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Şükrü Saracoğlunun Mosko
vaya gideceği Roma' dan 

bildiriliyor 
---~~~~~~~~~~~~~~--~./ 

_Hi~iseler, Harici Siyasetimizi Değiştir edi -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------
Avrupada Başlıyan Harbin, Memleketimize de Bulaşa

cak inkişaflar Göstermemesini T menni Ediyoruz 
Varşovanın mukavemeti karşısında Almanlar 

geri çekilmeğe mecbur kaldılar 

Fransızlar ilerliyor 
Garp cephesinde Alman 

köyleri ele geçirildi · 
Almanlar, Fransız topçularının Sa burk tayyare istas-

Büyük Millet Meclisi içtima halinde Diinkü Nutuk l yonunu bombardıman etti-
Buhrana filen dahil olsun 1 ğini bildiriyorlar B. M. Meclisi toplandı. Başvekil mühim bir nutuk irad etti -------------o1masın bütün hükO.met-

lerle dostuz ve taahhü~Je

rimize sadık bulunuyoruz 

Polonya kıt' aları Vistül kıyılarında 
Almunlarla şiddetli muharebe· 

/ere tutuşmuşlardır 
Sovyetlerle münasebatımız 

--------------------
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Kıymetli Ba§vekHimiz dün Büyük 
Millet Meclisinde mühim, çok mühim 
bir nutuk irad etti. Dünya vaziyeti
nin en buhranlı zamanlarında bir sü
kunet, itidal ve nefse itimad nümu
ne&i teıkil eden ve tam zamanında 
irad edilen bu nutuk, hiç şüphesiz 

Refik Saydamın memlekete yaptığı 
sonsuz hizmetlerin en mühimlerin
den biri olarak telakki edilecektir. 

Her kelimesi ölçülü ve her cüm

lesi tartılı olan bu nutuk, bugünkü 

Türk haleti ruhiyesinin tam ve mut

lak bir ifadesidir. Bütün dünyaya 

tam bir emniyetle bakıyor, buhranın 

inkiıafına layık olduğu dikkatle ta

kip ediyoruz. Hakkından emin, yarı

nından müsterih, dostluklarına ve ta
ahhüdlerine bir Türk gibi sadık olan 
bütün Türk milleti, hadisatın kendi
sine tahmil edebileceği vazifeleri 
baıarmağa amade bulunmaktadır. 

Hadiseler bizi gafil avlıyamıya

caktır, bütün ihtiyat tedbirlerimiz a
lınmııtır. 

Avrupa korkunç bir buhran İçin
dedir. Bugün için bu buhranın iç in
de bulunan memleketlerle münase
betlerimizde hiç bir gayri tabiilik 
yoktur. 

Buhrana filen dahil olsun olmasın 
bütün hükumetlerle dostuz ve taah
hüdlerimize de sadık bulunuyoruz. 

Büyük komıumuz ve kara gün dos 
tumuz Sovyet Rusya ile münasebet
lerimiz her zamanki samimiyetini 
ve her zamanki fikir teatisi düsturu
nu muhafaza etmektedir. 

Mukadderatımız hadiseleri adım 
adım takip eden ve bütün ihtiyat ted
birlerini en aon haddine kadar almı§ 
bulunan müteyakkız, cesur ve kud
retli bir hükumetin elindedir. Ve bu 
hükumet direktiflerini Milli Şeften 
almaktadır. 

Mukadderatının bu derece kıskanç 
bir itina ile beklenmekte olduğunu 
gören halk iti ve gücü ile meıgul, aa
kin ve müaterihtir. 

itte Cumhuriyet Türkiyesinin 

Varıova şokaklarında s:=perler kazılıyor, Pariste cepheye giden Fra.naı:z: süvarile ri 

General Gamelen 
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A lman askerleri 
k~çmağa başladı 
Paris, 11 (A.A) - Malin gazetesi, 

İsviçre hududundan 1 O eylulde aldı-

ğı ~u telgrafı neırediyor: 

Geçen hafta, yirmi Alman askeri 

ile bir Alman subayı, Ren nehrı:ni ka

rıkla geçerek Huningue civarındaki 
f ransız makamlarına teslim olmu§-
1ardır. 

Bunlardan birisi §Öyle demiştir: 

«Ren üzerine dubalardan bir köp-
rü kurunuz, göreceka:niz ki, binlerce 
Alman askeri bu köprüden sizin ta
;ırfınıza geçeceklerdir.» 

Amsterdam, 11 (Radyo) - Elli 

Alman aıkeri Hollandaya, 20 Alman 
askeri de Belçikaya kaçmtştır. 

·-'il':- ---
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CEPHELERDE VAZİYET 
Varşova'dan Paris -Londra 'dan Berlin'den manzarası, ve iıte Refik Saydamın 

tasvir, ifade ve temsil ettiği Türk 
milleti!.. Radyo harbi: Denizlerde faaliyet Hitler tayyare ile cepheleri gez~ 

Bugünkü ıiarımı:z yalnız sükut, Varşova, 11 (A.A.) - Pat Ajansı Lo~d.ra, 11 (A.A) -:- ~st~~?arat .. n e- di: 
itidal ve kendi kudretimize itimad - bildiriyor: zaretının bu sabah bıldırdıgıne gore, Berlin, 11 (A.A.) - Führerin u-
dır. Almanlar Polonya radyosunun ko- büyük eh emmiyette yeni h erhangi mumi karargahının bir tebliğine gö-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR - Devamı 6 inci aahifede - - Devamı 5 inci sahifede - - Devamı 3 üncü aahifede -- .... 

daima dostanedir 
lngiltere ve Fransa ile nihai müza• 

li:ereler en dostane hava icinde 
• 

devam etmektedir 

Almanya ile siyasi ihtilafı mız yoktur 

Hükumetimiz, hakka ve kuvvete da
yanan politikasında sukunla, şuurla 

yürümeğe devam edecektir 
Askeri tedbirlerimiz ancak ihtiyatidir 
Başvekilimiz, zirai, sinai ve ticari iılerimi~ 

hakkında da etraflı izahat verdi 
Trakya manevraları, Türk f · -_7 
ordusunun kudret ve kuv- • 

vetini bir kere daha 
göstermiştir 

Ankara, 11 ( A.A) - B. l\L l\L Bu
gün içtimalan na başlamış ve ilk top
l antısını Abdülhalık Rendanın baş
kanlığında yapmıştır. Celse açılır a
çı lmaz başkan Abdülhalik Renda :söL: 

başvekilindir, demiş ve bunun üze
rin e başvekil Dr . Refik Saydam kür
süye geler ek aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

~Iuhterem arkadaşlarım; 

İki aylık bir tatil devresinden V€ 

müntehiplerinizle yakından temas- Ba§vek il B. Refik Saydam 
tan sonra verdiğiniz karar veçhile çok ferahlı ve kendisine kuvvet ve-
bugün toplanmanız h ükilmetiniz için - Devamı 4 üncü sahifede -

00 

lngiltere-F ransa-Italya 
arasında müzakereler 

Londra, 11 (Radyo) - İngiltere ile italya arasında mevcud ihtilaf· 
~arın halli için müzakerelere batlanmııtır. 

Paristen alman bir habere göre, Fransa hariciye nazırı jorj Bone 
bugün Romadan Parise vasıl olan sefir Fransovayı kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuıtur. Sefh- yarın Romaya dönecekt ir. Alakadar me -
haf&l, Fransanın da İtalya ile müzakere ha linde bulunduğunu iddia 
etmektedir. Bu hususta tam bir ketumiyet hüküm aürmektedir. 
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Kuvv· 
cemi y~tine mektup gönderdi .c: Ş<®lhlö ır D lhl öDO H§ılb~ır~eırü l 
i önüne ~eçılme~- Piyasada ik · gündenberi sa: 

seme e 
Londra, 11 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 

Ha-r4qiye nazm Lord Halifaks, 
m"lletler cemiyeti genel sekreterine 
lıir ıpektup pöndermiştir. 

l.oı·d Halifak" in~il~hü~~- caal~ da ~n~i~~!.~~n· laA h alaA m t erı• başlamıctır 
n·n bütün harekatının milletler ce - İngiilere ve Fransa hükumetleri, ~ 
mjyeti pal, ınlll ruhuna muvaf{k bu- Polonya ile Almanya arasındaki ih
lunduğunu kay,derJediJ.d.en sqnra tilafların sulh yolu ile halledilmesi

Lord Halifaks, bu mektubunda 
Alman hükumetinin 1 eylftlde mil -
Jetler cemiyeti azasından birisine 
karşı bir tecavüz f !inde bulunduğu
mı bildirmekte ve bu vaziyet karşı
~ında ingiliz hükumetine düşmüş o
lan taahhüdleri hatırlatarak ezcüm
le şöyle demektedir: 

mcktubuna §Öyle devam etmekte - Jlİ kolaylaştırmak maksadiyle elle - Dün Bor ada 2900 çuval üzüm, 2500 c. uval incir 
dir: arazisinin Alman kuvvetleri tarafın- r 

cAlman hükumeti Folonyaya kar- dan çiğnenmes;nin önüne g~mek 8 Qfl l ffll8,, /imandan ihracat yapzlmıe. tlt' 
şı tecavüz hareketine geçerken, bir rinden geleni yapmışlardır. Polonya 
çok taahhüdlerini çiğnemiş bulun- ~in gayr~t edilmiştir. Fakat bütün Dün bor ada 2900 çuval üzüm, maliyeti yükselmiştir. zunluğunda çiviler esas olmak üze-
maktadır. Almanya, bu meselede, bu gayretler muvaffakıyetsizlikle 2500 çuval incir satılmıştır. Limanı- Siıala yağı ihracı takasa alındı re torpası 35Q kuruşa satılacaktır. 

«Jngiltere hükumet'nin bu taah
hüdler"nin esasında, kuvvet ve zor 
istimali ile k abul ettirilmek istenen 
hal suretlerine karşı mukavemet et
mek prensibi vardır. Filhakika eğer 
kuvvet ist:mali ile hal suretleri ka-

Almanya ile Polonya arasında çıka- neticelenm"ştir. mızda bulun!ln İngiliz, Hollanda ve İhraç maddelerimiz arasında bu- Bir a ağı numara için torba başına 
cak iht lfifl~rın kuY\'ete müracaat et- Alman hükumetinin bu hareketi, İtalyan vapurları, dış memleketler lunan sigala yağının 2 eylül 1936 6 kuruş zammolunacaktır. Fiyatlar, 
meden hallt:dilnıesi lflzımgeleceği İngiliz hükumetinin Polonya~-a karşı için mahsul yüklemektedir. İtalyan tarihli Türk - İngiliz ticaret ve kli- çivi fabrikatörlerinin vaki müracaat
lıahsinde aldığı taahhüpleri ç"ğne _ almı§ bulunduğu taahhüdleri hare- banciıra:ı Cilica vapuru, iki günde ing anlaşmaı::ının 12 inci maddesine ları üzerine aliJ.kadarlarca bu su
miştir. Almanya, bu meselede, gerek kete geçirmiştir. Almanyanın P.olon- 1500 ton kuru üzüm ve incir yükli- gör.e takas listesine ithali Veknier retle tesJ:ıit edilmiştir. 
Polonyaya gerek diğer akitler~ karşı yaya ka.rşı :t,ecavij~kar hareket·nin yerek Marsilya, Cenevoya gitmiştir. Heyetince kararlaştırılmış Ve bu ka- Lisans fomüleri 
27 ağusto.:1 Ul28 t.arihli harpten vaz- devamı netfcesinde ve ingiliz hükii- D t l'ar, şehrimizdeki alakadarlara teb- İhracı lisansa tabi olan mallar için 

ün Bosfor adlı bir talyan vapuru 
ge~mek muahedes: ile almış olduğu metinin böyle bir vaziyette Polonya- !iğ edilmiştir. Ticaret Vekaletine ne suretle müra· 
t ht.. •• dl . daha Rodostan limanımıza gelmiş- H t .ı 'h t .:ı ·1 v • h kk d ı.. ı aa 11u erıni çiğnem "ştir. Almanya, ya karşı almış J_ıulunduğu taahhüd- a ay.-ım J TAClll caa e<+ı ecegı a ın a ,.azır anmı\ 

bul ~ttirmek usulünün devamına bu meselede, nihayet, Polonya _ Al- ler ~ebebiyle, birleşik kraliyet ile tir, Bu vapurda mahsul yükliyerek Hataydan 1940 senesine kadar ya- ol~n forıp.üler ticaret müdürlüğü ta-
manya ihtilaflarının sulhperver yol- Almanya arasıl}da, 3 eylftl 1939 sa- Triyesteye hareket edecektir. İhracat pılacak ihracat için ticarette tağşi- rafından tabettirilmiştir. İstiyenler 
lar ile halledilmesi hakkında yük:::ek at 11 den itibaren haliharp vücude çıların işledikleri mahsulleri dış mem ·n men'i ve ihracatın kontrol ve mü- or3dım .alııbjlecekler. 

mani olunmazsa, bunun neticesinde 
bütün medeniyet, anarşiye dönecek
t:r .• makamlar tarafından yapılan müra- gelmi~tir. leketlere sevk ve ihraç için vasıta rakabesi hakkındaki 1705 sayılı ka- Mısırdan gelecek mallar 

bulunduğu için piyasada canlılık gö- nun dairesinde ihracat ruhsatiyesi Mısırda hümznai klahi ve debai 

ilk nu ku neden Göring 
''Alman hü 

tesine 
fımetinin mahiyetinde, Hitlerin otori
karşı gizli bir deeişme mi var?,, 

Paııis, 11 (A.A) - Göringin nut- hakika, Çemberlayn, ingiliz ve Fran- 'rnrkuldu~unu gösteriyor. 
kuq dan bahseden Petit Parisien ga- sız milletlerine hedefi gösterirken Harp zamanmda ilk mühim nutku 
zetesi diyor ki : şöyle demi§ti :Hedef, Hitlerizmin yok f!itlerjn delfil de Göringin söylemi!' 

Göring aldanıyor ve kendi.sini al- edilmesidir. Çünkü bu Ayrupaya sı.ıl .ılması da _&ayanı kayıttır. Acaba, Al
datıyor. Göring, Fransızların kalple
rinde bir aksiseda doğuramıyacaktır. 
Hitlerin, girdiği çıkmazdan çıkabil-

hu iade için yegane çaredir. man hükumetinin mahiyetinde, Hit-
Londı·a, 11 (A.A) - Bu sabahki !erin yüksek otoritesi aleyhine, gizr 

Daily Mail gazete~inde Göringin nut 1ir değişme mi vukua geldi? 
mesi için bir tek yolu vardır. Bu yol, 
Polonyada bulunan -0rdularını geri 
çekmektir. Bunu da yapmak istemi- i: 

kundan bahseden Ward Prce, diyor 

~·or. O hald.e Hitler, bugün, çıkmaz- cGöringin nutku, gerek bazı Al
da mahsus bir vaziyettedir. Bunun manrieali mahfillerinde gerek Al
lıaricinde ite tam inhilalden kendi- man milleti arasında, demokrasiye 
sini kjılrt.ıırabilmesi imkansızdır. Fil- karşı ümidsiz pir harpe atılmaktan 

Diğer taraftan Hitlerin cepheye 

gitmiş olması, birçok başka esaslı sc
Jepler ile de izah edilebilir. Alman
y ada karışıklıklar çıkarsa, Führer, 
ordunun ortasında kendisini daha zi
yade emniyette mi hissedecek? 

Polonyalılar "Marn,, mu.ha.
başlıyorlar .rebelf .rine 

Paris, 11 (A.A.) - Epoque gaze- gibi karadan ve havadan başlaması ile etmekte ve ekseriyetle vaziyetin bu 
tesi, bugünkü bat yazısında diyor ki: bizlerin seferberliğimiz akim bırakı- ceph~~e ümitsiz bir hald~ bulunmadığı 

Harp uaun bir hp.rp olacaktır. Eğer lacak, tahşidatımız imkansız bir hale nı muşahede eyleme~t~dır. 
msan bakımından iktısad yapmak is- sokulacak ye nihayet daha çarpışma- ~ransız /la' ~tel~rının, Polonya ceı 
tiyorsak harbın uzun olmasını kabul . . .. .. b . ~ hesı hakkıpdpln mutaleaları şu sur efü 

dan evvel dız Ustu çokerek oyun eg- ·tt 1 d"J 1 ·ı· etmemiz laz1mdır. . mL a ea e le >I ır: 

Al k h b
. . d'd k memiz mümkün kılınacaktı. Halbukı, Polonya Jv•ttı ''eniden kuı:uluuoı manya ısa ar ı şım ı en :ıy- A 

14 
" J 

betmiştir. Almariya, muzaffer olmak böyle bir §eY olmamış ve umumı sefer- gibid:r. J1ı:m1 arının korktukları gib. 
için kısa harp üzerinde bütün ümitle- berliğjmiz rrıuhteflem ir surette ta - qu cş11lıede pizamsız we intizamsız P.iı 
r ini kuruyor ve bu kısa harple bizi he- mamlanmıştır. ricat yoktur. Polonyalılar, tonlanıyor. 
men daima tehdid ediyordu. Öyle kısa Sabah gazeteleri, ayni zamanda Po- !ar. Polonyplılar, cMarne> muharebe 
bir harp ki, Almayanın }}una şimşek lonyp. cephes'nin vaziyetini de tetkik lerine uaşhyorlar. 

Fransada Çek, Avusturya ve Po, .. 
lonya alayları kuru du 

rülmüştür. 1\Iaamafih bu canlılık aranmaması Vekiller Heyetince ka- bakart kalmadığı için pu memleket-
normal zamanlardaki gibi değildi, . rarlaştınlmıştır. ten gelecek hayvanları ve hayvan 
H:ırp sigortası bedellerinin yüksel- Çivi fiyatları maddelerine emirle konmuş olan tak 
miş olması sebebiyle mahsullerimizin Toptan çivi fiyatları 12 santim u- yidat kaldınlmıştır. 

Müthiş bir cinayet Vaprrlarımız se · 
ferlerine başlıyoı 

) enizden, kafası par alanmı'l', elleri litf emlek et dahi lindeki 
ıy~kları bağlanmış bir ceset çıkarıldı h ı tlo.r cç ılmak üz ere 

Dün Alsancakta havagazı fabrikasıj bir yara husule gelmiş olduğu gibi sağ Habeıı aldığımıza göre, denizyol-
le devlet demiryolları iskele.si arasın-lgöı.ü yerinden fırlamış ve çıkmıştır. lan vapurlarının beynelmilel vaziyet 
Ja bir cesed bulunmuştur. Hadise tah- Cesedin on iki gündenberi denizde dolayısiyle tatile uğrayan seferler{ 
ikatına müddeiumumi muavini Bay v •v• \·akı d b l kt S f 1 · 

, •• • v • kaldıgı ve tefessüh ettıgı anlaşılmıştır. J n a aş ayaca ır. e er er, şın 
•,tem Tufekçıoglu başlamış, cesedın .. . . .. dilik İzmir Edremid Ayvalık ve 
1 kt t f d · ı Huvıyetı henuz anlaşılamıyan bu şa- ' ' . o or ara ın an mqayenesı yapı mış . . .. . . !mroz arP--sında yapılaea}rtır. Mersm 
ır. 35 yaşlarında bir ameleye ait ol- hıs öldüruldilkten sonra denıze atıldı- h tt . . h .. 1 A t 1 . 

~ . . . . . a ı ıçın enuz ma~uma ge memış-
duğu tahmin edilen cesedin el, ayak gı ıçın fazla şışmemıştır. t• B' . . 

0 
d h . 

1 
b . · ı b vl b · · . H'" · t' h J h b' . te ır. ır ı~ı g ne Jrn ar arıç mem e-

arı ır ıp e ag anmış ve u ıpe yırmı uvıye ı meç u şa sın ır emaye 
dloluk bir de beton parçası bağlana- kurban gittiği neticesine varılmış, ka- ketler müstesna bütün hatlarda va
·ak denize atılmıştır. t!llerin meydana çıkarılması için ted- purlarımızın işlemeğe başlaması ku\I 

Kalın bir sopa ile başına vurulan hirler alınmıştır. Cesedin üzerindeki vetle muhtemeldir. 
nüthiş pir darbeden başında büyük elbisede bir miktar para bulunmuştur. Ankara, 11 (Hususi) - Vapurla-

- - --ccc***0> rımızın Akdenizdeki limanlarımız 

Bir g ~nç d enizde 
boğuldu 

Alsııncak devlet demiryolları is
ele:;i c varında bir boğulma vakası 
ılmuştur. İki gün evvel Seferihisar. 
lan ffelen ve Keçecilerde 940 ıncı 

okakta amucH:ıı peynirci B. Etemin 
ıı.nında misafir Hüsnü oğlu l 5 ya
ınqa i..:mail Bülbül, arkadaşları Yu
ııf, Muammer ve Avramla Al'-an
·;.ıkta devlet demiryolları skele-i ci
rnrında denizde yüzerken boğulmuş 
ur. 

-=·*·=-
Zabıtada 
<O --· B1rib1rler}ni döven 
ler. ya r alanan'ar 

ÜZÜM BQRSASl ~rasındA ~eferlere başlaması içine· 
mir verilmiştir. 

1256 ç. jiro ve şü. 7 

587 ç. U. j. Tranto 7 25 

6 
8 

6 

7 

13 50 İstanbul, 11 (Hususi) - Denizyol. 
11 50 

11 

9 

'l 

8 25 

!arının İzmire ilk vapuru pazar günü 

hareket edecektir. 

- =*=-
Tarlada bir kıza te· 

880 ç. Ş. Remzi 

248 ç. S. Gamel 

202 ı;:. P. Mihalef 
165 ç. Akseki ban. 

164 ç. K Taner 
'> ç. Necati B. 

56 ç. Allıayrak 

7 75 8 50 

8 50 11 
crıvii~ etmiş 

Ra.rındJrda Bıyıklar mahallesinde 

Hü:aeyin Taşl<ının kızı 14 yaşında 

Umriye tarlaya gitmekte iken Sadık 
Ü.stün, kızın yolunu keserek k"rlet

mek teşebbüsünde pJJlunmuş, fakat 

62 ç. j. Kohen 
10 25 
7 75 

32 ç. M. Kayhan 10 

29 ç. S. Erk"n 11 

16 ç. A. R. üzümcü 10 50 

11 ~· Hilmi Uyar 10 

3270 

260 3 

10 25 

12 
10 25 

11 50 

10 50 /akalanmış, adliyeye verilmiştir. 
11 50 

Kq.Jbi durınuş 

Altmparkta Mustafa sandalye ile 29352 

Paris, 11 (A.A.) - Neşredilen req- den yeni askerlik şubeleri tesisi mee- lıaı·elıe fderek ola11 Polonyalı oske.rle
mi biıı tebliğde mühim Çekoslovak mriyeti hasıl olmaktadır. rin biif iiıı lun µketledııe hôkinı olmalı
ve AyMsturyn kıtııları te_şkili için muk- Yabancı gönüllüler ya muharebe bir dıı'. Medeııi diin!l"Y" /.arıı açılan mu-
t · 'Ik 1 1 il d t' 'ld" ı·kl · ·1 k h d ka l\Iahmudu, Çorakkapıda Köşeli so- No. ezı l e emrın arın v cu e ge ırı ı- : erme verı ece. veya u arzu ~'e - harebe ye71i lıtı§lamıştır. Polmıya siz-
ği bildir ilmektedir. biliyetlerine gör:e milli müdafaa ser-

1 
. ' . • H k . . kağında Kazım mangal maşasiyle 7 

Fiat 
6 60 
7 25 
8 

Elhamra si11e1mı~ı civ;ırında tapu 

dairesinde memur B. Kazım Sayın 

vazife esnasında birdenbire yere 
clüsmüş, ölmtiştur. Muayene.sinde 
kalp durmasından öldüğü anlaşıl

mıştır. . . erı ııazıfeye çaoı l'l yor. u ıçın ?nu- 8 
F ransada yakında Avn$turyıı ve vışlerınde çalıştırılacaklardır. . . . .. . ' kıJrısı Zehrayı, Kapılar caddesinde 

Çek bayrakları dalgalanacaktır. Paris, 11 (A.A.) - Polonya ~Ph - zaffenyet v ıeref ıçın nuıteca'IH1e kal' Bayram ve Yusuf arasında çıkan 9 

Diğer taraftan Frnnsadıı ~turup !"eti Fran::ndş. yaşıyan Poloryyalılara ~ı silaha ıwrılımz . Yagasııı P.olonya, kavgada bıçakla biribir:ni, Kemerde lO 
10 
14 

o* o ·---

11 
başka rni)letlere mensup olan binlerce J.ıitaben radyo ile a§ağıdaki beyanna - 11cı§asrn Fransa ... -, Besime taşla Ayşeyi, Alsancakta ko- incir 
kişi askere yazılmak a .ye bunların neyi neşretmişti.~·:_ • r~'!""'!'!!!!!!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!l!l!M!!!l!Jl!lll!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!I!!' operatifler birliği fabrikasında Ad- 1040 Ç, Şerif R. Ha. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün reis 

Dr. Behçet Uzun reis} ğinde toplan
mış, bazı inşaat için kararlar almış
tır. 

miktarı gittikçe artmaktadır. Bu yüz- c/i'ıwısada muhım asker.ı Polonya K L. n k' kıtalaı"I teşkili içjn Fransız fıükiimeU ararıU te nan, Seyfi ve Sami kavga ederek 
Ankarpnın ·ıe yapılan anlaşma, dün fmza pdilmiş- D Adnan ve Seyfi, Samiyi yaralamış -
K hl d tir. emir istihsaline ıardır. 

ava ı ere Bu kıtalar, Polonya bavrağı altın- H ti h b 
Şarabını da mııluıtebe edecek ve Polonyal1 za- dun baslandı aplS aneye l • 

Tadınız f bitıerin kumau4psı altında buılınacak. çak sokmak Ankara, 11 (A.A.} - Kar!!bilk 
Pavyonu muz: İt Bankası pav- tır. Bu sur~tle Polonya ile Framw ara- demir ıve çelik fabrikaları birinci 

yonu bitişi,i Evkaf pavyonu kar· nndaki tesanjid daha sıkı bir şekilde yüksek fırının işletmeye açıldığı istemiş! 
tısı.. kuvr~flendiı"ilecektit·. ve dün geceden itib;ıren demir is,. 

Polonya, F1·ans1z milletinin namus- ı tihsaline lnı~landığı iktısad vekile- Umumi hapishanede İsmail adın -Kava1dıdere Şarabını 
KEME~ALTI : 

Sakız bakkaljyesinde 
Al.SANCAK: 

İmren bakka'iyesinde 
ALSANCAK: 

Pazar Santrnld r ., 
ARAYINIZ! 

-ÇENAPAND-
Ka filclıdere Ş~rap Fabrikası 

·------~~~!'!'!!il!!"~~_,.. 

l rfrlığına. kahr~~nanltğına ve kıwı-e- ...,.ti_n_d_en_b-ld_i_ri"!!!lm!!!!iş!!otı.,.·r!!l!I. !!!P!!!I!!"'" ___ , da bir bildiğine bıçıık götüren ve ha-
tine t<Jmamrn ıtwwd etmektedir. Bıı pishaneye bıçak sokmağa çalışan 
'timad hj$Si, Fransa topraklarında mıı Kız kaçır mq Mehmed oğlu Tahir zabıtaca tutul-

Kıırtu:uş bayramı 
te/graflarr 

Belediye ve parti viliiyet idare he
yeti re'sliklerinden 9 eylOI kurtulu~ 

Kahramanlf!l' mahallesinde Musa muştur. Bıçak, çorabı içinde bulun
oğlu Mehmed, Ali kızı Pakize adın- mu_ştur. 

cıfl 16 yaşına;:! nir lP~ kaçırdığından Tire' de cinay et 
zp.bıtaca tutulmuştur. -=*=- ·- Tirede Kördürlü köyünde Ahmed 

RADYO 
1 

bayramı münasebetiyle çekilen tel
grafta diin millet meslisi rei5imiıde 
parti genel sekreterinden de cevaıı SJ'ş.t 1~; 17,30 2 0,SO ve 23 de 
gelmi~tir. Ajanı h~berleri. 

oğlu Mustafa, ötedenberi arası acık 
o}an Hüseyin Öztürkle kavga etm"ş. 
~fustafR tabanra ile Htisevini ö]cjiir
müştür.. Katil, y~tlrnlanmış, adli} evr 
verihnişfr. 

8 

8 
13 
15 

6 60 8 60 
801 ç. ~erif Remzi 

620 ç. Esnaf ban. 
222 ç. M. H. Nazlı 

160 ç. P. Mikalef 

Borıa heye ti 
7 50 lO 75 Borsa idat·e heyeti de dün toplan-

8 25 8 25 11).ıŞtır. 
115 ç. M. j, Tar anto 8 60 

62 ç.izzi ve Ali F . 9 25 
26 ç. I. Benmayor 8 25 

-------
3045 

24899 

----
27944 

Zahjre borsası 
fZMIR 

10 50 

9 B5 
8 25 

8 vagon buiduy 5 125 5 625 

----oo*ooı-:.--· 

Otel kgtibinin 
mcri f e t i 

Çorakkapıda Şark otelinde misaf:r 
bulunan U/:yel kızı 26 yaşında Rahe! 
zabıtaya rnür;ıca;:ıtla otel j(atibi İbrahi
min kendisini bıçakla tehdid ederek 
kfrle~tiğini bildirmiş, suçlu yakplpn
n11ştır, 

75 balya pamuk 30 J-fı r nz 'i.1l 
--- ·*·=-- İkiçe~melikte 611 inci sokakta Ah-
Kamyorı kazası mcd ve karısı A:r'-e ge?meğe vıttikleri 

Alsancak i~tac;yonuncla şqföı- F!k-1 sırada sandıklarından iki ç!ft altın kli
rj. irlar "n ~ k kamyo.ıu devlet de- Pi" ilt> yirmi lira par:;ı Ye tiç beşi bir -

direğ"ne car tını ı ,r cnlındı)).ırı zabıta' a ~ikih·et et-
ır. '!' kikata başlanmıştır. 
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Piyango 
Büyük ikramiye bugün 

cıkacaktır , 
! tanbul, 11 (Hu:;u~i) - Tayyare 

p'yangosunun keşide,.ine bua-un baş
landı. Büyilk ikramiye yarın çıka

caktır. Bugünkü çekilişte *zanan 
nurnnraları bildiriyorum: 

On bet b in lira 
14750 

On b in lira 
32766 

Oç b in lira 
23172 

Numarala ra iaabet etti. 
1000 lira k azananlar : 

18441 22238 27924 28523 
500 lira kazananlar: 

4486 6230 11851 12734 15593 
26011 29467 2970 39057 

İki yüz lira k azananlar: 
678 916 1845 2501 3250 

3368 4611 6908 7577 8717 
10140 12492 16227 17971 18042 
19977 20859 21286 22752 23604 
23548 26655 26857 27483 28535 
28557 29906 31481 32926 33734 
36866 89011 

00000 

Hollandanın yeni 
prote&tosu 

- - -· -

(AN. DOLU) 

SON HABEjR -LER 
Romanya' da bir milyon kişi siıah aitın <ladır 

"Polon yanın ıstırabı dost Ro· 
manyada akisler bırakıyor,, 
"Romanyalılar alçakça ve düşüncesizce harekette ·bu
lunmıyacak, memleketlerini müdafaa için öleceklerdir,, 

Bükreş, 11 (A.A.) _Havas: 
Romanya, bitaraflığını ilan etmi~t'r. Bu bitaraf

lık. i~tikbal hakkında her hangi bir kaydı ihtiva 
etmeksizin buzünkü ntziyet: mu haza fa ettirmek •. 
tedir. Romanya, ayni zamandu, seferberlik tedbir· 
leri de almıştn·. Halen Ronıanyada bir milyon kişi 
silah altındadır. Hudud mıııtakasından kadınlar \'C 

çocuklar tahl'ye edilmektedjr . 
Bükreş, 11 (A.A.) - Ilu;;u:'i mü::aadename i 

olı:nıyan ecnebilerin Karpatlaraltı Ukranyası hu -
dudu civnrında d<Jlaşmaları menedilmiştir. 

Bükreş, 11 (A.A.) - l\Iatbuat, bugün Alman -
Leh harbi hakkında tefsirlerde bı ıunmaktaclır. 

Hariciye nazırı Gafenko ile temas halinde bulu-

nan cTimpub gazete!'i, Alman motörlii kıtalarının 
adetçe tefevvukunu telıariiz ettirdikten ve Polonya 
kıtalarının kahrumaıılığından ~itayi::Je bah~ettik -
ten sonra şöyle demektedir: 

cPolonyanın çektiii'i ı~lırap bugünlerde komşu 
ve do8t Romanyacln ~tki::lcr bırakmaktadır.» 

Yan re ... mi cRouman ·a ~ gazetesi Rumen milleti
ni vatanın şerefini rı . uh:ıfnza etmeğe davet ettik
ten sonra şöyle y.ızmaktadır: 

cHeıyrat .; a bir kuvvetin altında ezilen memleket
ler hiç bir zaman unutulmaz .. Romanya, hiç bir za
man ~.lçak ve <liişfüıce iz bir harekette bulunmıya
raktır. Rumenler ıcab eder e memleketlerini mü
dafaa etmek için öleceklerdir.> 

Moskova'da Filistinde harp hali 
s ·n?malar erken 

"~AHİFE: 3) -.. 

Fransa'da mali tedbirler -~-

''lktısadi harpte de At. 
manya mağlôptur,, 

Mali harp planının hazır olduğunu söyliyen 
Pol Reyno, Fransa maliy~sinin sarsılmı· 

yacağınt bildiriyor 
Pnris, 11 (Rndyo) - Dün gece rr.d-ıkün olduğu kadar fazla istihsale, az n.. 

yoda bir söylev veren Fransa maliye tihlike çalışılması lılzım geldiii, alt1n 
nazırı Pol Reyno ezcümle demiştir ki: stokunun ihtiyatla sarfı için ihracatıll 

«Modern har!)te ekonomi, para ve azami hadde çıkarılması tazım gelditf 
maliye cephesinin hayati ehemmiyeti ni söylemiş, istihlikin azaltılması se -
malümdur. Muhaınm tarafın bu husus- beplerini izah ile patron ve amelenin 
taki kıymetini mühimsememek doğ:ru kazançlarının yarıya indiiini, bu 
değildir. Fakht hakikat şudur: kazançlardan alınan \'erginin iki miı-

Almanya harb1 hazırlamak için ~ar- !ine çıkarıldığını hatırlatmıştır. Nazır 
fcttiği gayrdterı bir netice alamıya - bunu müteakıp milli müdafaa taahhüd· 
raktır. Çünkü Almanyanın ekonomik leriııde her türlü skandallara sebebiyet 
':f' mali biinye 'i saafam ve mukavim verecek zenginleşmek ihtimallerinin 
değildir. Almanyanın, bu cepheye ko- tamnmiyle ortadan kaldırıldığını, kam
yac~ a:;ıkeri yoktur. biyo üzerine vazedilen yeni kontrol sa-

Fransa.}·a gelince, çok yüksek eko · yesinde hem yabancı dövizlerde, hem 
>:Jomik şartlrırı haiz bulunmaktadır. de eşya fiyatlarında tereffü spekülisyo 
Harp sanayii fabrikalarımız, bir sene- ııu ihtimallerinin ortadan kaldırıldıjı
denberi istihsallerini iyice artırmıştır. nı, kontrolun hem mübayea kudreti ve 
!: !tın stoku yüzde otuz fazlalaşmıştır. kun·eti, hem de fiyatın muhtelif un
Bugün 1914 dekinden iki misli fazla surları üzerinde yapılmakta olduğunu 
altın stokumuz vardır. Bununla ya - izah etmiş ve demiştir ki: 
hancı memleketlerden harp iptidai - İhtikar bu şekilde ortadan kaldı. 
maddelerini, silah, tayyare ve her şe- nlınca öyle bir vaziyet hasıl olacaktır 
:vimizi alabileceğiz. ki, gerek ferdlerin hususi vaziyeti, 

Pol Reyno bir haftalık harp plan - gerekse heyeti umumiyenin kazancı bi. 

Amsterdam, 11 (Radyo) - Al
man tayyareleri bugün de Hollanda 
üzerinde uçmuşlardır. Hollanda hü
kumeti bitaraflığı ihlal eden bu h -
reketten dolayı - Almanya nezdinde 
yeniden prote. tada bulunmu§tUr kapa 11vor S• • J • k d k k •• ·· ıı.. ;osunu tetkık ile neticeyi istihraca <;a- ribirine ahenkli olarak inkişaf edecek 

ıvı servıslere a ın, er e gonu u Jı~mış ve şöylece devam etmiştir: ve ele geçirilecek milli tasarruflarla 
l\foskova, 11 (Radyo) - Sinema- - Fransada moratoryom ilan edil- harbın finan!'!manı tahakkuk edecektir. 

lngiltere kralı 
Ecli tbur g seyahatin• 

den vaz gecti 

lar ve tiyatroların erken kapatılması kaydına başlanmıştır ~emiştir. Fransız milli bankasının 22 Ekonomik cephedeki meydan muhare-
emrolunmuştur. Cadclelerde büyük 

. .. .. . . . . . . milyon franklık avansı yerincf' bemiz 10 teşrinisani 1914 tarihinde 
fas.lıYet ht'ikum .surmektedır. Rus a~- Kudus, 11 (A.A.) - Fılıstın, tam tır. a F ·ıl t' ·ıAbl 11.1 üttef'kl · · h ,_ 

• . . . . . .., . , d" d b" k · k · uruyor. ransız mı e ı sı a anma ·"' manva ve m ı erının arp e..o-kerleri, Rus topraklarına ıltıca et- bir harp hazırlıkları devrcsıne gırmış- ~arkı Er un en ır e onomı omıs- t h .11 .• h ti t 
1 

kt "k ·k 't . b. d "k kt' ş· 
, ~ . • . • 1 . t k ,·t . b . , 111 ·.:; ve Filistin hiikil- a vı erını arare e c:a ın ama a - nomı apası esı ız en yu se ı. ım. 

meleri muhtmel bulunan Polonya a!'- tır. Bır taraftan tıcaret ış erı 8 ~ 1 ~ on~ı uı ?J a ge 1 1
:. _ • • • dır. Hatta 1,600,000,000 franklık bir di ekonomik faikiyet bizdedir. Kefe 

Londra, 11 (Radyo) - Kral al-
tıncı jorj, Editburg seyahatinden 

kerlertni sil!htan tecrid için hududa olunmuş. diğer taraftan sermaye ıh- met: ~mrıne. 40 t?~ bugday -vermıştı~. fazlalık bile olmuştur. Mali harp p1a- dilnvanın iki büyük devletinin, Fran-
gitmektedir. racatı kontrol altına alınmıştır. Halkın Sıvı! servısler ıçın kadın, erkek, go- nımız hazırdır Son söz gene F a . ! 'it . 'h t' w t 

vazgeçmiştir. ---=o- · 1 ı ··11 .. k ·d b lanmıstır · , r nsız sa ve ngı erenın cı e ıne agmış ır. :aşesi için muhtelif tedbır er a ınmış- nu u a) ına aş "' milletinin olacaktır. Mutlaka galip ieleceğiz, çünk11 en kuv. 

50 bin Çek 
F ransı% kabinesi ta· 

dil edilece.'7 
oo Ma1iye nazırı bunu müteak~p müm· vefü biziz. 

Almanyaya karfı har· 
be hazırıdır 

Paris, 11 (Radyo) - Sabık Çekoc:
lovakya sefiri Osuski, Fransadaki 
Çeklerin gönülJil olarak harbe iştirak 
için teşkilat yaptıkları hakkındaki 

haber ilzerine beyanatta bulunarak 

sunları söylemiştir: 

- Fransız ordusuyla yanyana har 

Letmek istiyen Çekleri gönüllü de

ğil, muntazam Çek askeridir. V e bu 

nskerler, vatandaşlarını kurtarmak 

üzere Almanyaya karşı kendi bay. 

rakları altında harp edeceklerdir. 

Bunlarda elli bin kişilik bir kuvvet
tir. 

Berlin'den 
- Baıtaraf ı 1 inci aahifede -

re, Koridordaki harekat nihayete er

m:ş teliikki olunabileceğinden, Füh-

rer, Chienstochan, Kielce ve Konskie 

yolundan Radom ve Varşovaya doğ

ru ilerlemiş olan Silezya ordusu mın 

takasına gitmiştir. Führer, tayyare 

Kongre iki teşrinde top1anacak 
Paris, 11 (Radyo) - Kabinenin 

tadili mukarrerdir. Kabineye girecek v aşingtona dönen Ruzvelt , bitaraflık kana 
olan zevatın parHi.mento haricinde 

bulunan ze\·attan ve teknh:iyenlercle :ı nrınun tadilini İstiyecek 
mürekkep olacağı zannediliyor. Burı- Xevyork, 11 (Radyo) - Ruzvelt, da teşrinievvelin ılk haftası zarfında 
ların isimlerini gösteren listenin yarın kongreyi teşrinievvelin ikinci günü toplanacaktır. 

b h . ht 1 ı· içtimaa davet edecek ve bitaraflık --------------
sa a ııe~rı mu eme cır. . . . . . k . G k 

kanununun tadılını ı stıyece tır. o·· rı·ng·ın nut u ---··········,---
Bursa kurtuluş 

havra mı 

x e\•.rnrk, 1 ı ( A.A) - Ruzvelt. hu-

susi trenle Hydeparktan Vaşingtona d~gv i ştirildi mi? 
gitmiştir. _ 

Vaşington, 11 (A.A) - D'taraflık Biikreş. 11 (Radyo) - Gazeteler 

Burc:a, 11 (Ilu-ıu:-ıi) _ Bur:-;a bu- kanununda tacli15.t yapmak üzere 1\larcşal Göriııgin ı·adyoda verdiği 

gün kurtultı~unun 17 inci yıldönümü

nü kutlamıştır. 

o 

Hitlere çiçek atmak 
yasak 

Berlin, l l (Radyo) - Hükumet 

Bitlerin geçtiği yerl~rde halkın çi

çek buketleri ntma:-;ını 

yi de yasak etmiştir. 

sureti kati-

Dominyon/ardan as· 
ker geliyor 

toplantıya çağınlacak olan parla- tehditkar .::öyleYin Alman ajan:n ta

mentonun içl'ma tarihi henüz tesbit rafından neşredilen metin ile baş-

ı edilmemiştir. Razı müşahitlerin fik- nlıa~a zıd olduğunu kaydetmekte 

rine giil'e, hu hafta -:onuna doğru ela- ve bundan dolayı hayretlel'ini ~aklı

,·et tebliği yapılacak \"e parlamento . amamaktadırlar. 

- ---cu***.u>----

Ablokaı, JD bitaraf dev)etlere teşmili 
endiş ~ uyandırdı 

Brük~el, 11 (A.A) - D. N. U. 
1nıdlterenin ablukayı bitaraf devletlere de teşmil etmek teşebbihU 

Relçikada deriıı endiseler uyandırmıştı!'. 
Rıı nıesdedeıı bah edt>n Libre Rrlgique gazetcı-ıi lliyor ki: 

ile Visttilün garbında bazı Polonya Paris, 11 (Radyo) - Bütün Do -

fırkalarının muhasara edilmiş bulun- minyonlanlan tngiltereye asker g-önde

c8itaraf th•Vll'tler. muharip taraflarla :-;crlıe:-;t ticaret yapmak hak
kını hnizdi" Lahaye muk .. \·elcnaıncsi, bitaraf devletledıı harp mal
zeme:-i ıhrncatın 1 veyahut Transitini menetmeğc mecbur bulunmadık
lanııı sarih "'ıırette kaycleylemektedir. 1907 Lahnye mukavelename.si 
mucibinre, Belçika, ekonomik menfaatlerini temin etmek hakkını haiz
dir. Belçika. bitaraflıgını diirii..:.t surette muh:dnza etme::.i ile tezad teş
kil etmiyen takyidat kabulüne mecbur değildir. 

duğu Kielce - Radom mıntakası cep- :rilmektedir. 

h si üzerinde uçuşlar yapmı~tır. Füh ---oo* o<>--

Jngiltere K r :ılı ) Edeni 
babul ett i 

Londra, 11 (Radyo) - Dominyon- Polonya'va karşı duyulan sempati 

** Hariciye Vekilimiz Mos 
kovaya mı gidiyor? 

Roma, 11 (Radyo) - htanbuldan haber alınmıştır: 
Türkiye hariciye \•ekili B. Şükrü Saraçoğlu, Rus hariciye müsteşarı 

Potemkinin ziyaretini iade için l\Ioskovaya hareket edecektir. Bu se
yahate ayni zamanda büyük ehemmiyet verilmektedir. 

----ece***>>>-----

Almanyadaki vapurlarımız 
Gemiler teslim edilecek. Fakat batı
rılmak tehlikesi bulurıduğu bildirildi 

! tanbul, 11 (Telefonla) - Denizyollarının Almanyada yaptırdı
ğı dört vapurumuz, hilkümetçe Almanyadan istenmiştir. Almanlar, 
son t. ): ... itleri verin ve gemileri alın cevabını vermişlerdir. 

Alman ce\ nbında, gemilerin batırılmak tehlikesi bulunduiundan, 
ancak Alman) da te_Jim edilebileceği kaydı da bulunmaktadır 

** 
lngiltere, Belçika ve Hollandaya 

birer nota verdi 
Pari~. 11 (Radyo) - İngiltere hükumeti, Danimarka ve Belçika hl. 

kumetlerine verdiği bir notada, Almanyaya iptidai ve gıda maddeleri 
-ıatmamalarını i. temiştir. Bunun üzerine Hollanda ve Belçika hüku
metlerinin teklifi ile Skandinavya hükumetleri hariciye nazırları Oa.
loda toµlanacaklar ve ing'lterenin notasını müzakere edebilecekler . 
clir. 

-----ccc"*1fr1r>>>----
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ltalyan gazeteleri de Versayın ha· 
talarından bahspdryorlar! 

rerin tayyaresi, Radom tayyare mey

danına inmiştir. Filhrer, buradan 

Varşovaya doğru, Polonya kıtaları

nın cepheyi yarmak için yaptıkları 

teşebbüslerin Alman topçusunun ate

şi karşısında eridiğı noktaya kadar 

uçuşuna devam etmiştir. Öğleden son 
ra Führer, ayni Polonya tayyare 

!ar nazırı Eden bugün Kral tarafından 

kabul edilmistir. Kral, Dominyonlar-

Pari . 1 ı ( Radyu) - il! cmlekctiııc diinmckte olan Lehi.satanın Ber-
lin elçisi gazetelere beyanatta bulunarak, bütün Skaııdinavyıılılar ara
-ıında, "ercfi , e cliiııyu hürrireti için miicarlele eden Polonyaya karşı 
kendi'iğintlen doğmuş lıir sempatinin canlanmakta olduğunu söyle· 

Roma, 11 (Radyo) - Bütün gazeteler, Popolo Ditalyanın dun citaJ. 
• yanın mukadderatı> başlığı altında çıkan yazısını naklediyorlar. 

meydanından kalkarak kendi umumi 
kararıahına dönmüştür. · 

Almanyada aeferber lilc : 
Amsterdam, 11 (A.A.) - Alman 

seferberliği şahsi davetnameler gön

dnn gelen raporlar hakkmda izahat al-

mıştır. 

---aınaaaasaa---

Kral Zogo 
Londra'da 

derilmek suretiyle devam etmekte - Londra, 11 (Radyo) - Arna\·ud
dir. Dortmund polis şefi, emrine ve- luk kralı Zogo ve kraliçe, bugün Pa
rıhniş olan kimselere 11 ve 12 eylı11- risten buraya gelmiştir. 
ele mahallelerindeki polis komiser - o*o 
liklerine müracaat etmelerini bildir- R J 
miştir. us vapur arı ge-

Bunlar, emniyet servislerine veya • •• •• 
muavin servislere kaydedilip te he- rı donuyor 
nilz silah altına çağrılmamış olan -

Moskova, 11 (Radyo) - Kereste 
lardır. 

Berlin 11 (Radyo) _ Fransız yüklü olarak ingiltereye miitevecci-
's b Al t · hen yola çıkan Ru.s vapurlarının, der 

topçusu, ar urg man ayyare ıs- Ru" limanlarına dönmesi tekar· 
tas\ onunu bombardıman etmiştir. hal "' 
Bu i tasvon daha evvel tah'Li}'e edil- rür etmiş ve kaptanlara Hiz•!'!l "' 'en 
mi§tir imirler verilmi:ıtit' 

mi;:tir. 

13 milyon varıl petrol hazı r 
Pari., 11 <Radyu) - ~Ieks 'ka hükumeti, ingiltere ve Fransaya gön

derilmek iizel'e 13 milyon varil petrol hazırladığını ve bunların emir
le>rine amacle bulunduğunu bildirmi~tir. 

Bergetsgadenin diktatörüne Kay. 
zeri tercih ediyoruz 

Par is, 11 (Radyo) - Kolan \' e gkslaşoı1elde bazı A imanların elin
de .,u mealde beyannameler gorülmüştur: 

cBcrgetsgadenin d'ktatörüue Kayzeri tercih ediyoruz.» 

Sofvada trenler işletilmiyor 
Sofyn, 11 (Radyo) _ Başvek'l, Yugoslavyanın Sofya sefiri ile 1,5 

saat görüşmüştür. Kral Boris de, Bulgari tanın Yugo:slavya elçisini ka
bul etmiştir. 

Bulgarj,..tancla, mahrukat sarfiyatının azaltılması m::tklladiyle m:.ıh .. 
telif ·e1·Iere ı·alısan 25 katar -.:eferlerden kalrlırılmı<;tır . ~ . 

Bu makalede: 
«!!ataların ta:-ıhihi için, aradan onar sene geçme.sinin lüzumu tarih

te dikkatle vakid'r. lşte bunlardan biri de Versay muahedesi idi. !tal
ynnın, şu sıralarda tarihin en mühim anlarından birini yaşadığı mu
hakkaktır. Mukadderatımızın sağlam ellerde bulunduiunu biliyoruz 
ve Duçeye inanıyoruz.> 

Denilmektedir. 

----ccc**1fr>>>-----

Y un an İ Standa tedbirler alınıyor 
Atina, 11· (Radyo) - Yunan hükfimeti bazı tedbirler almıştır. Bu • · 

rada et ve ekmek istihlalönin azaltılma~ı tedbirleri de vardır. Ekmek 
"az yendiği takClirde milli büdcede 40 milyon drahmi fazlalık olacaktır. 
Eşhasın e\•lerinde bir haftalık yiyecekten fazla bulundurması yasak e
dilmiştir.• 

1 Istanbula bin vahudi geldi 
t 1 'tanbul, 11 ('telefonla) - Panama bandıralı bir vapurla bugU n 
limanımıza ' bın Yahudi gelmiştir. Bunlar da vapura Köstenceden bin
mişlcrdir. Vapurun sahile yanaşma:-ma izin \'erilmemiştir. Gemi Top. 
hane açıkl:'rından demirlemiş. şehrimizdeki Yahudiler kendiler·~ .. ':.' 

1 cek gônderm şlerdir. Gemi ırecP Fili"Hnr hR .. 4'
1•rt Ptm;._tir 
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Paris-Lon.dradaıı Varşoı.:a'dan lzmir Sicil ticaret 
-Bat tarafı ! inci sahifede- - Baştarafı 1 inci sahifede - I v d 

bir deniz hareketi \'Ukua gelmemiş- nuştuğu zehabını verm~k için Polon- memur u gu n an: 
lir. ya radyolarının dalga uzunluklarını! (Cemil Kaşka) t"caret unvaniyle 

Fakat, Alman denir:altı gemileriPe kullanmağa devam e1}lle)ftedirler .. AI- İzmirdc Anafartal«r caddesinde 70-
karşı birçok hareketler yapıldığına manlar geE;emie de bir Polonya radyo- 72 numaralı mağazada her türlü tu
rlair paporl;y gelmiştir. Bu h~reket- sunun dalga uzunluğunu kullanmışlar hafiye ve itriyat ticaretiyle uğraşan 
lerden hazısının mıı:vaffakıyctle n~- ve spiker polqnyalıların kanlarının Cemil Kaşkanm işbu ticaret unvanı 
tlcelımmiş olması pek muhtemeldir. son damlasınn kadar kendilerini mü- ticaret lfanunu hükümlerine göre si~ 

Goodwood vapuru 1Jatırılmış1 21 dafaa edeceklerini bildirdikten sonra cilin 2§71 pumarasına kayıd ve tes-
kişil~k mürettebatı kurtarılmıştır. hakikatı tamamiyle yanlış şekilde gös- en ~dildiği Han olunur. 
Magdapur vapuru 4a patırılmı§tır. teren Alman tebliğini okumuştur. İzmir Sicili t·caret memurlu-
Bu v;ıpurup mürettebatından birkaç Tevkif edilen Fo/onya/ılar: ğu mührü re::.mi.si ve F. Tenik 
kişi boğulmuştur. Lqndra, 11 (A.A.) - Almıınların imzası. 

Parjate hava hücumu işgali altında bulunan mıntakalarda -:--::;;:=~==--=--:-:--:::=-=--.,...----
Paris, 11 (A.A) - {}ece saa.t dör- Lir 9ok Polonyalılar tevkif ed:Imi~tir. İzmir asliye ikinci hu~ıık hi.kim-

dü a]tı geç~, tehlike düdükleri, par- Bunlar rehin olarak plıkonulmakta - liğiJıden: 

- --.... - - -

Sizde böyle gü.z:cl 
resimler çekebillrsini7 

, 

rislileri uykudan uyanµırml§ ye ka- dır. Alman radyosu, bu vaziyeti Po - İ?;mirde ikinciheyler sokağında 
d.ın, p*ek P.i,itün halk intizamla sı- lonya lisanı ile pildirmiş ve Polonya gömlek,çj atelye~inde d.}dşçi Ahmed 
ğınaklara dolmu~tur. Saat beşi yjrmi arazisinde cff:alliyete mc11sup Almanla-ı kızı I!ik~et tarafından kocası Na
geçe, düctuı--ıer. alarmin nihayet bul- rın geniş mikyasta tevkifine karşı bir mazgap ısrnet;paf?a gL Dündar sokak 
duğımu ilan t?tmiştir. mukabele:bilmisil olmak üzere tedbi- 20 numaralı evde oturan Mevliid a-

re müracaat edildiğini ilave etmiştir. Ieyhine açılan boşanma davasının Hatıralarınızı ''KODAK'' Jpgili~ filosuırun çalı§rna§t Rfidyo, tevkif edilen Almanların ser Meylfidu:ıı gıyahında icra kıJınan 
Lo11qra, 11 (A.A) - İ::itihl:nmıt best bırakılmadığı takdirde bu rehin- tahkikat pe mahkeme sonunda: 

ne~arj!ti, amirfl.!Jik makamının Al- lerin en fena muamelelere maruz ka- Medeni K. nun 134 ve 138 ve 142 
tnan tflhtelbahir}erine karşı .Ş.lınan lacaklarını rebarüz ettirmiitir. ve 150 inci maddeleri hükümlerine 
tedbirl.erin neticesini bildirmediği Varşova, 11 (A.A.) - Polonya ge- tevfikan Hikmetle ::.\IevlO.dun yekdi-
Ui yalnız deniınltı maynluı döken ııel kurmayının 10 eylül saat 23 de 
Alman gı;milerine karşı elde edilen neşrettiği 10 numaralı tebliğ: ğerinden bo~anmalarına ve kabahat 
?nuvaffakıyetleri neşrettiğini bildir- Almap hava )mvvetleri bütün gün Mevlfidda daha ziyade görüldijğün
tnektedjr, Ijalpuki, ingiliz takib filo- bombardımanlarına devam etmişler _ den hüküm tarihinden itibaren pir 
su, bilhp,.s~a jngiltere civarında im- dir. Ostraviede, l\ıfazovieckiede ve Bug sene müddetle evlenememesine ve 
Parştorluğun deniz }'Ollarını Ve mu- hattı üzerinde çarpışmalar hala devam maaarifi muhakeme olan 1314 kuru
vasala.smı muhafaza etmek üzere bü- eylemektedir. Düşman }tar~ovanın ci- şun dahi Mevlı'.ide yüklet!lmesine 
Yltk bir fn~.Iir~t gö-.termekteqir. Ya- varrnclan ş-eri püs}<ürtülmüştür. Var-
kılld~ pijtün ticaret ııemilerine harp ŞO\'anın gnrbında dQşmanın zırhlı kı- l0-

7
-
939 tarihinde karar verildiği ve 

gemil~rj »efl:}kat edecek ve ;bu sanı- talarının taha~şüdü müşahede olunmuş usulen tanz:m kılınan gıyap ihbar -
de ingili4t vapurlaqnı torpilleme va- tur. Cenupta San hattının garbında namesüı.in Mevlftdun i~ametgahının 
kaları azalacaktır. Harp patlar pat- muharebeler devam ediyor. meçhuliyetjne mebni mahkeme ko
lamaz qu usulü tatbik etmek imkanı Alman askerleri garp harbini bilmiyor ridoruna talik kılındığı tebliğ maka-
ellde edilmemişti. Çünkü vanurJar VarşoY;ı, 11 (ft..A.) - Vgrşova d- mına kaim olmak üzere ilan olunu 

6X9 sm. 

uzakla da d v k b" h ld b l ' d r 1 1 1 . ••1:."""' ............. ,,... r. r agını ır a e u un- \arın a o oıwn.ıı ar tarafından esır =ı ,,,.,.,,,,,,,,, ....... ,, .. !"11"~'"'': 1"''''''' 11111111111111"1 '''' 1111111 :.•n• 

rnakta idiler. Bunların buluııdukları edilen Almar a<ıkerleri. Almanya ile ~ zmır Leva~ ım Arnır lığt :)atı ı Alma : 
Yerlere ha.~p gemil~:i. gönderilJlleSİ İngiltere ve fı'r:msa ara<;ında harp ilan a Komisyonu ilanları : 
Zamana mutevakkıf ıdı. d"l · b 1 d v } J' ' 1 • • e ı mrn u un. u~tm~ an ~aberdar ol - ZinU' evazım amırliği satın alma komisyonundan: 

Bu hafta deniz hareketleri ecre- madıklarını lııldırmışlerdır. ) - Çanakkale müstahkem k. b"l . d b . 
.Yan etmemiştir. Yalnız ingiliz muh- r . . .. mev ı o gesın e eş pavıyon, üç 
tipleri, torpil ve mayn dökücü gemi- a;şovada çetın mınler: tavl~, Üç hangar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lel'i büyük bir faaliy.et göstermişler- . Varşova, 11 (A.A.) - Var~oya gar- 2 - ~ksıltme ve ihkalesi 21 eylul 939 perşembe gijnü saat on 
dir. nızonu genel kurmay ba~karp albay b•rd .. Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonun-

Batan vapurlar Lipinski1 dün akşam saat 22,30 da Var da l'apılacaktır. 
Londra, ı 1 (A.A) - cNagdapour» şov~ radyosunda beyanatta pulunarak 3 - ~uhammen be.deli 187740 lira J 1 kuruştur. Muvakkat te--

'V'apuı-unun torpillenmesi neticesinde demiştir ~i: mmatı 1 0638 lıradır · 
kaç kişinin öldüğü henüz malôm de- cVarşova, çetin günler yaşamakta- 4 - isteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları, ol-
ğildir. dır. Sabahın saat beı;ıinden heri diiı;ı _ madıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassıs insaatın so-

~ f'4 ~ mm k d d · .. 1 k ~ 
6 eylUlde batırılan cRio-Claro» va- manın tayyare hücumları J:ıiribirini . a 8 ar aımı 0 ara iş başında bulunduracakları noter-

PUrU'D un mürettebatı ~ir, Hollanda takip ediyor. İlk hücum eımasınoo Po- iı~tcm rn.usaddak bir taahhüt kağıdile temin etmeleri ve asgari 
vapuru tarafından Asor adalarında lonyalılar bir tal'Yare düşürmüşler _ bır part!de 1 OO bin liralık inşaat işini muvaf fokıyetle yap -
karaya çıkarılmıştır. dir. Gün<lüz yapılan 14 hava hücumu- mış olduklarına dair resmi bir makamın tasdikini havi vesa-

R t T
. 8 ı~ıd t · Al ik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerin-

e egen ıgeu vapuru, ey u e na ye mış man bombardıman tayya- d k 
batırılmıştır. Vapurun yolcuları v~ resi iştirak etmiştir. Bunlardan on be_ş e i yazılı vesaiki komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 
tntirettebatı bir Belçika vapuru tara- tanesi Polonyalılar tarafından düşü- 5 - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve hususi şartname Çanakkale 
tından kurtarılmıştır. rülmilştür. Mat. Mv. satın alma komisyonu, İstanbul, İzmir ve Ankara 

Dı•gver cı'hette d'l b' H ı Al l.evazım amirliği satın alma komisyonlarında go''ru"lebı'lı·r. n neşre ı en ır o - man beyq,mıameleri yaıkıldı 6 
landa tebliğine göre Hollanda bita- Varşova 

11 
(AA) Jk· l - Isteklilıtrin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde takdim 

:raf] v . 1 • • - ı nıırnara ı edecekleri teklif mektupları teminat mektubu veya makbuz-
ıgını mtidaf aa etmek üzere şimal p0z01ıy"' 1·adyosu d.. k · · l 

d . . .,, , un gece ·ı neşrıya- arı v digw "k' · d fl h enızı adaları arasına ve sahillerine tında şı• Jıabe1•1 ,, • • t... 6 er vesaı ın ıç ve ış zar ar mü ür mumu ile iyice 
..... d"k . . , ... ııı verınış ı1. kapatılm ı k E ·h 1 d b <uayn o müştür. 

8
. ·z 

1 
lk b . v ı§ 0 aca · n geç ı a e saatın an ir saat evveline 

ıvı uı a enzzn ve yag dağ1tıl • kadar Ç kk 1 M M S l k 
Al d ·ı h b ı ana a e st. v. atına ma omisyonununa mak-

manya an veı'l en a er ere gö- maya eRkı'si gibi devam olunacaktı;·. h k 
re ı:u·ıı ı:r · k · · d k' H ı uz mu abilinde vermeleri lazımdır. Postada vaki gecikme-

n ı em ~ enewıc ısının e ı o - Alman tayyareleri tarafı•ıdrı•ı atıla~ı } ı ' ''' ' er ;;azarı itibara alınmaz. 
anda«nayn tarak gemisi geçen cuma ve halkı şehiri teslime davet eden be- 7 y k d 

o"' u b ı d b' · - . u ar_.1 a. yazılı. ves.aikten her hangi birini ibraz edemiyen 
.,,un u mayn er en ırıne çarparak yannameler Pilsudski meydanında a- ı kl b t t ısteklı erın te ıflerı katiyen nazarı itibara a!ınmıyacaktır .. 

a mış ır. zimkô:r büyük bit halk kütlesinin önün 31 8 12 ı 6 3223 
Paris, 11 (Radyo) - Fransız umu- de büyük bir ateş halinde yakılmış _ 

nıt karargahının harp tebliği : t ----:17"7'~!"'::':'--:---.-ı:-;::::':'!,...-'!'~~~~....,.~~~~,,.,.._-....... _--
Gece, he:reti umumiyesiyle sükQn ır. Polonyanın sabık Berlin büyük el- İzmir levazım amirliği aabn alma komisyonundan; 

içinde geçmiştir. Kıtalarımız, mahal- 1 - İzmir müstahkem me\"ki merkez birlikleri hayvanahmn 
ı~ b' .

1 1 
b 

1 
fi si Lipski Vil naya f!elmis ve gazete - ( 5 ı 6000) k'l l f ·h · k ] f ' ır ı er eme aşarmış ardır. 'l t v b tt 'b .. .. S ı o yu a ı tıyacı apa ı zar usulü ile münaka~ 

P 
. 

11 
(A A) S t 

2 
cı e1·e yap ı_qı e11ana, a utun kan- saya konınu!::tur. 

arıs, . - aa 5 ta neş- d l k l . . r ' 
,.. d'l F k At bl'~. ıncıv meme ·et erınde, şerefı ve dün- 2 fhales' 13 l"l 939 b .. .. · "e ı en ransız as erı e ıgı: h.. . tl . . . .. 

1 
1 ey u çarşam a gunu saat on altıda lzmirde 

K ti 
. . 

52 
k'l t l'k b" ya ıırrıye. en ıçın mucade e eden Po- k l d J · l . ı·v· l uvve erımız ı ome re ı ır . . • . ış a a zmır evazım amır ıgı satın a Jlla komisyonunda 

ce h il . d ·1 l kt d' l lonyaya karşı kendılımrıden meydana yapılacaktır. 
p e zerın e ı er eme e ır er. k b ·· "k b · · 

llu cephenin üçte ikisinde mukave- ç~ an b~ldy~ . ırt.sempatı mevcud oldu- 3 - Tahmin edilen tutarı 27090 liradır. 
. . . . . gunu ı ırm1ş ır. 4 T · t kk ı_ (2031) tnet ehemmıyetsızdır. üçte bırınde Al • • - emına l muva ate aKçası lira ( 7 5) kuruştur. 

Şiddetli bir mukavemet vardır. manlar Varşovadan çekılıyorlar 5 - Şartn9mesi her gün komisyonda görülebilir. 
Paris, 11 (Radyo) - Bugünkü iler- Var!ova, 11 

A (Radyo) - folonya 6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
1 umumı karargahının teblı·g·ı· · go" t k b · · d d' J enıe hareketinde bir çok köy kasaba · s erme mec urıyetın e ır er. 
~e bayır ele geçirilmiştir. Zigfrid hat- Alman JJava kuvve.tleri bombardı- 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
larına taarruz devam etmektedir. manlarıı d~v.am ettıJer. Güryanın üçü~cü maddelerinde ve şartn&qıesi11de yazılı vesikaları ile 

Paris, 11 (Radyo) - Fransız or- yukarı vadısınde vaziyet değişmedi. ternınat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
dusunun şimdiye kadar Garp cephe _ l\~açar~k ve Bugaz nehri vadisinqe evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Bind . 1 tt·~. Al ~ kl 900 şıddetlı muharebeler devam etmek- 29 3 7 ı 2 e ışga e ıgı man .. opra arı d' 1 k , .. 
kı'lometre bb dd . d d' te ır. ;,.. man ıtalan, nıudafaa karı: mura aı ra esın e ır. 

Vart O Üh
. kt 

1 
şısında Varşova kapılarından "ekil-

rmanının en m ım no a arı v b 1 1 d }I 

lt"ransız ordusunun elinde bulunmakta- mege aş amış aı· ır. 
dır. İşgal olunan bu yerler, Sar şimen- .. ~-ug~~ yarşovada 16 tayyare dü
diferlerinin nakliyatını tehlikeye ko- şurulmuştur. 
l'acak derecede hakimdir. Fr:msız or- Vistül nehri boylarında harp ol -
dularının muvaffakıyeti askeri bakını- maktadır. Alman radyosu yalan ha
dan ehemmiyetlidir. herler neşrine deYam etmektedir.Vov 

Paris, 11 (Radyo) ~Bugün inUşar üç defa bombardıman edilmiştir. Ka
~~n 14 ve 15 numaralı resmi tebliğ- !abalık mahalleye fazla bomba düş
leıode, Fransız ordularının Sar mınta- müştür. Ölü ve yaralı vardır. Vava 
ltaaında Duvej tepelerinde ilerledikle- gelen trenin yolculaı·ı, Alman tay
l'ini ve Muzelin şarkında mukabil taar- yarelerinin taarruzu karşısında 72 
l'uza geçen Alman tanklarının püskür- defa trenin durduğunu ve halkın ine
'ttı.ldüğil ve yeni muvaffakıyetler elde l'ek bombardımandan kaçtığını söy-
edildiği, tayyare faaliyetinin pek şid- lemişlerdir. . 
d~li olarak devam ettiği bildirilmek- Romanya ya geçen Lehhler: 
tedir. Bükreş, 11 (Radyo) - Romanya-

Londra, 11 (Radyo) - Bir Alman ya geçen Lehlileri silahlarından tec
to11>il gemisi, Şüude torpillere çar- rid için iki tren nolis ve jandarma 
t>arak batmıştır. Hadise, İsveç sahil- hududa gönderilm'ştir. Lehlilere hu-
lll'inden heyecanla seyredilmiştir. susJ: yerler hazırlanmaktadır. 

3222 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komi•yonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

----
3800 Koyun eti 
2850 Kuzu eti 
4750 Sığır eti 

1 - İzmir deniz komutanlığı birli}derinin yukarıda cius ve miktarı 
yazılı üç kalem et ihtiyacı açık eksiltrqe suı· tiyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalei:ii 28 eylı11 939 perşembe günü saat 15 te kışlada İzmir 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahnıin edilen tutarı 4142 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 310 lira 65 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gü;n komisyonda göri.jleJ:>ilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldukların~ df[ir vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tirak edecekl~r 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
mu\·akkntalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona. -rr.ü-
rac ap.tları. J 2-1 7-21-26 

-ebedileşt:iriniz 

''VOLLENOA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık, sağlam 
Anastigm;:ıt 1: 4.5 Kornpür Otomatik 
eu GÜNÜN MODERN MAKiNESİ 

96 liradan başlar 

KODAK satıcılarından 

~rıuın11 ve y~ şu adre511 
müracaat ediniz 

KODAK Şrrketı - 8eyo(ilu, Jstanbul 

İzmir Le"Jazım Amirliği Satın Atma Komisyonundan: 
1 - 961520 kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - ~apah zarfla eksiltmesi 20/ 9/939 Çarşamba günü saat l 5 de, 

h.bnbulda Tophanede Lv. Amirliği Şatın Alma Komisyo 
nunda yapılaaktır . 

3 - Tahmin bedeli 30768 lira 64 kuruştur. 
4 - llk teminatı 1307 lira 65 kuruştur. 
5 - Şar~namesi komisyonda görülür. 
6 - fste1<.lilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona verme-
1erj. 2 7 1 2 16 -lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon1U1dan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazaı-lık suretiyle 225 
ton buğday üğüttürülecektir. 

2 - İhale.si 14 eylıil 939 per~embe günü snnt 15 te kışlada lzmir 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı kntiye akçası 641 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler teminatlariyle birlikte ihale saatından evv~( komis· 

yona müracaatları. 

lzınir nıemleket hastanesi baş ta. 
bihliğinden: 

İzmir memleket hastahanesi 10-15-20 lira ücretli kadın hademe". 
alınacaktır. İaşe ve ibateı~·ri hastaneye aittir. hteklilerin her gün :bas.-
tane baştababetino müracaatları 6-8-10-12 

lzmir Lise ve Ortaokullar sa
tına ma komisyonu başkanlı
ğından: 
Kızılçııllu öğretmen oklu eğitmen kursu talebesi için 979 liralık 98 

takım golf elbiseye talip çıkmadığından 22-!l-939 cuma günü saat 15 
te tekrar açık eksiltmesi yapılacaktır. Şartname ve nümun<!si her gtin 
kültür direktöı·lüğünde görülebilir. 1 teklileriıı belli gilıı ve sııalte 73 
lira 43 kuruşluk teminat makbuzu ile birlikte kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 3362 

1 1 a n 

Sen Jozef Fransız 
koleji 

Telefon: 4237 
İlkokulu bitiren talebelerin ihzari sınıfımıza kayıtları de\"am etmek-

I tedir. Tedl'i~atıı 18-9-1939 tnrihinrlc başlanıyor. 12-14I 

IZMİR 
A UK SUCJ\T 
Tiirk Anonim Şir '--eti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: f zmirde Halkapınardaır. 
Yerli Paınyğundan At, Tayyp.re, Köp~kbaş, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi ima] eylemekte 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telef OP Noa 2211 VP 3079 
TelO"r~f r\dre~İ: 1 

-
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Yüksek ziraat enstitüsü veteriner den: 
1~:. Mut7r':m~.B. 

Beherinin 

Fakültesi Askeri kısmının kayıt Muhammen 
S. No. Adedi Kıymeti Kıymeti Y~ 

-
532 1 inci Kordon Balı~1ane altında 1 Eski 1 5 

yeni No. Dükkan 135 
.100 

-
00 
00 Ve kabul Şartları: Lira Kr. Lira Kr. 533 

534 
Şehitler M. Yalı sokak 3 No. lu Hane 
2 inci Karantina Mızraklı dere sokağı 21 / 2 
No. lu Hane .. 

l - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıJ sivil tam devreli lise ~ 
lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
vermiş olmak şartiyle ta lebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki rnsıf ve şartaln haiz olması lazımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti ı.ebaa.sından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz -

mete müsait olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
d) - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (zabıta vesika.sı 

ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması 

lazımdır: 

a) - Nüfus cüzdanı yeya musaddak sureti. 
b) - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
b) - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdik]· te· 
ahhüt senedi. ı 

e) - Sar' alı, uyur kan gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müpte·,. 
18. olmadığı hakkında. velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi" 
(Bu gibi hastalıklardan b;ri !le okula girmezden evvel malOl oldukalrı 
sonradan anlaşılanlar okulda::ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hükfimet 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şübelerine istida 
ile müracaat edecekler Ye şübElerince ikinci maddede bildirilen evrak! 
ikmal ettikten sonra, Aııkarada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa • 
kültesi asker! talebe amirliğ ine gönderilecektir. 

4 - Müracı:ıat müddeti: Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra. 
müraca&r: kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imt ihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele.: 
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ye kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik şilbele-
ri ile tebligat yapılır. 19 25 27 31 3 6 8 10 12 14 17 20 (3063) 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla• 

ma okulu birinci sınıfına talebe 
alınıyor 

J. - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge
dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki ~tlarll .. 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. ~ 

2 - Kaydı kabul şartları: 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. . ~ Ci 
B) Vücudünün teşekkülah dii.z'gün;' ~henkli, sıhati yerinde 

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

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14~ 17 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had· 

!erine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

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

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

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

r::::::::~-1 1_19 22 24 27 29 31 2 5 7 1 o J 2 J 5 1 7 3034 

Gümriik muhafaza genel ko
nutanlığı lstanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyo. 

mundan: 
- Gümrük muhafaza genel komutanlığı teşkilatı eratı için sa~ 

tın alınacak 2000 adet erat kaputunun kapalı zarfla yapıla
cak olan 28/ 8 939 pazartesi günü saat on beşteki eksiltme
sine talip çıkmadığından 22/9/ 939 cuma günü saat on beş· 
te kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

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

bilir. 
4 - isteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektup
larını GaGlatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikin
ci kattaki komisyona vermeleri. 3 6 12 16 6824/ 3244 

Kırkağaç belediyesinden: 
Kırkağaç ka:-;abasına isale edilecek olan koca suyun şehir şebekesinin 

ilk yapılacak kısmının 2508 lira keşifli tesisat işçiliği 4-9-939 tarihin
den 18-9-939 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 18-9-939 pazartesi günü saat 10 da Kırkağaç belediye 
dairesinde yapılacaktır. :'ltuvakk:ıt teminat miktarı 188 lira 10 ku-
ruştur. 6-9-12-15 3312 

lzmir v·!ayeti Defterdarlığın 
dan: 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu· 
na göre haciz edilen Mesudiye mahallesinin Bornova caddesinde l 9-21 
sayılı ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 21 gün m "iddetle müza. 
yedcye çıkarıblıştır. 15 / 9/ 939 Cuma günü kat'i ihalesi yapılacağın~ 
dan t::ı.l°) olanbrın ayn; günde saat 15 de idare heyetine-mm"~~'*""' 
etmeleri. 5 12 (3309} 

• ı.:. 

1 11 26 27ö 

2 1 10 " .. 10 

3 ' 20 80 

4 7 5 35 

7 - 27 2, ~ 50 67, 50 

9 6 25 ~ 150 

10 2 25 50 

13 2. 

40X190X100: 190 boy ve 100 geniş
lik ve 40 santim derinlik eb'adında 

kamilen ihlamur kapakları kontreplak 
ihlamurdan küçük dosya dolabı mev
cudun ayni ve cilalı olacaktır. 
Fırınlanmış gürgenden yazı makine
si masası mevcudun ayni cilalı olacak 
ve çekmecelidir. 
40 X 190 X l00: 190 boy ve 100 geniş
lik ve 40 santim derinlik eb'adında 

eğreti iki raflı önü camlı alt kısmı iki 
sürmeli furunlanrnış gürgenden kü -

· tüphane dolabı mevcudun ayni ve cila
lı olacaktır. 

Elbise ve şapka askısı furunlanmı~ 
gürgenden bir metre b~unda askı 

yerleri ağaç ve kamilen cilalanmış o
lacaktır. 

Eğilmiş ağaçtan beyaz sandalya 
~ mevcudun ayni. 

Şef koltuğu kara ağaçtan oturacak 
yeri apolet maroken döner koltuk mev
cudun ayni. 

40X90X190 eb'adında furunlanmış 
. gürgenden alt kısmı defter koymağa 
mahsus iki bölmeli, bölmeler tama -
men ihlamurdur. Üst kısmı da 50 san
tim yüksekliğinde çift kapaklı eta~ 

jerli dola:p. Mevcudun ayni olacak 
ve cilalıdır. 

İhracat gümrüğü müdüriyetinde 
mevcud koltuk takım1na göre san -
dalya. 

535 

536 

537 

;38 

539 

540 

Çuha bedesteni Mürabit çarşısı 1 l 4/ ) 16 
No. lu Dükkan. 
(Halkapınar Kağıthane Cad. Çatalçeşme 
Sokak Eski 284 taj 2 Numaralı Hane 
Bayraklı Menemen Cad. 49/ 1 Numaralı 
Dükkan. 
Karşıyaka Alaybey Sütçü sokağında 19 Eski 
88 yeni No. Hane 
Bayraklı Menemen Cad. Sahil Sokak J 6 T aj 
No. lu Hane. 

6 00 

24 00 

55 00 

24 00 

27 . 00 

48 00 
Karşıyaka Alaybey Salih paşa 1 89 T aj No. lu 
Depo. 100 00 

Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 3/ 9/ 939 tafi.. 
hinden itibaren 16 gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye 
konulmuştur. İhaleleri 18/ 9/ 939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de 
Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen be
delleri üzerinden % 7 .5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 3 t 2 (328 l) 

Devlet limanları 
müdürlüğünden: 

lzmir şubesi 

İşletme vasıtalarımızla atelyemiz ihtiyacı için 700 ton yerli lavema· 
rin maden kömürü sahn alınacaktır. Muhammen bedel 9100 lira mu
vakkat teminat 682,5 liradır. Kömürün ihalesi 22-9-939 cuma günU 
saat 16 da lzrnirde devlet limanları işletme umum müdürlüğü tzmir 
şubesi binasında toplanan milbayaa komisyonunda yapılacaktır. Buna 
dair şartname bedelsiz . alınır. İsteklilerin bildirilen vakit Ve saattan 
azami bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olmaları 18.zımdır. 6-9-12-15 (3315) 

15 2 
takım 

100 200 S 1T · Den Norsk~ Middel• 
Takımı üç parçadan ibaret döşeme perCO y apUr h · • 

furunlanmış gürgenden ceviz kapla- A :ıvs lnJe 
ma döşemeli maroken olacaktır. Cenf QSI cBayard> vsp. 25 eylülden 28 ey• 

Memur masası. Ortası bir çekmece- lüle kadar Diyep. Dünkerk ve Nor• 
1i ve üstü linoliyornlu furun1anmış ROY ALE NEERLANDAISE veç limanları için yük alacaktır. 

16 11 10 110 

gürgenden mevcudun ayni eb'adı KUMPANYASI cBosphorus> vap. 25 ilkteşrindeıı 
70X125. Ulysses vapuru elyevm limanı~ 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dünkerk 

Muayene masası 65 x 115 eb'adında mızda olup N evyork için yük alarak ve Norveç limanları için yük alaca~· 
üzeri linoyornlu üst kısmı iki çekme- hareket edecektir. tır. 

17 5 20 110 

celi. Alt kısmı bir kapaklı ve iki raflı Venüs vapuru elyevm limanımızda İzmirden hareket 
beyaz çam ağacından ıskaralı bir ki- bulunmakta olup Anvers, Rotter· AMERİCAN EXPORT LİNES, lp.ci· 
şilik mevcudun ayni. dam ve Amsterdam l imanlarına yük Ekshibitor vap. 10 eıylille doğrll 

Müdür masası 80x160 eb'adında alarak hareket edecektir. bekleniyor. Nevyork için mal alacak 18 1 75 75 
üzere yedi milim kristal camlı ortası Orion vapuru 12-9-939 da gelerek tır. 
çekmeceli ve iki yanı kapaklı ve sağ Bırgaz, Varna, Köstence limanları - Eksminer vap. 17 eylllle doğru 
tarafı çekmeceli ~ol tarafı raflı ve ki- na yük alarak hareket edecektir. bekleniyor. Nevyork için mal alacak 
milen kontraksiyonlu içi ihlamur üstü Svenıka Orient Linien: tır. .. 
kaplama (me§e) y~zıhane. Mevcudun Bardaland vapuru 20-25 tarihle- Eksmouth vap. 20 eylüle doğru 
~yni. rine doğru limanımızda beklenmekte bekleniyor. Nevyork için mal alacak 

Müdür koltuğu meşe ağacından altı olup Rotterdam, Göteborg, Kopen- Ekscello vap. 26 eylüle doğru bek-19 1 25 25 
taplah oturacak yeri maroken döner hag ve Helsingfors limanları için leniyor. Nevyork için mal alacak · 
koltuk mevcudun ayni. yük alarak hareket edecektir. tır. 

Şef masası 80X140 eh' adında kara Finaka A. N. G. A/B. kumpanya· Pire tarikiyle 
ağaç kaplama içi ıhlamur bir tarafı ıı: Ekscalibur vap. 14 eylülde P ire· 

20 9 60 540 

dominister üstü yedi milim kalınlığın- Saimaa vapuru 12-13 eylül tarihin den Nevyork için hareket edecek · 
da kristal yazıhane mevcudun ayni. de beklenmekte olup Götebor, Ko - tir. 

Şef koltuğu beyaz fırınlanırnş v.e penhag, ve Hels-ingfors limanlarına Ekset er vap. 28 e~· lii lde Pireden 
eğilmiş gürgenden mevcudun ayni. yük a larak hareket edecektir. Nevyork için hareket edecektir . 

21 5 8 40 

1767 50 
Yukarıda müfredatı yazılı mobilyalar yaptırılacaktır. 2490 sayılı 

kan.unun hükü.mlerine tevfikan 18/ 9/ 939 pazartesi günü saat on altıda ·açık 
~~sıltme suretıyle yapılacaktır. Eksiltme İzmir gümrükleri baş müdürlü _ 
gune bağlı ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve satış servisi binasında 
ola.ca~tır. Tahmin bedeli yekunu 1767,50 liradır. Bunun üzerinden yüzde 7,5 
h.esabıyle muvakkat nakdi teminatı 132 lira 60 kuruştur. Bu eksiltmeye iŞ
tı.rak edecek erbabı san' at kanuni ikametgah sahibi olmak ve 939 mali yılına 
alt maliye unvan tezkeresini hamil olmak ve aranılan teminatı vermek ve 
makbuzunu komisyona ibraz etmesi lazımdır. 

Bu. iş üzeri~~e fazla malfimat istiyenler tarihi ilandan itibaren rnuay 
yen olan ıhale ~arıhıne kadar her gün saat on beşte satış servisine müraca-
atla şal'tnameyı görecekleri iliin olunur 6--12 3293 

Gümrük Mu haf aza genel ko· 
mutan/ığı 

Istanbul Levazım amirliği Satın al
ma komisyonundan: 
.1 - Gümrük muhafaza teşkilatı eratı için satın alınacak 4000 

adet erat yazlık elbisesinin kapalı zarfla 19 / 9 / 939 Salı gün .. 
saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. u 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır. ilk teminatı 1575 liradır. 
3 - Evsaf ve tartname komisyondadır. Görülebi1ir. 
4 - isteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları teklif mektup
larını Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar han ikinci kat-
taki komis ona vermeleri. 29 2 7 12 6632/ 3180 

lzmir elefon üdürlüğünden 
- idare ihtiyacı için 538 parça akümülatör plak ve separatör

Ieri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 29/ 9 / 939 tarihinde Cuma günü saat 15 de lz~ 

mir Telefon müdürlüğü binasında Satın alma komisyonunda yapı
lacakbr. 

3 - Muhammen bedeli cif lzmir 382 lira 50 kuruı ve muvakkat 
teminatı da 28 lira 69 kuruıtur. 

4 - Bu ite ait şartnameler her gün lzmir ve f stanbul Telefon 
müdürlükleri Levazmı.a~Jiklerinden parasız olarak alınabilir. 

S --=- İsteklilerin yukarıda yrız-' · ~ün ve saatte teminat paraiaT; 
veya Bı:mkrtm~ktuplirı vc-:-d.':C:- .... es.ik.,alariyle birlikte-komisyona~ih.,. 

. racaat1rı ilan olunnr. t 2 26 12 28 .(2897) 

Adriatica Sosieta Anonima Di Na
viaazione: 

Bosf oro vapuru elyevm limanı -
mızda olup Triyeste için yük alarak 
hareket edecektir. 

ltalia S. A. Di Navigazione: 
Conte dı Savoia motörü 13 eylQI 

939 tarihinde Cenovadan Nevyork 
için hareket edecektir. 

Agustos motörü 16 eylfil 939 tari
hinde Cenovadan cenubi Amer;ka 
limanlarına hareket edecektir. 

Service Maritime Rou.main kum • 
panyaaı: 

Alba julia vapuru 30 eyltll tarihin 
de bek~enmekte olup Malta, Cenova 
ve Marsilya limanlarına yük alarak 
hareket edecektir. · 

Hollanda Avuıturalya hattı: 
Speringfontein vapuru ~0-9-939 

tarihinde gelerek A vusturalya ve 
Yenizelanda limanlarına hareket e
decektir. 

NOT: ilandaki hareket tarihleri 
ile navlunlardaki değişikliklerden 
dolayı acentemiz mesuliyet kabu et· 
mez. Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda SPERCO vapur acente· 
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
cEstrel1ano> vapuru 27 ağustosh 

gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

L1VERPOL HAT'r{ 
cOportc.ı:t vapuru 30 ağustosa ka

dar Liverpol ve Glaskovv için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE - L1N!E 
cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham 

b_ourge, Brenıen ve Anverşten gelip 
yük alacaktır. 

D. T. R. T. 
Budapest vap. 18 eylüle do~ 

bekl~niyor. Tuna limanları ·iÇin Y.ük 
alacaktır. 

Duna vap. 24 eylüle doğru bekle• 
niyor. Tuna limanları için yük al.a • 
caktır. •' .. 

TISZA vap. eylül sonlarına ve ya 
hut ilkteşrin b ;dayetirıe , doğru bek
leniyor. Tuna limanları için yük ala
caktır. 
SERVİCE MARİTİME R-OUMAİ~ 
Durostor vap. 30 eylülde bekleni ~ 

yor. Köstence, Galas ve Tuna liman
ları için mal alacaktır . . 

Vapurların hareket tarihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen-
te mes'uliyet kabul etmez~ · 

Daha fazla tafsilat almak iç.İl'l 
Birinci Kordonda 150 No, da W. f· 
Henry Van der Zee vapur, ac~nıah
ğına müracaat edilmesi rica. olunut• 

TELEFON: 200112.oos 
.-

Doktor~ 
Cahit Tun~r .. 1 

Sinir hastalıklC!ı:t 
muteha.:. 

Her gün saat 3 den sonra şaınlı 
sokak N o. 19 da hasta kabulüne 

1 
başlamıştır. ,. . 

Tel: 3559 

---Operatör- !!"~ 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi başta.tibi 1 
2 .inci Beyler sokak furun k»rşısı 

N'o. 25 · 


