf ve §artlan haiz olması lBznr.dır: 
a)- Tü"ı·kiye cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b)-Ya§ı 18- 21 olmak, 
c )- Beden teşekkül!eri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete mÜAİt olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d)- Tavır ve hareketi, ahlab kusursuz ve seciyesi sağlam obn.sk, _ 
e)- Ailes.nin hiç bir fena hal ve §Öhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek). 
2 - isteklilerin müracaat utidalanna §U vesikaların bağlanması 

lazımdır: 
a )- Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b)- Sıhhati hakkında tam teıekküllü askeri hastahane raporu ve 

qı ki.ğıd1. 
c)- Lise mezuniyet ve oleunluk ıehndetnameai veya tasdikli su

reti. 
d)- Okula alındığıtakdirde askeri kanun, nizam ve talimatlan ka· 

bul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tudikli teabbüt 
senedi. 

e)- Sar'alı uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çuptnmaya mf19: 
tela olmadığı halr.kındo velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamea 
(bu gibi butalıklnrdan biri ile okula girmezden enel malul o!duklan 
sonradan anlasılanlar okuldan çıkanlır. Ve bu müddete ait hükümet 
maaraflan velilerine ödettirilir). 

3 - istekliler bulunduktan mahallerdeki ukerlik tuhelerine istida 
ile müracaat edecekler ve ıube1erince ikinci maddede bi1din1en ~ 
ikmal ettilden sonra, Ankarada. Yüktek Ziraat EmtiUilii Veteriner 
Fakülteai A.keri Talebe alllirliğine gönderilecel:tir. 

4 - Müracaat müddeti: EylQ1ün 20 sine kadardır. Ondan soma 
müracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına baf?b d~ldir. Şehadetname derec~
lerine ve müracaat 11rasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayı~ 
isleri kapanu. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri ukerlik tubelen 
ile tebli~at ya!)t ır. 

19,25,27.31,3,6, 12. 15, 17,20 
•••• , ... ~ ll!•ıı: 

3063 (1723) 

Türk Maarif Cemiveti - lzmir 
Yatılı ...... E G E E R K E K L t S E S t ....•• Yatısız 

Ana, ilk, Orta ve Lise lmımlannı havidir. 
Kayıt muamelesi ba§Jadı.. Karantina Köprüde 141 inci tokakta 

Llaeye müracaat ed1lmeıi. 
Telefon: 

Lise 2920 Tel: lmrir Ece Lisai 
Ana, ilk 3947 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3267 (1828) 

Nasıl da muvaffak olmuş 

"KODAK VERIKROM" 28" ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detayı ı 

resim elde edeb=lirsini: 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERIKR0~1" Fih-r•* 

Kalitesi ve randımanı lti~ariyf P 

DAHA UCUZDUR 
----------------------------- ~ 

Kopyalarınız için : 

Daima güzel, canlı, detaylı resim 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün K O O AK satıcılardan arayımz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, istanbu! 

$AllJFEJ 
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Genel Ac~ntası: Necip Sadık .Damlapinar 
BALCll-AR C:AD. HO. 2J9 'J'ELEFON ; 3045 
SATIŞ YERi : SAMAN İSKELE KARDİÇAl.J HAN NO. 12 
FUAR: SERGİ SARAYL.. 

IZMIR 
•• ıasecs a ee ++ 
Be yoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirhecide 

OSMA.NIYE OTELi 
Bu lıer iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~asaısı bay Öttıer 

Lütfü Bmıü'dir. 
Bristol oteli elli odah her odada soiuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

ve blorif eri vardu. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu ıibi 
asansöre ve husw:1 lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkelftdeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere i1ivet~ fiyatlar rekabet kaLul etmi
yecek c:!erececfa ucuzdur. Çünkü bu otei Türkiye ?telcilik mütelıaasw 
bay öme-ı lütfü Bengijnün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütiln Ereliler, lrenamin tahh isticarmc:la 
bıJlunan otellerde buluturlar. 
;~ O JllU'.J9t ! l P l !B"~N;;&MWUJRIA?J"/7.7-7'?.?21 

-BMÇAGI 
Fn serf sakalları 

Fuarda 

yener 
~~ 
Yumu.şa tır 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

8iOGENiNE 
BİOGENiNE: TerkibiJJdc bulunan dcmlr, kinin, arsenik gibi m~vviyat 
ile kola, koka, kinlıfn9 gibi mü te:ıı blil sal:ınn gayet itin.:dı bır surette 
b;rJcştirilm inden h u!o celen bir müstııh7.a.rdır. 
BİOGENİNE : Gıdası knn olan ivrisinCklcrin ij',tnelcriylc kammrz,a llŞlla
dıkJarı ıtma paraz.itlerini öldürür. Srtm:ı parazitler~ kalUIDlzda hesap ka
idelerinin b:ırkindc imlan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar_ 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısım olan kırmm yu\ıu'la
aklan mahv vo harap olur, sıt.m:ı n1cydana gelir .. 
BİOGENİNE : Karu temizleyip ço~altır. Kınnııı kUrreeikleri arttll'ı. Adc
lc ve sinirleri kuvvetlendirir .. İşti~ayı açar, dennnnsızlığı giderir. Sıtma 
parnzillcrlni öldürmek sur1?Uyle şi ra temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirli bir ilaçtır. Tali olarak bel gevşekliği vo ndcmi iktidarda 
büyük fa.ideler temin eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmi müsaad ini hfüzdir .. Her eczanede bulunur.~ 

lnhısarlar umum mii.dü1 lüğün
de n: 
1 - Keşif ve ?Ji:namesi mucibince idaremizin Kabata§c:lt.ki inhi

sarlar binasında yapılacak tamirat İ§İ kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keıif bedeli 20.027 lira muvakkat temin ta 1502.02 liradır. 
3 - Eksiltme 11. 9. 939 pazartesi saat 15 de Kabatll§da levazım 

v' l".ıübnyaat şubesindel:i alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün levazım §ubesi veznesinden ve lzmir, 

Ankara bil§ müdürlü!derinden 100 lruru~ mukabilinde ıılınabilir. 
5 - Mümılre.sayn gİrecelder mühürlü teklif mektuplarını kanuni 

vesaikle yüzde 7,5 güvenme p rnsı ma!cbuzu veya banka teminat 
mektubunu ve f'll'lnamenin F. Fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek ka
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezlrur komisyon ba~kan
lığına makbuz mukab'linde vermeleri ilan olunur. 



SAHiFE" 

Londranın havadan müdafaası 
Müdafaa zırhını teşkil edeı1 balon baraiıla halk taraf'ından emniyetle 

seyrediliyor. Londraya bir taarruz imkansız sayılıyor 

Harp patlayalıdanberi Polonya cephelerinde 
lngiliz kralı askeri üniforma taşıyor ~.lma?la~ Katovi~'i iş~al ettile~. ~eh 
maiyetine de böyle hareketi emretti suv~rıler~ de şarkı Prusyaya gırdıler 

~ Paris, 5 (O.R) - Gazetelerın Polon-
Londra, 5 {A.A) - Londralılar hü- ya harp cephelerinde bulunan muhabir· 

kümet merkezi için tayyarelere karşı lcr:nden aldıkları haberlere göre, Af. ~ 
müessir bir müdafaa zırhı teşkil eden man tazyiki mütemadiyen ar~ bulun· 
balon barajlarını her sabah emniyetle rnasma rağmen Polenyn orduları Al· 
seyretmektedirler. Esasen müdafaa nok· -:no.nl:ırın yıldırıma tcc,cbbüslcrini akinı 
tasından Londranın havası pek müsait- bırakarak kahramıınca bir mukavemet 
tir. Bulutlar ve rüyet şartlarının fena ~östermekted'.rler. Eıızı mühim nokt:ı· 
alınası tecavüz eden tayyarelerin işini hırda Polcnyn kıta!arı mütekabil taar· 
güçleştirmektedir .. Bunların muvaffak ::urlru-l:ı Almanları hem büyük zayiata 
alınası müşkül. hattıl imkansızdır. uğratmışlar, hem d2 Alman ileri hare· 

Londra, 5 (Ö.R) - Harbin başladığı kctini durdurmuş hulunma!rlad'rlar. 
pıızar gününden beri askeri üniforma ta- B'.r eylfıldcn beri dii~m~nın Pofonya 
şıyan kral sarayın bütün erkan ve ha- havalarınd:ı kaybettiği tayyarelcrdı yc-
demesinin üniforma ile servis yapmala- !rilnu yüz kırkı bulmuştur. Bilhassa Po· 
rını emretmiştir. lonya hafif siivarileri Almanları çok ~::ı-

Kral öğleden sonra milli müdafaa teş- ",ır!makta, motörlü kuvvetleri dnğı!nıak· 
kilatını teftiş etmiştir. Kraliçe de Kızıl tad,rlar. . 
haç umumi karargiihını ziyaret etmiştir. ., 4 EYLÜL TARİHLİ TEBLI!';. 

Londra, 5 (Ö.R) - Kralın riyasetin- Muhtelif cephelerdeki vaziyet hak-
de toplanan harp konseyi harbin idare- kında ru;ağıdaki mahiroat veriliyor : 
sine ait bazı mühim kararlar ittihaz et· 1 •Polonya ordusu bir çok noktalarda 
miştir. • mukabil taarruza geçerek Lizno ve Raz· 

Londra, 5 (Ö.R) - Avam kamarasın- ncs kasabalarını dü:;mandan istirdat et-
da başvekil Cari müzakerelerin önü- miştir. Şarki Prüsyadan taarruz eden 
müzdeki perşembe günü biteceğini ümit Alman kuvvetlerini ricata mecbur eden 
ettiğini ve meclisin 13 eylul çarşambaya kuvvetlerimizle Almanlar arasında harp 
kadar tatil olunacağını söylemiştir. imdi Alınan toprağında devam ediyor. 

Muhalefet lider vekili Grivudun bir oGdinia ve Vesterplat mukavemette 
sualine cevaben ihtiyaç halinde meclisin devam ediyorlar. 
daha evvel lçtlmaa davet edileceğini •Almanların 50 bombardıman tayya-
söylemiştir. resi bir salibiahmer treninie taarruz 

Londra, 5 (Ö.R) -- Cuma gününden etmişler, mitralyöz ateşiyle ve bombalar 
beri Londra şehrinden 600 bin kişi çı- ile treni harap etmişlerdir .. Hastane tre-
karıld1. Hastanelerden 5000 hasta nak- ninin her vagonunda kırmızı salip işa-
ledildi.. retleri barizdi .. 

Londra, 5 {Ö.R) - Röyterin istihba· 27 ALMAN TAYYARESİ DAHA 
rabna göre İngilterede bir çok İngiliz ve DÜŞÜRÜLDÜ 
lrlanda tebaaları sefarete müracaat ede- 3 eylul hava muharebelerınde Alınan-
rek Leh ordusuna gönüllü yazılınak is- !arın d'\lıa 27 tayyaresi düşürülmüştür. 
temişlerdir. Leh sefareti buna teşekkür Pomeranyada muvaffakıyetli harpler 
etmekle beraber salilıiyetli İngiliz oto· J o uyor .. 
ritelerine müracaaUerini rica etmiştir. Dün saat ı 7 de Alınan tayyarelerinin 

Paris, 5 (A .A) - Çemberlayn başve· Varşovaya hücumu esnasında avcı tay-
kil B. Daladiyeye bir telgraf göndermiş- ' Ingiliz kralı Majeste JOTj, Kraliçe ııe çocukları ile yareleri ve defi topları bir çok tayyare 
tir. Bunda başvekil sulhun idamesi uğ- d düşürmüşlerdir. 
runda İngiltere ve Fransa tarafından edilen fedakfu:lığın boşa gltmiyeceğini hoyratça ve haksız tecavüz en sonra Düsman tayyareleri Tarnov civarında 
sarf edilen gayretlere işaret ettikten son· ve hakkın galebe çalacağını kaydetı;nek- İngiltere ile Fransanın zafer istihsal edi- bir köye bombalar yağdırarak harap et
ra milletlerin hiç bir zaman şimdiki ka· tedir. !inceye kadar kardeşçe gayretlerini bir· mişlerdir. Varşovanın muhtelif mahalle
dar haklı bir dava için harbe girmemiş Daladiye, bu telgrafa verdiği cevapta lestirmeğe l<arar verdiklerini tebarüz rine düşen bombalardan yangınlar çık-
olduklarını, ili millet tarafından ihtiyar bilhassa Polonyarun maruz kaldığı bu ettirmiştir, mıştır. 

Atenya ficiası nasıl oldu? 
LEHLİLER ŞARKİ PRÜSYADA 
İLERLİYORLAR 
Var.;ova, 5 (Ö.R) - Leh radyosu bil

diriyor : Leh süvarileri Şarki Prüsya 
hududunu geçmişlerdir. Alınanlar peri
san halde rica! ed;yorlar. Bir Leh livası 
~cmleket içine doğru ilcrlemoktedir .. 
Ah:ı:am Poznan mıntakasında muharebe 
~iddetle devam ediyordu. Leh kıtaları
nın hududa doğru süratli hareketi bura
da tedafüi vaziyette olan Alman kıtala
rım daj:,'Jtmıştır. Lehler bir çok esir al
mıslardır. 

Geminin sahih bir torpille battığına 
dair olan Alman iddiası saçmadır 

Cenupta Biyolosk istikametinde iler
liycn Alman motörlii kıtalarma müessir 
bir mukabil taarrnzda bulunan Lehler 
bazı zırhlı otomobil ve kamyonları dur
durmuşlar, içindekileri esir etınislerd.ir .. 
AJman esirlerin mikdarı mühimdir. 

Kazad an kurtulan Amerikalı kad ı n lar gemi_vi torpil cyen 
Alman tahtelbahrini gözleri ile gördüklerini söylüyor -.:ı r Bir Leh süvari livası düşman motör

lü kuvvetlerine hücum etmiştir. Hücııtn 
arabaları kolu dağıtılmışbr. Alınan tek-Londra, 5 {Ö.R) - Atenya vapurun

dan kurtulan yolcu ve mürettebat İngil
tereye gelmişlerdir. Bir çok kadınların 
öldüğü haber verilmektedir. Dün de bil· 
dirildiği gibi İngiltereye Kanadaya 1400 
yolcu ile gitmekte olan vapur Heberyo 
adalarının 200 mil garbinde bir tahtelba
hir tarafından batırılmıştır. İngiliz res
mi mahfelleri bu hareketin beynelmilel 
enlasmalara taınamiyle muhalif olduğu
nu kaydetmişlerdir. 

Lord Stanhop Lordlar kamarasında 
demiştir ki : 
İnanılmağa değer haberlere göre tor· 

pil ihtarsız atılmış ve bunu mütealcip su 
yüzüne çıkan tahtelbahir bir mermi de 
endaht etmiştir. Vapurun ne suretle bat
tığından şüphe edilemez. Bir torpile 
çarptığı iddiası gülünçtür .. Felaket ma
hallinde denizin derinliği sabit mayn tu· 
tulmasını mümkün kılmaz. Sabih mayn 
konulmasına gelince bu da saçmadır, 
çünkü İngiltere vapurların serbestçe ge
lip gitmeleri için denizi serbest tutmak 
mecburiyetindedir.. Kurbanların adedi-

ni tesbit etmek imkansızdır. 1 
ra çıkmağa uğraşıyorlardı. ziplerne rağmen Lehler Almanlann 

Mürettebat ve yolcular vapurun nasıl Bir zabit tahtelbahir tarafından atılan zehirli gaz kullandıklarını ve salibiah-
batırıldığı hususunda birbirine mutabık' torı::Ui su üzerinde bıraktığı izden far- mer tesisatına ateş ettiklerini ısrarla bil
ifade vermişlerdir. Kurtulan kadınlar- kettiğini ve bu sırada tahtelbahirin pris· diriyorlar. 
dan biri demiştir ki: kopunu gördüğünü bildirmiştir. CEPJIB <<ERİSİNE PARAŞÜTLE 

•Tahlisiyeleri denize indirmek emri 1 Diğer üç arkadaşiyle birlikte kürek ASI<ER İNDİRME(J.E ÇALIŞIYOR· 
verildiği valdt ben yatakta idim .• Yuka- çeken bir gemici bir kaç yüz metre me- LAR ... 
rı çıktığım vakit sandallerin ekserisi de- safede tahtelbahiri gördüğünü temin et- Varşova, 5 (Ö.R) _Pat ajansı bildiri-
nize indirilmişti. Bunlara iltica edenle· miştir. Tayfalru_:da~ biri tahtelbahiri bir yor : Almanlar Leh cephesi arkasına 
rin bir çoğu boğuldu .. Bulunduğum san· ç~yrı:.k m~l •. dı.gerı 200 m~tre mesafede oaraşütlc asker indirmek teşebbüsü şim
dalın tayfası, tam hamule ile, on saatten gord~.klerıru bı.1.dırrruşlerdır. ~i başka bir şekilde tekrar ediyorlar. 
fazla kürek çekmeğe mecbur kalmıştır. Briiksel, 5 (O.R) - Bır tayfanın be- İlk tesebbüsün aklın kalınası ve indiri
Bizi kurtarmağa gelen Norveç vapuru- yanatına göre Atenya v~purunda telef len paraşütçülerin asker ve ahali tara
nun pervanesi sandala çarptığından için- olanlar arasında 25 Amerikalı yolcu var- fından şiddetle takibi üzerine Alman 
dekiler denize dökülmü:;lerdir. dır. tayyarelerinden şimdi Leh üniforması 
Diğer kurtulanlar, sandallarda kürek Londra, .5 (Ö.R) - •Ateny~'. kaptanı taşıyan para.ütçüler atlamaktadır. Dün· 

çekilirken düşman tahtelbahirini yarım vapurun .hır ~an tah~~lbahirı .tarafan- kü dört eylQJde böyle Leh üniforması 
mil mesafede gördüklerini bildirmişler- da~. ~orpıH.endıg~den şuphe ~dılemıye- taşıyan bir çok paraşütcüler cephe ge
dir.. cegını bıldırmıştir. Atılan torpil makine risine bırakılrrustır. Bu da Alınanlar ta-
Diğer bir kadın anlatıyor : İnfilak sı- dairesine kadar girerek patlamıştır. rafından harp kaideleri hilafına olarak 

rasında güvertede idim. İnfilak tesiriyle Amerika hükümeti de vapurun bat- yanılan veni bir harekettir. 
düştüm .. Kendime gelince bir çok kim· ması mesuliyetini tayin için tahkikat N1HAi ZAFERE SARSILMAZ BİR 
selerin ölü olarak yere serildiğini gör· yapmaktadır. Konsolosları vasıtasiyle İMAN BESLİYORLAR 
düm .. Tahlisiyeler denize indirilince, su aldığı ifadel~r ~.!"?an tahtı;.lbahirinin Varşova, 5 (Ö.R) _ Leh hükümeti 
içinde yüzen bir çok kimseler sandalla- vapuru torpılledıgını açıkça gosterıyor. öğleyin ahaliye hitaben bir beyanname 

Polonya Erkiinı harbiyesi içtima hali..de 
tir. Alman kıtaatı Vdovicede k5in Ska- tır. Lodz civarında Zdunskavola kilise
m mıntakasıru geçmişlerdir sinin üstüne bir bomba diişmüştür. Bit 
Şimalde Javorzno işgal edilıniştir. papasla dua etmekte bulunan bazı lr.irıı• 

Düşman şarki yukarı Silezya sanayi seler yaralanmı:ıtır. Baby S:tamosin rntJl• 
mıntakasını süratle tahliye etmiştir. Si- takasında bir yolcu treni bombardımaıı 
eradzda kıtaatımız La V artha nehrini edilmiştir. 15 kadar ölü vardır. Piotr• 
1ecmeğe muvaffak olınuşlardır. kovda 30 kişi ölınüştür. Kutnoda 100 ki· 
Şimalde koridorda çenber içine alın- şi ölmüş yüz kişiden fazla yaııılaıı=f" 

mş olan Polonya ordusu nevmidane sav- tır. 
1etlerle demir çenberi kırmağa uğraş
n'lktadır. Düşmanın vaziyetinin ümitsiz 
olduğıınu gösteren alametler dünden 
beri artmaktadır. 

Graudenz istihkfunlar1 zaptedilmiştir .. 
Kıtaatımız Culm yakınında ve cenubun
da Vistül nehrini geçmişler ve nehrin 
<ark sahilinde süratle ilerlemeğe başla
mışlardır. 

Şarki Prüsya kıtaatı siddeili bir mu
harebeden sonra Mlava şehrini ve istih-
1-5h larını zaotetmişlerdir. 
Mağ!Op edilmiş olan dü:;man yavaş 

vavaş cenuba doi:ru çekilmektedir. 
Donanma sahHin emniyeti için icap 

eden tecl1>irleri usulü dairesinde ittihaz 
otmektedir. 

Hava kuvvetlerimiz Polonya. semasına 
"akimdir. Polonyalıların 40 tayyaresi 
dü•ürülmüstür .. Bunlardan on beşi ha
vada yapılnn muharebelerde düşmüştür. 

Dü.-:;m<?nın muntazam ricatı hava ta
arruzlarımızla izaç edilmektedir. Şimal 
denizi sahilinde İn~ilizlerin modern 
lıarn tayyareleri Vilhalmshafene, Kuks
hafen ve nehir mansaplarında bulunan 
~emilcre taarruz etmb:;lerdir. Avcı tay
yareleri ile tayyare dafii topları süratle 
ve müessir surette mukabil taarruzlarda 
bulunmuslardır. Neticede Kukshafene 
vaoı1an taarruzun önüne geçilmiş ve 
Vilhalmshafen üzerine atılan bombala
rın hasar ika etmelerine meydan veril
memi tir. Düşman tayyarelerinin yansı 
düsürülmüştür. 
Varşova. 5 (A.A) - Dün bir çok Po

lonya ka,abaları bombardıman edilmiş 
ve bir çok kişiler ölmüş ve yaralanmış-

VARŞOVAYA BAVA 
TAARRUZLARI 
Varşova, 5 (A.A) - Pat ajansı bildi• 

riyor : 
Alman tayyareleri tarafından atılaıı 

yangın bombaları bir fabrika ile dörl 
evde yangın çıkarmış ve tramvay de
posunu kısmen tahrip etmiştir. 

V arşova üzerine yapılan bir akın es• 
nasında bir kaç tayyare düşürülmüştür• 
Polonyalılara ait bir mitralyözün yanııı• 
da dumdum kurşunları ve gazlı menni• 
ler bulunduğuna dair Berliner Zeitung 
Ammittağ gazetesi !o.rafından veril~ 
haberi Pat Ajansı yalan olarak tavsı> 
etmektedir. 

Bcrlin, 5 (Ö.R) - D. N. B. bildiriyor; 
Dört ey!Ulde şark ordusu dü~anın mu· 
kavemetini kırarak ilerlemeğe devaJ!l 
etmiştir. Düşman çekiliyor. Bir çok esil' 
ve mühim ganaim ele geçmi~tir. Darslo 
işgal cdilmistir. Düşman sınai mıntak•• 
sı olan Şarki yukarı Silezyayı tahfü1e 
etmiştir. Şimalde tecrit edilıniş kalaJI 
Leh ordusu ümitsiz bir mukabele göS' 
!ererek çenberi kırmağa çalışmaktadır'. 
Vistül nehrini geçen Alman kuvvetle!' 
nehrin şark sahilinde ilerliyor. 

Cenup mıntakasında Alman kuvveti .. 
ri ilerliyorlar. Lehlerden simdiye kadat 
15 bin esir alıruşlardır. Diğer bir tebliğe 
göre fırka kumandanı bir Leh generali 
esir edilmiştir. Loç civarında 4 bomba!" 
dıman ve iki avcı tayyaresi dü.şürülmiir 
tür. Alman avcı tayyareleri tayyare k•' 
rargahından kaltmağa çalı<an 9 avel 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 

lngiliz tayyareleri 
Dün tekrar 

20 ıicrak , 
Alman topraklar ı üzerinde 

mif:yon beyanname attılar 

Londra 5 (ÖR) - Ingiliz tayyareleri dün a~am tekrar Ren mıntakası 
üzerinde mühim keşifler yaparak Alman milletine h aben 20 milyon beyan· 
name a!ml§lardır. Bütün tayyareler sağ salim dörur ">!erdir. Alman radyosu 
Ingiliz tayyarelerinin Alman harp gemilerine karşı ınÔzaffer hücumunu tak
dir etmekle beraber hasara! olmadığını iddia edi, Jr. Halbuki bombaların 
isabetile iki Alman harp gemisinde büyük rahneler açıldığı tayyarelerce gö 
rülmüştür. 

/tal yanın sulh tesebbüsünü Macar ve • 
R umen gazeteleri nasıl karşıladılar? 

lngilizler Üç A lman vapurunu A lman
larda bir lngiliz gemisini batırdılar 

neşrederek devletin müdafaası işi bitin- Roma 5 (ö.R) - Macar gazeteleri Düçe tarafından sulhun muhafazasını 
ceye kadar yürüneceğini ve başkuman- temin maksadile dün akşam neşredilen tebliği neşretmişlerdir. cPeşter Loyd> 
danın emri altında bütün gayretlerin en umumi fikri şu suretle ifade edyor: Mussolini yalnız son dakikada değil, ayni 
büyük bir azimle sar!olunacağını ve zamanda muhasemat açıldıktan sonra da adalete müstenid ve Versay muahe
Lehlerin müttefiklerinin zaferine en desinin feci hatalarını tashih eden bir sulh istihsli için mümkün olan her şeyi 
sarsılınaz bir iman muhafaza edildiğini yapmıştır. Alınan - Leh ihtilafını halletmek, ayni zamanda Versay mtahede-
bildirmisitr. sinin ihdas ettiği man:ısız vaziyet yerine iidilane ve muvazeneli bir sulh ikam• 

Londra, 5 (Ö.R) - Bugün deniz har
bine ait iki haber gelmiştir. (2000) ton· 
luk Alman Helifoland vapuru bir İngi
liz harp gemisi tarafından takip edilmiş 
ve cenubi Amerikada Kolombiyanın 

ALMAN TEBLİl'.;i eylemeg için bir beşler konferansı toplamağa matuf olan teşebbüsle Musso· 
Berlin, 5 (A.A) - Dört eylfil tarihli !ini sulhun akıbetine ne kadar alaka gösterdiğini ve ayni zamanda Avrupanııı 

d Alın tebliğ : menfaatleri arasında bir ô.henk yaratmak arzusunu ishat etmiştir. Beynelmilel 
Bosina adlı (Kunertlayn) kumpanyası- j bi Amerika. hattına ait ~olin a an Şarktaki Alman ordusu, düşmanın cemiyetler Düçenin cesaretli hareketi karşısında Macarlıır kadar minnettar 
na ait 2400 tonluk İngUiz vapuru bir vapuru İngıliz h~ gemılerı tarafından mukavemetini kırmış olup bütün cep· !ık hissi duysalar yeridir!> 
Alınan tahtelbahiri tarafından hatırı!- batırılmıştır. Beş bın tonluk olan bu va- helerde ilerlemektedir. Düşman perişan Romanya gazeteleri de tevliği geniş mikyasda kaydediyorlar. 
mıştır. İnfilAktan ölen bir ateşçi müstes- pur 29 ağustosta Hamburgtan Boenos ve kısmen ciddi zayiata uğramış bir hal- cTimpub Mussolininin sarfettiği gayretlere işaret ediyor. cüniversul> su!1' 
na olmak üzere bütün mürettebat kur- Ayrese hareket etmişti. Yedi bin tonluk de ricat etmektedir. Kıtaatııruz bir çok lehinde yapılan bu son teşebbüsün de top sesleri ve kıtaatın yürüyüş gürültil· 

Borno) limanın iltica etmi tir. Kolom- Korpitzer Alman vapuru da cenubi esir almış ve mühim mikdarda ganaim !eri arasında nihayet bulduğıınu müşahede ediyor. 
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