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Almanyada iaşe darlığı artıyor. Amerikan gemisinin müsa- Ankara paktının Ne feci ey. 
, deresi, Alman kruvazörlerinin Amerika sularmda yeni akisleri 

\ 
olduğunun delilidir 

Müslüman 
devletler 

Köpek rağbette 
Bir Alman kruvazörü orta 
yerinden ikiye bölündü Demokrasilerini· 

cin tercih ettiler? 

Varşovadaki aç· 
lığın tesirleri 

1 köpek 
1o şüOönıg Bir Alman 

Almanlar 

Fransız mevzi ve 
kuvvetlerini öğren• 

ALMAN KRUVAZÖRLERİ 
ATLAS DENİZİNDE 

IEBLiGLER-
"'\ 

• 
Tunus, 26 (A.A.) - Arap gazete-

leri Avrupa hidiselerine büyük bir yer 
ayırmakta ve Türk - Fransız - İngiliz 
muahedesini bilhassa sitayişle mevzuu 
bahseylemektıedir. Ezzahra gazetesi, 
Müslümanların giriştikleri taahhüd- Koca s. ehir, ölü 
leri dinleri iktizası olarak tutmasını 

bildiklerini, bu muahedenin bir kere sif kAn etı• l•Cl•n _Je 
daha ispat ettiğini yazdıktan son~a u . a 1 

Alman propagan~asın~.n .. sarsmaga p ris 26 (A.A) _ Varşovadan 
muvaffak olamadıgı musluman mern- a. 'ı b't f b' .. h"d Retı-.. 1.. gelmış o an ı ara ır muşa ı 

llekkettller~ sayıy~~·lü~a:S~~ u~~~e~:i: ter ajansının Parbteki muhabirine 
e e erın, mu . . . asa~ ıdaki beyanatta bulunmuştur: 
uyduğu için, demokrasılerı. ter~ı~ et- -vg •ada köpek leşleri son derece 
mekte tereddüd göstermedıklerını te- ~bartşto'dı'ı· Zira bu leşler halkın gı-
b ·· tt· · rag e e . 

aruz e ırıyor. dasını temine yaram~~tadır . . Köpe~ 1 * k leşi için takriben 10 şılın~. te~dıye -~dıl lıııL~,...ı;.~Mlüı::.:....u:.ı~::il 
Lord Ha}ifa S mektedir. Varşovada hukum sur - . • . .. tt d .. _ 

mekte olan sefalet tavsifi na kabil tedır. yalnız bır otobus ha .. ı?. a ~~-

Ita Iya eıçı.Sl.fie zı·ya. bir derecededir. Şehrin en mühim bi~ ııakalat yapılmaktadır. B~tu~. d b' 
nalarından bir çoğu tamamiyle ha - kanlar kapalıdır. Varşova ıı ıç ı:r 

fet Verdi• rap olmuştur. Şehirde ne elektrik ne gazete çıkmama~tad~.f d ~n 
de su vardır. Tramvaylar işlememek- -Devamı 3 ncu sa ı e e -

oo------

Ribentrop'a cevap 

Su h · ek ifleri · ac 
kim re detti? 

ha 
Berlin, 26 (Radyo) - Umumi ka

rargahın sabah resmi tebliği: Düş -
man, garp cephesinde Velkinin gar -
hında bir tabur askerle hücum ede- h ·ı d 
rek, bir kısım Alman arazi::ini işgr.J . . ~:.> .. ,· "Harbı· müttefiklere ta mı e en, etmek t€şebbüsünde bulunrnus i:::ıe t«'~ 
de püskürtülmüş ve Fransız tÔprak- H 1 t ki rıdı"' 
larında imha olunmustur. ..;,.::~;. ; it er ve suç or a a. ',, . -~· 

Pariı:ı, 26 (A.A.) _:_ İlk teşrin sa- ~;;;~, · · Al h . . Rı·ı.bentı·op Frı.ınsız - İngiliz bırlıgı -b h t bl ·~· ~,,;:.~ p · 26 (AA) man ::ırıcı· u · a e ıgı: .,, arıs, . · - . .
11 

sa••lamlığın<lan süphe elmesın. 
Heyeti umumiyesi itibarivle gece, ' ~iı.4 ye nazırı Voıı Ribbentropun nutJ,u 111 

1 
· t " le diyor ki· P 

· 26 (A A) ır J ~ , • b . 1 örgü Eh<' sı\•or gaze esı c · arıs, · - avas ajansı karşı Almanlar evvelisi gün ve dün sükunetle geçmiştir. Fransız gaz~olerıne, . u ~a a_n . : _ İııgiltereve karşı hücumu ihti. 
askeri malumat hakkında şu tafsi- yaptıkları mukarrer hücumlara F. Londra, 26 (A.A) - Hava kuv - s~nü red için bir vesıle teşkıl etmı;.- va eden bu nutuk Fransaya karşı ha. lütı vermektedir: ransız kıtaatınııı gösterdiği ciddi mu vetlerinin zayiatına aid olan yedinci • ,,J tır. . .b kıreti tazammun ediyordu. Ancak tah 
_ V ~dt ormanmın küçük köyüne - Devamı 3 üncü sahifede - - Devamı 3 üncü sahifede - ~ . . . . - . . Petit Pariziyen .g~zetesı, Von ~ı . : kir etnı~k istiyen tahkir etmiş olmaz. 

C • f rı • y • • • • İtalya aefırı Bastıanını . . bentropu!1 sözlerını mevzuu bah:;e) Populaire de şöyle yazıyor: • ıty o r 1 ınt va- enı Mcclıs hın asının temelı atıldı . ~ndra, 26 (Radyo).- İngılız ha- lem~ktedır.. . . - Korkunç değildir. ~u şartl_a _kı 
rıcıye nazırı Lord Halıfaks İtalyanın Fıgaro dıyor kı · . ·alana karsı cıkarılsın. fa basıttır: P UTU hadisesi . Ankara .. ~6 (~cl~fonla) - Büyük bu sandığın kapağı, Meclis reisleriyle L~ndr.a ~.ı:_firi _B. B~stiyan!ni ~erefine - Evet, Ribtx:ntroı;mn hakkı t~~.~~ ~ransanın harbi .is~emediği_ mu.ha:ıt~ 

Mıllet )leclısı yenı bıuasının temel at- başvekilin vurdukları ilk çekiçlerle dun hır ogle zıyafetı vermış, zıyafette Papanın, Ruzveltın, şımal devle t k kaktır. Fransa daımı sulhu ıstıemış~ır. 
ma merasimi, bugün saat on birde kapatılmış v .. t k b . at başvekil B. Çemberlayn, hariciye ne- nin ve Belçika kr~lının tavahu~Jt e·e Bugün dahi harp yapıyorsa sulhu el .. 

1\ ·1u·· retteb?t sag"' sa• Meclis reisi B. Abdülhalik Renda, Baş- . e mu ea ı en aynı zev zareti müstıeşarı B. Budler ve daha liflerini, müracaatl:ır~nı h~~ .~1 er -Devamı 3 ncü sahifede_ 
l'i vekil Refik Saydam, Meclis ikinci reisi temele ılk harcı koymuşlardır. bazı erkan bulunmuştur. ve Franı;a red etmıştır degıl mı· Von ' -

B. Refet Canıtez ile alakadar ve seıa.- Bu bina, yalnız Millet meclisi bina- c .. · ıd H ·ııe re . lim bulundu lıiyetli bfr heyetin huzurunda yapıl - sı olaca~ ve fev~alade ahval mani ~1- o rç 1 en 1 
mıştır. mazsa ınşaatı dort senede bitecektır. • 

Bugün tarihli bir vesika ile mev- Ön cephesinin sağ ve solunda Başve-
A mer ika h..c.Jı·sevi cud madeni meskukatı havi bir şişe kalet ve Hariciye Vekaletleri binaları-

u mermer sandık içinde temele konmuş, nın inşaatı bilahare yapılacaktır. d d 1 l k yor 
takip ediyor IE5\ a gıı11:. lngiliz bahriye amir alı ma e er e onuşu . 

n Vaşingt<ın, 26 (A.A.) - Hariciye R QJI ~ya ... D n g o beıre !Ct BU YÜZDE:-! UGRAD!Gl TAKBIHLER - POLON' y~~~~!. B .. ~?.rdel IIul dün.gazetecilerle lNG LTEREN N VERD MÜSAADELER - Ü SULH TEKLİFLERİ VE NETİCE 
de"letglı ~o~uşmede Amerıka Birleşik L dl k d YAYA VERİLEN GARANTİ - CEMBERLAYNIN BİR SÖZ - ' . , , 1 B . 

' erın c·t Of Fl - . . . .. .. .. d"nmez şu Halbukı altı a) sonra . Hıtler B. 
enter ın 

1 

Y int meselesini or ar amarasın a Londra, 26 (A.A.) - B. Vıston vaadı ıle donmuş ve do~er 0 1 Çemberlayna verdiği sözü nakzederek 
0

~'Y•naı kaidelere ve Amerika- Çörçil, dün akşam Avam Kamarasın- beyanatta bulunmuştur_. t r _Devam> 3 ôincü sahifede -
- evanıı 3 ncü Sahifede - da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: - Bu sefer sulh tıemın olunmu~ · -
---=o*o a 1 • t•h h' B. Bitler bizi, uzun senelerden beri 0 <>= 

I.ngı·ıtere y pı an ıs ı za . ::~b=u~a:~f~=~~i~~dk~~~:~~ebit Çemberla'"n mühim bir 
ham ediyor. B. Hitlerin bu ithamlarını J 

Lord 1-Jalifaks, tı·cari anlaşma hak- cerhetmek için aşağıdaki vakaları say- d 
ı ı mak kafidir. t k ı·ra ettı• Ve Su h k d • h d• 1- İngiltere Hitlere, askerli}{ biz- nu U ın a ıza at ver ı metinin yeniden tesis etmeğe, askeri 

• . . hava kuvvetleri organize eylemeğe. ------------
--- Londra, 26 (Radyo) --:: Lord~ar letlerıne müracaat edemez miydi? Ren mıntakasmı askerileştirmeğe, A- • F r·· k. )" 

G .. l L' k . Kamarasında muhaf.azaka~. partıye Hariciye nazırı Lord Halifaks bu vusturyayı isgale ve Südet arazisini Ingıltere ve ransa, ur ıyeye ma 1 ve aUze T Q Qf b mensu~ kont Stıenkovıl, 1ngıJ,ız - Sov- istizaha. cevap vererek demiştir ki: işgal etmeğe ııımüsaade e~lemiştir. "' d . . . k ı 
' U• yet .m~na~batı hakkında soz alarak - Hükümet, bu anlaşmanın Skan- 2 - lngiltıere kendisıyle .Almanya iktısadl yar im IŞlill OilUŞllYOl ar nun şartlar demıştı~. k!.= A İ . dinavya devletleri mahfellerinde fe- arasında daima iyi antant ıd~mesine 

1 VQT - Hukumet 31 eylulde ngıltere . .- na karşılanacağını katiyen tahmin et- çalışmıştır. O derece ki, Amerıka. Bir- L dra 26 (A.A) - B. Çember - Son günlerde deniz harbinde 
Sovyet Rusya ~r~sın~a bazı eşya mu- memektedir. !eşile devletlerinde \'e diğer bitaraf 

1 
~n Av~m kamarasında, geçen haf 22,715 tonluk vapur kaybetmiş ol-

}'; z. • "hf b badelesi habe~·ının ımpar~torluk ve Malihndur k' bancı devletlerle memlektlerde halen İngiltere bu ali- ı:~~~eyan eden hadiseler hak.kında mamıza mukabil bizden 6,000 ton 
t)RSQ sıla QT lrQ• bitarnflar efkarı.uffi:umıy.esın?ed~y~n- ticaret yapmak ı, %ı~rın siyasi hare- cenabane milsaadekarlığı yüzünden mutat haftalık beyanatını yapmış - _ Devaını 3 ncü Sahifede -

b [ kt dırabileceği tıehlikelı tesırlerı uşun- ketlerini tasv·~ otmek değildir. takbih edilmektedir. tır Başvekil ezcümle demiş~ir ki: " 
. l mıyaca ır tnüş müdür? . A • E .. ı e_ muhari Ier 3 - İngiltere Polonyaya garantisi- Ge en hafta garp cephesınde mü- r ' 
Londra 2 H . . AYni zamanda Rusyanın Fınlandı- şya mubadelesı yalnız ~ ni Hitlerin 26 martta verdiği taleple- . ~arekat olmamış, yalnız işgal e-

neza}·eti ~ti~ (Racıo ~I - arıct{e Ya ve diğer Skandinavya memleketle- tarafından değil, bitarafl~r ve d ezcum- rin Polonya tarafından red edildikten ~~r n mevzilerde bazı tadilat vuku 
m1 a~asıncta, :uf~a;·ı kl~l e: kava~ı da- ı-ini. tehdid etmekte olduğu haberleri le

1
Skandinavya .devletlerJnc~ e %J~ş: sonra 31 mart tarihinde vermil~tiı-. b~~muştur. Bunun netices; olarak F: 

ııgılterenin e. erı arş n a verılrnektedil'. pı maktadır.Aynı zama~ a u. a 4 - B. Çemberlayn Münihten geçen ansız ve Alman kuvvetl~ri şimdi ikı ceği hakkın(1~ şekılde hareket ede: . Kauçuk, kalay gibi Rusy.a~a ye- ~a. bir hususiyeti haizdı~ ve ~ılhass~ sene dönerken B. Hitlerin iki memle- !;,emleketi ayırt eden hudud hattı
vap \'errnj., d s~ru.lan. suallere ce rılecek eşya Almanyaya geçırılebıle- ıhtıyacımız olan keresteyı temınekml a ket arasında bütün meselelerin isti • nı 1·şgal etmektedirler Fransadaki t ... ernıştır kı · ~ · ·b· • · t ft s t v k uk ve a ay · 

- ngiliz hükCı t' · .. k b. cegı gı .1• Sovyetlerin Skandınav mem u ur. a acagımız. auç 
1 

man- şare yolu ile hallolunacağı hakkındaki !ııgi1iz ordusu için takviye k~taları 
beynelmilel h" r-·tne .ı. muste ar ır leketlerı üzerinde yapacakları teşeb- her halde Sovyetlerın no~a za - ve malzeme tevziatı geniş mıkyas-
na teminat ve~ 1•1~ f!1

•n fahakkuku büslerP de yardım ede~ilir. Acaba in- la~da almakta oldukları mıktarı ~·ç-r umhuriyet en büyük ese· 
1 
ta devam etmektedir. İngiliz böl -

le amadedir ıfc[t A hır şekılde kabu- gilter<' hükümeti bazı ihtivarlarrnı tat- mıyecektir. Bu itibarla Rus~·ad~n oaş- • . k . . d' ı gesindeki müdafaa hatları mütema 
_ Dcvn.ını ~ a .~evle.tler arasın- min için Rus.raya mi.irac;at· etmekten ka tarafa gönderilmesi de ımkinsız • rımız ve uvvetımız ır 1 diyeu takvife edilmektedi • 

ncu Sahıfede - ise Kanadaya veya Skandinav~·a ılev· dır, 

Garip şey! 
Rus yanın /ran sefiri 

kayboldu 
Moskova, 26 (Radyo) - Rusya 

nın Tahran sefiri Karnabof, yerin 
tayin oluan yeni sefir Klimanof gel
meden eV\'e) ortadan kaybo1m

1
u tnr. 



f SAHİFE: 2) 27 T. evvel 1939 CUMA 

.. 
ihracat işleri 'ı y 

Gar ~ 

gıyor y 
Kars ve Arda ha. Cumhuriyet Merkez bankasının hir 

Almanya ile olla da ve Be çika rn haberesı kesildi. mektubundan doğan vaziyet 
G . d A t h .d t kt d n as er evk Cumhuıiyet merkez bankasının ih alakadar makamların müsaade -arp cep esı e ınan a Şl a ı ar ma . a ır _] racat işlerinde son zamanda tatbike siyle bu müddet, altı ay daha uzatıl· 

Am lerdam. 26 (Radyo) -Te! raf t di ler. 'Muiiakkalc ki, Alman lrum:m- Hitlerin, Alman ordusu erkanı ile CUİ yOrffiUŞ ba~l~dı8' bir usul sebebiyle rnıııta- mıştı. Buna rağmen ihracatçılar, g~ 
gazetesinin Nevyork muhabiri bi!di-ı danhğı bir yler hazırlamaktır. Se- clüh yeniden tnüzakerelerde bulun- Br.Jar .. d, ?.I! (Rany<ı) -Dm.ılı' 11.-e ka tıcaret müdürlüğü ve lzmir kuru ne mühim sebebler dolayisiyle ou 
· d ı ~ b' ı h ı kt d .. d ,. h kk Al k ı · "'h il -u u "J ... .ı. O~ünf ve incir ihfacatçılar birliği , müddet zarfında da menşe şahade'V 

rıyor: an ıgı ır ey et a ır umn ır. Se- u!>u rrlıt a aktır. man uv~et C'Tı ,ı1·ı ,.e 1\.-aten gazetlerı'nı·n ,·erdı''·lerı· T t \i' k ~ 1 t· d · d bb k H ıı d 1 ı t f d 1 u l h ., .ı. n: ıcare e ":J e ı nez ın e teşe tis- namelerini tasdik ettirip vermedi • 
o an atım Aman ar ara ın an 16 - 17 t rin evve ele ynptnı olduk - m temac ıyen garp cep esine doğru bir habere goı·e; Türkiye pükümeU, lerde liuplunma~ üzeredifler. :Mese- lerinden ve muayyen müddet 25 bi· 

işgali tahminleri, Amerika umumi ef- hm taarruzları:tı za) ift ı ölü "e Yilralı sevk edilmektedirler. Kars ve krdahana 300 bin ki~ilik h!, bav kanın iz mirde b~lli başlı 33 rfoei teşrinde sona erdiğinden ban. 
karınca endişe ile mevzuubahs edilm k 1 olarak 2 - 3 b"n kişidir. Frausız mütıek'kitletJ yukınd:t kati bir kU\•\·et sevk etmektedir. Bunun ihracat firmasına gönderdiği bir ka, şimdi bu ihracatçıların hem ha .. 
tedir. Fakat gazete, muhabirin haberit Dun, Almnn kun.. r· in hopar- bir taarruzun tam şekilde kendisini sebebi, Ermenistanın, lıu iki vilayeti mel{tupfan da:ğmuştuf. !lfracaf.Çılar, vaJelerini verememekte, hem de ya· 
ne ilaYe ettiği bir noit.ıı, bu işgnli tın lorlerle } ıhlr..tJ p1·op1' da r.e~ri - göstereceğini, şimdıJik, yeni kuvvet- fatemesi imiş. menşe şahadetnamelerinin B nüs - pacakları ihracata aid dökümanla-
€ttirecek hiç b!r emtnare mevcud bu-

1 

yatının İi'r · j o ! rij le kur - Jetin geli 'ni gizlemek için ısa, 0 r1 Rusyamn Ankara elçiliğine men halarım tasdikli alarak bir .sene zırr rmı da kabul edememektidir. Son 
lunmad.ığmı bildirmektedir. . şıla~~masınn r. 

1
• n .bu p~·~I? g~mda, mUsademeler verileceğini yazmakta- sup selfLhiyettar bir zat, bu ;htilafın fında Merkez bankasına ibraz etmek günlerde piyasada başlıyan memnu· 

Parıs, 26 (Radyo) - Hav2s AJan- butun d ... yırı n ı nmış r. dırlar. müzakere ile halledilebileceğini söy- mecburiyetindedirler. Fakat ihraç niyet veridi vaziyetin normal irlkişn· 
sındın: Paris, 2G (R dyo) - Hav::ı.s Ajan- Londra, 26 (Rnclro) - R6yter A- ~ lemis inii!'I, eallen nıallara did B şahadetname - fı içiti bankanın usule aid bu muamc· 

Garp cephesinde kar bnqlamı tır. sı Ronfml n h l; r Yer·y r: jansına glfre, bugün saat on ikiaen : M~amafih bütün ötinlar A ad 1 leri muhtelif sebeblerle muayyen lesinin ka dıtılması istenmekte ve 
Hav,anın muhalefetine ray men Fr n- İtalyan g. z~t ~ri. milttc 'k1erin, sonra Almanya ile Hollanda ve Belçi- ! Ajan~·ı tarafı'ndan t kz' 1 n k~ u müddet zarfında bankaya verilmedi- Vekaletin, bu vaziyete seri bir çare 
sız kuvvetleri, Alman hatlarında olup Alman faarruz nu metanetle beliledik- ka arasında her türlü muhabere kesil- i dır· :; e ıp 0 unma a ği için Ticaret Vekaletinin ve diğer bulacağı ümid edilmektedir. 
bite leri mürakabe ve kontrol etmek- ı rini tRbnr ., et•· me'·tedil" er. miştir. ._..,. -------------· 00 

Rusya-Fin i 
rinlandiya, istika ine ay' ırı 

tek'if kabul etmiyor 

Y' 
lı:ç bir 

Baş\·el(ilimiz Bulgaristan-ltal· Tapu sicil Öğretmen tayini ve 

Yarın Radyoda bir ya münasebetleri muhafızlıklan İzmir ~ar~d~~~~~~:~kulu öğret-
alJylev verecek Köse lvanaf, ltalyr:ı Bir tcınesi lağv~dildi :ı~~~!t:ı~.eı~e~~~hÇ!:~:~~~~!1 Ku~~ 

1sfıınbul, 26 (lfelefonln) _,_ Bnşve- e 'çisi if e ko-uştu. Vil§yetimizcle ilç mıntaka üzerine köy okulu öğretmeni ~mine tayin e-
kilimizı cumartesi günü öğleden sonra kurulmuş olan ta.ı>u sicil muhafızlık dilmiştir. 

Peri , 26 (R ... dyo) - F'nlandiya mas muhafaza edildiğini il~\~e et; aat on üçte radrocia bir nutuk irad Sofytı, 26 (A.A) - İtalyan ikti - !arından birinin nefsi ka aba Uerine İzmir kız öğretmen okulu mezun· 
hükOmeti Rusya ile olan müzakereler miştir. edecektir. satı heyeti R 1 d lan buraya gelmi • }arından ... 1<!brure Sö""ilt !zmit vilA· 

t ı ve diğerinin kasaba harici işlere bak- ı> 
lıak'kında bir tebliğ neşretmiştir. Bu Hel inki, ~6 (Radt7o) - Fifilab - ir. HeJ et alyn ile Bulg ri tan ara- yeti emrine verilmi"tır. 1smetpaşa i11' 

s rı · • musı tapu ve kadastro umum müdür- ~ tebliğde deniliyor ki: dlya htikOmeti, biitüfi sahillere tor- 0 fl1 en S e srz sııida meHud olan s"mdikı t'caret i- okulu öğretmeni lünire Başkana 4S 
Rust·anın teklı'flerı· tetkı'k ed'lmek- pı'I d km" e karnr "er-fg -..•e Fin - ~ tilAflerını tamamlam k üzere bu - üğlince muvafık görülmüştür. Bu il S f 'h" H k k J • • 

" " - ' 
111 LJ [ B ı tibarla tapu sfoil muhafızı Ifasan g n, e erı ısnr ere e 0 u u og • 

tedir. Delegeler bu tekliflerin derin 1 ndiya Jinrnr.larma hiç bir vapurun 1.-ıariciye veki İmı·z.'e gün u gar ticaret nezareti rnümes~il retmeni Bn. Saadet Dinçere 20 güJJ 
bir surette tetkikinden ve hakların- ·ıot uz gitmemesi lüzunrnnu alaka- !eri ile mlizakerelere girişecektir. Bu Tercan açıkta kalmıştır. Bu rnınta - mezuniyet ı:erilmiŞtfr. 
daki kararın alınmasından sonra Rus darlnı·n bildirm· tir. konustu ve Bü ~rese müzakereler neticesinde bu itilaflaı kanın muavini ve katipleriyle sairesi 
7ayk döneceklerdir. Londra, 26 (Radyo - Helsinki .. ~ yeni umumi vaziyete göre tanzim yeniden teşkil olunan iki rnıntakaya Hırsız ık iddiası 

Finlandiya hariciye nazırı da be - siyası mehnfilinde sö~·lencliğine gö - d Ö rıdü. edilmiş olacaktır. :htiyaçlarına göre taksim edilecek· Gaziler caddesirlde 131 sayılı dük.. 
,.an atında: re, Finlandiyaımı istiklilline dokuna- Sof ya, 26 (A.A) - Başvekil ve tir. kan sahibi Zahide Erdoğan, zabıtaya 

-'- Sovyetler birliği ile bir hal ça- cak her hangi bir tekli:( kabul olun Ankara, 26 (Telefonla) - Romen hariciye nazırı B. Köseivanof dün Vakıf:ar nizamnamesi müracaatla bundan yirrni gün evvel 
re i bulunması hususunda hala bü. mıyacl!ktır. ıı~inlandiya hükOmeti, ih P;f,iri B. Stokya, bugün Hariciye Ve- İtalyan elçi ini kabul etmiştir. . Tosyalı marangoz Ahtnedin bakmak 
yilk ilmidler vardır. Ancak bunun i- tilafıh biran evvel halli için. Rusya - kılı B. ŞUkrU Saracoğlu ile görüştük-1 • . . . . • ~, Vakıflar nızamnamesins ek - , . ' . d''· b'. ~ 
çin liei' iki tarafca hüsnüniyet göste- Ya muknlıil teklifler yapacaktır. Bu- terı sonra .tayyare Ue Bükreşe hnre j) Cumh~.rıye!d IS~~~bnlımızın bır 23/12/937 tarihli nizamname) e ha- ~:ı~~~kt~~n~irg~:~~ e~~·a ço~~f::ak 
rilmesi liızımdır. . ı;~ ~ağmen, mü~a~e~ lerin ylir~m.edi- ket etmıştır. -... mueyyı 8~.!~z .lı maddele; AiUlvesi h~~kkındaki ni - kaçtığını şikayet etmiştir. Tahkikat 

Demiş ve beyanatının bır kısmında gını mtlarsa, fıkrını açıkça bıldıre - 00-... zamname,vılayete teblıg olunmuştur. yapılmaktad 
ıimal devletleri arasında, sıkı bir te- cektlr. G l\Iazbut vakıflar arasına alınan va - ır . . Al ı . ı·z ı· bı·r ı·stasyon kıflar.ı.n ~ıa~ahlanna aid intifa h~k: Seferihisar yolu man craze e erı ları goz onünde tutulacaktır. Yenı nı Dün vali B. Etem Aykutun reisli-

,.. t ./' zamname.de b.u. h~kia:r:ın .ne. suretle ğinde toplanan vilayet daimi encil .. 

R Ş L"' A d h k - v iyanada halka s .. unları söylüyor: hesap edılecegı gösterılmıştır. meni, İzmir - Seferihisar yolunda ild 
usyanın arK:l v.rupa a are etege Kazatahkikatı kilometrelikbtrkısmınkaıdırımın-

çeceg-ini ve onu İtalyanın takip AL lıdna2 n yadan a} r;,/n1ak istiroruz bu~~ıtg:~p~;~~;~n aösfun~li~~~d:eti~·:ı~~jşaatını mDüteo~hahniddeırihıcaı!Jeıketmiştir. 
on ra, 6 (A.A) - Halihazırda Avuaturyada evvelce Almanyada 

d .., • • } bulutıd h b ·ı ~ İ h' ' nen kaza hakkındaki tahkikata or- Eskı" mahkeme "nünde sabıkalı T?• 
e eceglnı \,! ~zt.VQT ar ugu a et verı ntış o an urrıyet radyosuna rtıüşabih bir radyo hA v .n. 

J '-" .J bulunmaktadır. Avusturya radyo&unun son ne§riyatı ıu sözlerle hita· gu akimliğince devr.m edilmekte- sımın · İbrahim kızı Bn. Fatmanıll 
P · 26 (R t d 'h ma erml•t• cliı_·.· Hnk.irnin .• hadise.yerinde mak. ine dükknnında bulunan bı'r çok eşyayı 
arıs, adyo) ~ Bitaraf bir zaran, Alman matbua ı, mevcu ı - ... ır. h d 1 d k 

membadan alınan haberlere göre, Hit- tilaflarm, bir masa etrafında değil, Almandan ayrılmak istiyoruz. ~u en 1 ~ crrn en mure kep ehlı ~u kendisine sattığından bahisle dük-
sp l'lk .. t Rib t 1 ·ı · d" hAl • ld - .... u.fa .. keş! Y.aptı.rm.ag.rı m .. uv.a.fık gör- kaAndakı' çıragyı aldatarak dolandın· ler, Bf'rlin konferansında valilere ye- hnrp cephesinde halledileceğini ileri e er Yon en ropun ngı terenm unyaya a ~ım o ugu ve Ü K b 

Aı .... a ... trayı e • l kt b ı d - t' d k "dd" ı tn ştur. cşıf, ır ıkı gun ıçıııde ya- cılık yaptığı zabıtaya o.ı·k~'-·et edı'l .. ni harp plaııı hakkında iznhat vermiş ·Urmekte, Rusyanın yakında şarki Av- "' .. ,, zmege çn ııma a u un ugu sure m c i ı .a arma ce- 1 k 1 ~ il_, 
Vap 6'"" .. mek~ •·· J d kt d" y.ıı aca ve rapor a ınacaktır. mı·o., suçlunun aranmasına bao.lanmH 

ve Almanya için İngilterenin 1 num:ı- rupada harekete geçeceğini ve onu da '"'" Le ve ')/oy e eme e ır: 'I ~ ~ 
ralı düşman olduğunu beyan eylemiş- ltah amn takip edeceğini yazmakta- - lngi!t renin htıkimiyeti ile Hitlcrin hakimiyeti arasmdnki farka Belediye inşaatı tJ:·. 
. aı"d hUkmU siz kendiniz veriniz. Büyük Britanya impa.ratorlugunun her 
tırAyni kaynaktan alınan.haberlere na dır. kısmı timdiki harbe itllrak edip etıtıemelı huıusunda serbesttir. Al • 

rtıanyanın böyle bi!' k t' r verebilecek hnngi mıntakası vardır? Bitler 
Bclediy~ tei·i Dr. Behçet Uz, dün 

Aımanyaya gitmekte iken J\" akalanan cebir ve ld ete maru~ bulunan Avusturynya böyle bir hnk v rmiye ce
saret edebilir nıi? 

~ehrin muhtelif yerl~rinde devam et- İkinci kordonda İzmirli 11 yaşındı.. 
mekte ol:ın belediye inşaatım teftiş Ömer Sürilcülcr, bir sild ibriğini çal .. 
etmi tir. dığmdnn tutulmuştur. 

kaçak eşya yekti u tj•~llt!l .. illllllııııilillllllillilııımli .. lm! .. 11!1 .. l!lı .. ~•~+~++~*!D~~!!~~~~~~ 

Tayyare sineması 1 Telefon 3646 
IC'Mııı!'Bl~'#\'!ı;;.'0wm.itit117m;m!™'f'it;tK fJftit 
Uugün ELHAMRA Sinemasında Lotıtlra, 26 (A.A) - Milli Eko - 4 arık ve IIayfndn harp kaç kçılığı 

nomi nazırı Avam knmnrasındn ver- kontrol ser~isleri tesis edilmiş bu -
diği izahatta harbin bllşlangıcındnn- lunduğunu bild'rmis ve dem·~tir k1: 
beti Dolivres mır.taka ında V yrno - Ifarlıin ılk altı hafta0ı zarfındn 
utli ve Kirkvall'de ve ayrıca Cebellit Almnl'j a gitmekt • ola11 330,000 

Dünden Itib?rcn başlıyan bUyük gala programiyle muvaffakıyet \'e 
takdir kazatıdı.Gösterihntıkte olan bu p•-ov.ramdn 

Şarkın ~es knıll<;csl Mısırlı ..,........~"""""""""'_,,,,"'ı::ı 
VMMtl GOI,Stllıf' •n 

'l'Ork sanatkarları, Rejisörü, Teknisiyeni ve musikişinasları 
tarafındnn yaratılım • 

iki yı:lık askeri hizmete 
tabi olan 1 ar 

lzmı'r aalterlik ıub•aindcn: 
1 - İki sene hizmete tabi ~ı -

nıflarm celp pu laları hükumete 
verilmiş köy ve mahalleler• gon
derilmiştir. MezkOr pu'!Ja arda 
adları yazılı olanların go terilen 
içtima gününde toplu olarak ım -
bet!e mevcut bulunmaları li\zımclır 

2 - Bedel dilekçesi verilmiş o
lanların bedellerini l]UkOmete ya
tırmak üzere şubeye gelmeleri i -
lAn olunur. 

ton • ·a rnU~adere edilmiştir. Bu eş
• n arasında 76,500 tonu petrol, 
05,000 tonu defnir, 88.500 tonu mnn
ganezdlr. Ayrıca mühim miktarda 
fo fııt. alem'nyum, hemat:t, koprnelıı 
mü ad re oh nmu tur. 

Tem il ettiği her yerde olduğu gil..ıi ~"""~3'"'· 
lstanbulda da 100,000 kişinin görüp ... _.,..'-"' 
alkışladığı Şark filmi: Ü ili I T 
ŞARKiSi < ıreşidei Emel > T011'çt~-ı-Mr?,t{'S 
sözlü Arnpça şarkılı ve enteressaı 

J<~iliyatta Almanya bütün deriz a
ırı ihracatçılardan tecrit edilmiştir. 

l menulu bir şaheser W_li/JJl~l\1litt;;;~~M'9i~· 
Filimden ba"ka sahnede ŞARK REVÜ ~·~~.~~~iü·f:M 

Buğday ambarları 1 
heyetinde Mısırlı rakkase ve mugan- ~'~'tJilll'aB~ 

niye bevan 
K 1K1 Ankr.ra, 26 (Telefonln) - Top -

rak of' , Y zg d vilayetinde üç bin tarafından şntk snziyle Arapç~e 
tonluk i I bugclay ambarı yaptırmış Türkçe şatkılıır. Şark ve Araıı dan8'•bdlll 
tır. Rn·i!iniıı inşaatı bitmiş ve huğ- ve ovunlım. Büyük bir harika. ÜMJ!Ü GÜLSÜM 
day konması ba lamıştır. Di~erinin Oyun.sa.atlan: 8 - 5 - 7 - 9 da 
in natı Cumhuriyet bayramında bi - ,.;, hP ·pti "" ~ııvını 'K/T(f n1':Aarno <ıMncıın•ı ic:t',.nk "tnıı>kh,rlh· 
tecektir. 1 •Dı•ııılliin•&ım::m••llİllıiıiiiiiıiılİll••lliııiml•llll .. llliıllliııiilıııiııiııııııill• 

AL LA HJN CEN NETi 
BAŞROLLERDE 

MÜNiR NUREDDiN - HAZJJ! - FERIIJA TBl'F/K 
BE/lZAT - llAT.ılDf<J - MUAMMER - SAIT -

PERiHAN - HADi - SUA l'l - l'ASEMIN -
ve kiiçiil: G 0 T, S E R E N 

:MUS1Kt KISMI: üstad b~stekur 
SADETTlN KAYNAK - MUllIAS SABAJI.4.TTJS 

Tarafından LilhaQ-sa bu film için gayet nefis olarak best Ienen 
AŞKIN SESİ - AŞKIN 1STIRABI - ASKIN ZAFERİ - DF:Lİ 

GÖNÜL ve meşhur SAÇLARIMA AI\. DÜŞTÜ şarkılnrmı dinliyeeeksiniı 
Programa ih1ve olal'ak: TÜHK - t~GILIZ - FRANSIZ p8.ktımn An· 

karacla mutantan bir surette imzal!l.nması merasimi 
SEAI'ı.SLAR: Her gUn 14 - 16,30 - 19 - 21,30 da ba lar. 
~u.m!lrtesi ,.e Pu::ı:nr gtınleri l l,30da ucuz JIA!,[( matineleri 

• ff w;;.w.: t11*:tr' • 
··---ISLAlVI T ARIHl.dla•J&ACMAWAA 

1 Hz. e 

Demiştir. Onu dinliyenler, bu ha- - Muhammed L. ile garbin huduclları açıldı. Ziyadar Bundan evvelki kısımlarda i arc~ 
beri hayretle knr§ıl:1mışlardı. Fakat llıristiyan rahip yerinden sıçradı, bir ali!m ğöründü. ve ziyanın hüzmc- etmi~tik: 
biltiln bu ahval içinde en ziyade mü- ve: · leri o kndar uzatlı ki, a<leta Rum un, Ebu Le hep; Hazret Peygamberitı 
tee sir olanlar yahudilerdi. Onlar - Tamam, tamam -diye haykırdı- kasırlarından köşklerinden bazıları amucasıdır, ve müfrit bir putpere t 
Peygamber kavmi şerefinin kendile- benim silzlerimdeki maksad tabak - gözUmiln önüne gelmiiiti· olarak tanınmış, hatta bu temerrll .. 
!'inden ayrılmasını havsalalarına al. kuk ~tti. Evet bu çocuğun yıldıEı dün Hemen yavruyu sardım ve bohça- dünü son zamana kadar muhafaz• 
dıramamaktn devam ediyorlardı. akşam doğdu. ladım ... Şöyle bir tarafa yatırdım. etmiştir. 

Filhakika rahip İysin verdiği ha - Göreceksiniz; Ben heyecan içinde idim. Duyduğum 
ber tahakkuk etmişti.. O, bir pazartesi günü peygamber sada, gözlerime tesadüf eden man - Ebu Le hep; ancak ve ancnk, :mız: 

• ~ YAZAN: M. Ayhan~·••ewmll 
-29-

Deywce; >ah udi muneccim; der -
hal Şi'p beni Haşim Semtine giderek 
Ebu Talibin evini arayıp bulmuştur. 

Yahudi, milsande alıp içeriye giriıı 
ce; 

- Çocuğunuzu görebilir miyim? 
Diye ricada bulunmuş ve kabul e

dilmiştir. Emine hatun; o gün k~ndı
]erine (l\f uharnmed} ismi verilen yav 
rusunu göstermekte tereddUd etme -
miıtir. 

Yahudi, yavrunun çehresini dik -
katle temaşadan sonra ikinci bir ri -
catla bulunmuş ve; 

- Bir de atknsını görebilir mi -
yiıtı? 

biye sormuştur. 
.....- Ilny hny .• 
~·nvrunun ırtt açılmış ve münec

cim, Peysrambctllk nıUhrOnU görUn· 

ce; Hazret Peygamberin doğumunun olacak; zaralar ve nihayet bu ıiyalar ; tüy- ret Peygamberin doğumunda; içind' 
- Eyvah; peygamberlik beni İsra- erle i günü; Abdulmuttalibin bir mü Ve bir paznrtesi günü de vefat e- !erimi üı·pertmif.~ti.. duyduğu müphem bir hissin sevki)'' 

ilden gitti ve Kureyş kabilesine geç- nasebetle ve yanlarında başka zevat decek. G<ıne Hatifi iki ses işittim: le sevinmiştir. 
ti. olduğu halele ihtiyar rahibi ziyarete Hazret Abdulmuttalip ve arkadas- Bu aanlardnn biri soruyordu: Kendisinin SUvcyda namında bfl' 

Dedikt~n sonra dıtyduğu teessü _ gitnıiıJt.i. Jarı; sevinç içinde; rahibe veda ede- - Onu nereye götürdünüz? cariyesi vardı. Velildeti nebevi vul<t1 

rUn sevkiyle düşüp bayılmıştır.. Rahip yanında bulunanlara dedi ı·ek evlerine döndüler. Diğerı şu cevabı Yerdi: bulunca; Sü,•eybe derhal koşarslıı 
Hnzret Muhammedin doğumunu ki: Veladeti Peygamberideki harika - - Şarka!... Ebu Lehebe gitmiş; 

liabet verenler aı·asında bilhassa bir ---Sizlere haber verdiğim o çocu- !arın büyüklerinden biri de: Hazret Tilyl~ı·hn kalkmı9tı. Bu sözler be-
de rahip bulunmaktadır. Amr ibni ~un yıldızı bu pazartesi gecesi doğ- Peygamberin doğumunda bulunan nim hatırımdan hiç çıkmadı. ı~te bu - Müjde; biraderzadcn doğdu! 
Aaım oğlu Abdullahın rivayetine na du .. O gene bir pazartesi günü Pey- ebesi Ümmü Abdurrahman Şifa özleri duymakla beraber kadınla - Demiştir. Bunun üzerine Ebu J,e· 
zaran bu papaz dahi bir ktLhin ve mü- gamlıer olacak ve hatta gene bir pa- (Araplar Şefa derler) hatunun anlat rın islilm olmak cihetind::ın birincisi hep 
neccimdi adı (İys) dir. Aslen Şamlı- zartcsi günü vpfat edecektir. tıklarıdır.. ben oldum, ve onn iman ettim. - Seni cariyelikten azat ettirtl· 
dır ve Merizahranda mukimdir. Bu Zaten mütenddid kehanet ve hari- Mumaileyh diyor ki: Filhakika, Arap tarihleri ilk mü - Git de çocuğu emzir! 
papaz; V ~lildeti nebeviden bir hafta ~alarla torununun Peygamber olaca - Emine yavrusunu doğurduğu lüman kadın olnrak Peygambcrimi-
evvel ve pazartesi günü yanında bu- r,ını anlamış bulunan Abdulmutta - zaman; yavru. benim ellerime avuç- zin ebesi Şifa hatunu kaydederler Cevabını vermiş ve bu suretle e· 
ıunnnlara; lip duramadı ve rahiple şu mükiile - Iarımın içine gelmişti. ki: mumaileyhanın ilk i~Iam kndını vincini izhar etmiştir. 

_ Çok yakın zamanda l\fckkede meyi yap~1. .. . . O dakika Hatifi bir ses duydum: erefini alması da; bu hadiseden ve Muhtelif tarihlerin, arni ıamll? 
bir çocuk dünyaya gelecektir. Arap . - Bcnım .~urrıretımd?n bu akşam 

1 

bu ses: . . bu müşahedelerden ileri gelmişti!·. isabet eden vaka ve harika'ar h • 
ve Acem halkı onun dinine girecek _ bır ço~uk dunyay~ ~eldı. . . -- Allah sana rahmet et.sın dıyor- Bu vekayi sırasında Ebu Lehebe kında bize verdikleri maUlmat b:.l • 
tir. o zaman yaklaşıyor ve 0 çocuk - 1' naaaa, çok ıyı .... 1smını ne koy du.... nid bir fıkrayı da kaydetmek tazım- larl.a kalmnmaktndır. 
muhakkak, Mi>kkedc doj'acaktır. dunuz? 1 Ansızın nazarlarımın önünde şark dır. -Devam edecek --
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A t .. ~ n ı.ruv .... zör ~~n:1"er~ayn nu.uk lngı.lerede iıkon· Sovyetle·Polonya Takas veakreai· ı M,,muriarın 
k bö!ündü ~ s.~r.:,. 1 ind sahif,.dtı - -Baı .!~!~:;!~ .. - s~ l?lakr indirkiı~. b~da~ınlda V~lnad?a tif işleri Terfiİıv~7ı!il· 

~a':eme~ muvacehesinde 1can oıarak ıaıza •ueman va:vuru batırıınııtttt. ır ısti raz a tesıl· a ıse er mı var. Yeni müdürün ~rdili Ot! ta rı 
ii~ıdlerml kaybetmişlerdir. Bu mev- Ştı hesaba gilre bahrj muvaffa11itetiıl ~ • b 1.. .! f ~ ÜJ d 26 (AA ) .. Memur}. rı ı t rfı, tahvi ve nakil 
zıe karşı yeni hiç bir taal'ruzda bu- lehimizde oldviu aşiklrthr. u.,,;8l meVZUU :ııHI iT . ~ı:~olldde ··atma- :ytıer -;;,. i~ahui teklifleı·I h ırıda GUntr ' inhi· 
lu~ıtnnşf«_tdır. Almanlar faaliyet- Bundan sonra h•rlci siJasetteıı. Lmdra, 26 (Radyo) ~ İfı&'ilter6 JUİ.tt k n ıı1 ...J; ~oı:s k . . . . . . sathn- Yek nden 2'deki 
Jerı~ıırn şf ddetı:sini Moz tim prkı - bahseden B. Çemberlayn deılllştit ?~üe~ı ~sko:ıtoyu yüzde fl~ten 70tdf llfetiml:~~)er/~:rek~~ineil:~ ı::a; mil~~ı'l~~::f~!lırkeJ~ı u:ır şh:r~~ alik arl ı :ı b r tamim • ~· 
na tt ~ Şlt!rdır.. A1mnn ar Apach kJ: ık1y41 ındırmıştir. . bf d b. . al ti. . 1 B a-ı ın e ı er şe. ı iflerle a}j.kad · olarak v ~ te bır 
~ud~d k~ytınİİtl tı11ti il~ri!rlnde nehti Bundan evvelki beyanatımdan be- ı, Blyter ajansının bildirtfiilne gör.e ~İİrw/ g~r:~/ü:::ıya ~a~· ~l~n- ::n g~ğen d··jiÖı!f C~al Kıbe15a ~Uı:k- intihap komis) ınu tetkikl ımak 

oy an oya, @ J')fen şarl<a doğru ri harici ıflyaseb hakbncta~i en şa" Londra mahfe.U..i bu haİ>et~ dalrJıi 11• d·ı . il . 
80 

• ren ! ıze gote ıu nın a .. içUı ifa batlamıfbı. Komk>. terf).. 
kesen derin uçurumu ba ında bulu -t yanı dikkat hadiıse TII'kiye ile- mua istittaz akdine Wr llllmet teınki et• ıJııa.da ke:UJ:J~ne ;er mış olan emre zı~ıklfrı f>ıt ~aç- a1fn zadmd' bit~- terde ehlfıyet kıdem esasın ~arı 
nan .~•ftiı~ bev me lı r.-ı rf'tüfre .. hede in im:&alanm~ olmasrdıt. (~iG- melı:tedirler. TensfJAt borsada seviıa _ te~ıka~ .• . ~ urmnşlardir .. 'h,h- ce ve tulile hır haftaya k:ac;Iar faalı- dtkleate alarak mettrttrl&l'!ft ~ liı 
ZP gonclerm "c:Jerdır. M ··trn;e Fu • det i alkışlar) Muahede, Btiylk Br.f. le karşılaft11J'JftJr. Xı'1Wltierirl bu ~- mm ttlıldıgıne ıo~e bunun eebebı l !1"' yete başlıya7aktır. Şu~e ıç1;11 :En;ılAk telerini tanzim ederek gutll'tilkleta 
sı2Mtı:sı şiddet. ata k a t . k. r- tan~ntn n ve Ftan nm her tuafında beple Ylbelmesi laklebmektedir ~e11 lon[al~.ar t:!: So~!:~ef ar":~nd~J. f8nkasştının ilstütıde bır daıre kıra - göaderecektir Bundan r ntemttr• 
~ısında kol~ylıkla ktttt müşt.ur. ç<Jk deri~ btr m mrteıtiyetle karşilan sure le piyasada her banai bit' istikta- n.a. a ır ım a ıse er z ur s- •nmı ır. . . . . . A ların luclemiD

0

i dol d1111 ba. 
ı~ u_d 1? . n 6"lf-. ~maa.. fu.liye} e•,.. ~ı hr. Bu uahedenm, dıhıY8!111l di· zın mu•affakıyet·ni icap etiretek şart.. sıdır. J ~aıc: lıkı~~ şırketı. ı~haİib ko - hisle terfi Jstelderibe lüzUr.tı kalma • 

.1 1 gıbı m h• ırnl n mu emadı ke- g ı· Jek co:ki 1erl~rinde de ayın der.SJ ltr da taead bulacaktır Almanya ty.aş_ ma ı~ı~ ecnebi ıhl'acatçılar mıştır Bit yerden difer yere naldf 
IJıf hareketle'.i ' 1 m:>J r a .trı j... cede memftma •e e kar1ılanıbrs oldu- K ..._!st b' ·' h. Iehın? akredıt~ . açılmam iı1ini de için ıbemtn1arm muayyett mftddetf 
sar etmekt.edır. man ar Fransızla ğunu z'kretmek bme böJ "k bir ce- OIIllJIH me u.t ar ta h· Bitaraf devletlere 6i· ithala~lar~ız ıçm kola.rlı~lan ta - doldurmalan, yahud sthh! ~e}a ço .. 
rın ınnbtelif nmıtakalaı·ındaki :ka ı t vemr $1. • Bıı mem-nuAi,etm se• yeler" ni iatecfl t şı,,yan bır şekılde halletmi§tır. cuklannın tahsile de1'.llll kE!)'fi1etf 
'>ef ve mevzrferı 1 ıkkında azamı ına b bi h~ ıüph lJiz: dut kf muahede . 1 e t dJ' r. , ıJ *rdi ~ıltrfn~mte~ atdtttn hfl" tm 1 ühim aebeDler mncld ollllası 
lulllab elcle etn ç_a 1 ıyorlar }'ı a 

1 
fıih hiç kim e> i tehdid etmiye:h ve Parıs, 26 (Radyo) - M ev'lc:nf l• .. .. · ~ dsı takas ıthalat bcd · ' · - ''" r d laıı i lüzum n utııretleıle sız far da duc:man hatlarında . vulcu ye-gQna hedef tc avthi kar~ ıt1ıılta- t~naft komünist mebu !ardan Sş k1- Pa~. 2ô \ lndyo) - Havas Ajan• man bedeli gibi hav. le edilmesine TJ az~~ · t "i.r .1 keyfiyetMriııi müs _ 

bulacak deği iklikleri ve t ·•na:ssa ve ~emet a~ıtertnektelı. ibust bultımm şı, bugün harp divanı riyasetine rntl- ı Zürihten haoor veriyor• d.re~ V~k. etitıce muvafakat edil - ~a \ hvell a v~&tee a idare amirleri 
n · kıtaatın gelip gefm cf vnıi anla _ bit müd faa vasttllsr &Jduğoııu bil .. racaatıa masumiyetlerini iddia ve Almanya hilktt~ti, btt •af. devlet. ırlı~ r c b şekilde-ki ttıuame ~ :,:ene at e~~ • ~l~da tasrih e-
nıak için kabil olduğu kadar sıkı te- tün dünya aıııınıştw. Bu n1uahe _ tahl~elerini talep eylemişlerdir. lere birer nota vermiş ve İn~ilfz harp lele• .. '"'"' knnalitle yapılan d ~~l ~ ıre 1 z 
ması muhafHa edifO'tlat. de ile lngTi miUetinin ve Törk mil.ı. Almanya. Yugoslavya ıemilerinin kontrolünii kabul "den · · •·:.aslara m~tıı:..ı. ır olacaktır. . _eCc • • . ba :L: 

f,tntdt'a, 28 (R!dy(t) -- !rtttJ~ ıeunfn adaletin mesutiyetini m';.ıte..ı B taraf devletlere meıısup ticaı a - Memle~eüm~&dan ya.pılnnf ibra- U~hur,yet yr&ll:U?Uilı 
harp kaçakçılığı kontrol teşkilatı ta_ teken taşımakta bulunmaları 11izi if- ·ıe .;ıaı-~. 26 (Radyo) - Almanya purlarının, Alman denizaltıları tara- cı.ttın endısponıbl hesaba yatımı o- " •J •1 k vmye 
raffftcfAn son hafta içinde l2S tapwt tiltara sevketr*tkfedtr. O Ttitlt mil- laf dl ~TJa arasında Y•i bir iti- fından derhal batırılaeatını bildfrrnit- laıı bedell•rine m&h812beıt ecnebi lh· lfÇI ere veri ece ye 
durdurulmuş, muayene ~dittttfitft'. ?tti ki yurtsl!~etJiji ve dogruluğu h6t b n.a~e ımzalan~ıştır. Almanya, tir. racatçılar l•hine a.vartı. su~!fte açı- İf kanunu mllcitaı e iş Y tenler . 
Evvelce rmnryeııe tçhr daıduruhnuş meta liyiktit. Baıalar bizim daima u ~tıla~nameye gore Yugoslavyaya A •k •dh l..c.t .. • lacak olan al:reditUlerın tAbi oldu~ Camluıttyet baytamıııııı f adüf et-
o~a.n 48 vapur da salıverilmiştir. İn- taıiz ettijiniis hasletludir. (Siret ~yüz hın ton maden kömUrA ve otuz merı a 1 Q u mU lan şattıar, ml~a~t tcieeek ~1!'° titf PiRi' gtlntt tatil fleill, lir bay-
cılxa --te Aı..n lra9ak~ılık )Mdtrol8 li alkışlar) . B&ı vaailacien iatifade e- rı ton kok vert!cektft. esseseleri mÜm ;ı· J~tçılara ~akas şırketı tarafından bıl ram l'ilnü elatl&JI aac&al1 Mllllate ala 
usullerindeki mühim fark, bil'a..a derek meclise "unu da arzedeyhrt ç·· ·ıd H · l E:SS ı dırılecektır.. . . eak ••, ~•)ifan ~ileriM oıtt, çalıt-
tebal"Q:a dttıiri&ek\edw. lnflli~Nı , ki Maje te fngiliz kralının hükume- OrÇl en .t ere Jstanbuf a geldi İh~acat pırımlerınden ~enüa ~da ımyulaa 4a birer ytwılte •ereclfk 
,.altta bnaraf wemileti bekleteYek ._ tiyl Türk ''e Fran ız hükOmetleri -Ba tar f l. . . t T . memış olanların da, şubenm faalzyete terdir. Vekllettn n lllfetl• emil 
ı:rıerini gecikdirmektedirle!'. Ji'ak~t bir mtlddt!ttenberi TDrkiyeye mali Çekoslov!k~.:Y; ·~ m~ı :~~~de- ka. ifıı~~:~ı~~~ ~e!1~~~1:!ü;;s!;ı:e~ bbıiŞl1aması :kabinde derhal tedi1nine ı.•lmlf aJtkadarm& da bilcfirilmffo 
ııe batırılmaları, ue de yüzlerce mıl ve fktisndt yardım meselesini mftzs - 6 ıo.:ga e . ış ır. . . .. . 

1 dş a~aca tır. . . tır. 
uza}fta bir lf1naıut gMörülmeleııi &!- kere etmektedirler. Bu yardım bitbas t 31 Aiustosta 1n~ıltere ve :rran .. Kttn butaya geldı. Tutun ve üzüm mın- Şerıf Cemaı Kısaktirek bnıır -,ı• K &' • 
bi v~ka.ları. ula yapına.makta ve be~ .. a h"rı> malzerne ·ne müteaHiktir. ~~r talyanın sulh teklı_fler!n.e milsait takal.arını <lo!aşacaktır. • yasasının takas işlerini, ~üecarıaı:ı- . .azanç ~et 6'.' 
lq bır kısmını mevkuf tutmaktMi~ - :Su hususta Londrada Türk askeri 2 ·~~r~daı cev.ap ve:n:ıışl.erdır. Fakat Eskı mecrese er fakır ta· mızı _memn.u~ e~eee~ şekıld~ tedvır Gemdena ve Q ız nakil vasıtala-
l~r. heyetiyle konuşmnlar yapılmaktadır. t) e tal).a~ın ıkıncı sulh tavas- edebılrnek ıçm şırk tın azamı gayre- rının kazanç vergbiıüa tarhında yaı 
~. !9 (A.A) _ ~ Deır Bla- füı heyeti, ve onun miimtaz reisi ge- ~~~ft~ kabul ıyrn .Polon)~a atazisinin Iebeye yurd olacak tiyle çalışacağını temfn etmektedır. 11'$lik raıntdıl'ı antaşıınnştır. Mıll)T 

t?cf gazeteei biı' pbidin ii'aciesinıe is- neral Orbay'ı İngilterede aramızda 
6 

:_ ~artını ılerı sürmüş~Ur. İstanbul, 26 (Telefonla.) - Es'ki Çine z:raat memurluA°U Vekaletinden tamimen gonderil~~ 
tıniden fnğiJiı tayyareleti tarlftn - garmekle bilyilk bfr zevk duvduk. lam kl b~IOlde Polonyayı ışg~l~ haŞ- ınedrese?er, üniversitede okuyan fakir . . . 203 sayılı um\lmi te'hliğd u gıbı 
dat harbin bidayetinde Vilhelmsha- Görüşmeler açık ve satnimi bir ha- Ai~ a ı~zat Alrnan_ya,. h~rb1 oni>ne talebeye ytırd olmak için hilkünıetçe 1zmır zıraat ~ücad.ele memuru B. nakil vasıtalarının saf.i tonilatosu, ya 
f erıe y9pılatı taattlfı& eııt11aıında bit 'Ya içinde eeteyan etmekte \'e neti _ g_~'l'· me~. hır hale getırmııtır. tamir oh~acaktır. Rağıp Tuncer Çıne zıraat milcadele ni rusum tonilatosu üzerinden vergi 
b~•banın Alman Gnisenau ~ruva - celenmek ttzere bulunmaktadıt. Ü- LJZ\J M BORSASI Rus-Japon ihti'if m•murfoğuna tayin edilmiştir. ye tabi tutulmaları, :vanhı)!lr yapıl-
zoı!Uıte dGştltüDO •• temin.in lki)'e mit ederim ki faydalı ve mtielsir bir 

1 
I"'\..... 0 J a d maması bildirilmifUr. aytldıiını yazmaktadır. netice elde edflecektir 2424 üzum Ta1'1 Tokyo, 26 (Radyo) - Balıkçı g~ vrman m~mur arı rasın a v·ı -.-:.-.ı.. İıoırdra, !t (A.A) -:- Kaçak kon - 1 • . s , 718 ş. Riza H. m 7 2~ ı2 _ milerinden dolayı Rusya i~e japonya 20 Ura maaşh tzmh' birinci sınıf f lyette taynu~. 

troltt Jtftttttttalrt ht~tiıJ mıulü ile Aı. ngt, tere Ve U h 250 Ahmed iO 2<> 12 ~a arasın~a ~a~gösteren tre hır ~ud~~t- orrnan katibi B. İlhami 'On altmış beş Mftnhal bulunan vUAyet mekfttı>-
mahyanın takip ettıği usul arasında '- 141 K. Taner 

11 5 
lO :.>O te~berı. ~uruncemede kalan. ıhtılaf, yafını doldurduğundan resen teki - culuk mttmeyyızHğlne 20 Jira astt 

YapU. ue~e~e ıu c!het hfl- -llq tarafı 1 lnei •hlfede _ 98 M. Be ik i O 12 ahıren r~ı t~r~fın muvafakatıyle bet üd edilmiştır. Bulunduğu derecede maaşlı kltip B. Nevzad, onun yerine 
fl~ tebarüz ettınlmektedır: da çıkacak ilitilanarı tetkik için bey 79 A. R. Üzım ig ~~ l3 75 taraf edılmıştır. tefli müddetini dolduran 35 lira ma- katipliğe 15 Jfra maaşlı Torbalı tah-

t-izle~, ~ bitaraf semilerin nelmile1 bir komite teşkiline de ha _ 77 ATba:yrak · 10 50 ~i Galatasaray 938 şampiyonu aşh Ödemiş ikinci sınıf orman mft - rirat kAtfbi B. thnn tayfn edihnişler-
::~e bır . tarF tetk hh~re ~be - z1.ırd.ıı'. Fakat bu ~nıek değildir ki 67 Hayati Bö. 10 75 10 75 İstanbul 26 (Telefonla) _Galata- h~~di~i B. Fahri Tua_ç 40 Ura maaşh dir. 1Citi1' Serafettfnfn asit mı!muriyP. 

ıy.,. ~ermetiedır. a at bıtara:ı &'e- ngıltel"e, ba!'Jf tattlan Almanya ta- 73 F Solari s ' . bınncı smıf orman mühendislıiine ti de taadfk oltrımıaetur 
~~t,':~:ı\::ı 'ı':i~'l:~f ,:,:;'.~'!: ~fı~h:ı"b',,.t~~~ ·:~;hld~~rd~~~~'lt~ !: ~J'ı::rıar : :: 1~ ~~ ·;~ .~ ~:~·;~ıf.d.:u. Iı;'~~: terfian tayin edl~mlotJr. · Meteoroloji telef~n tesisatı 
fındla nt batmhb.ak, ne de CitJ Of tır. Evvel!, Altnanyanın teminat ver. S9 A şlıfo~ırat 10 50 11 latasaray, 938 şampıyonudur. Ge e ı er Yatda11 ha•a cfetıfs ernnftetı ile 
Flint fi.bi ytMJe?ce mil Uzakta her mesf, stılhü ihlal eden sebebleri ar - 25 p: M:halef :g 5o n Von Pa p.sn dönüyo,... Balıkesir ziraat mOdUrü B. Tahsin a1'k•lı bulunan devlet meteoroloji 
tanf fıi bftua.f limana rötürülmek tadan kaldırarak şartlarımızı kabul 20 j. Kohen 11 50 11 50 İstanbul, 26 (Tel~fonla) _Al- Erdem Balıkesirden, Diyarıbakır em teşkiJAb tefeıfonfatının jandM1na s~~ 
ku; h a9akçıtık rat>masa. da~i Mev.- etmem icap eder. 20 Hayım Kuri 10 ıo manya sefiri Von Papen, yarın şehri- niyet amiri B. Yaıar Yanş lstanbııl- tralla!1:na ba,lanmalaı; m~vafık go-
e~ lu»durulmak tehlıkesı mev" R• L - , 18 P. Franko 7 50 7 50 mize gelecektir. dan şehrimize gelmi!detdir. r~l~trü ~·~ıUye Vekil~ndeıı .şe~-

Bflbe l ~ntr~ 8 Cevap ., 16 S. Erkin 1l 60 y d'd .. V" • JH • nmızdekı alakadarlara 'bıldirilmıştır, 
8 

l .a Al, 16 (Raci)t.o) - İaşe ıtıe- -r 6 s Paterson ıo f: 25 ozga a toprak tevzn z enı ıyeşrıyat Gümrük ve İnhisarlar Vekileti ve or 
;: e..., . lm8:rl)ada giffaçe sifçleş- - &.etar8'a t inehüife4e - · Yozgad, 26 (Husus!) _ Vilayet - man koruma genel komutaDlıiı teekf-
.ektedır. Bu: çal! aıda maddeleri , de .-ek lçiadtt. Hltp 1tdlt.e• " 4ı69 dahilüıdeki bası araai halka mtcca- y • Ad lat n lladrolan teı.fonlan da lcend' 

~f&ladan kaybolmuştur. Rusyanıu; Fransata, Hit!tt ~e C'ftrftm arkadaş- 248026 nen dağıtılmakta ve bu parçalar eDJ am malzeme 'fa "YIWtalariyle jandarma 
. m-.v.,a czak sln.._.ıt, uzun ları . iatafuldaıı t.a8mll o~ur. halk tarafmdan bahçelik, aiatlık . . . telefoolarıaa bttjıatıacaldır. 

'.hır llbı• i9ln meıntıaltabfa oıaım. llarbi her memlekeı fstemiyenk ka- 262ı95 hale getirilmektedir. Yem Adamnı 25ı ıncr aayıaı çıktı. Mı'A. • ,.1 
yace~ 'Pit•••n ka1bolan bal etmiıtir. Çöllldl esar• ütmemek No K dad -'-}" t . ' . Bu hafta Yeni Adamda Ümail Hak- uJ~fl 
madjeıerin yeri boş kalacaktır. için başka çare Joktu. 7. 8 ana a naA ıya iŞ erı kı Baltacıoilu, Selim Sırrı, Suphi Al a11ealit& 1481 f!lci intikam 

. P.ı&, il C•dt•) ..... •aitr Of Oeı.ıne aaze'8ii diyor ki: 8 9 Ottava, 26 (A.A) - Millt müda- Nuri, Nurullah Ataç, BUrhau Belwe, sokaftıtda 9 numarada a~ıtaıı pan 
Lınt) adındaki Amerikan vapurunun Fransa ve fngiltere şimdiki Alman 9 10 fa servisleri harp dolayisiyle demir- Dr. Sadettin Vedat, Yunus Kazım, slyoncta ııer tUtlO kCJDfir ınevcud 
:mU~ltleresi. Donland ile Admtral hükümeti tarafından imzalanacak hiç 10 12 yollannda fazta faaliyet nazarı dik- Sefer Aytekin, Bilrhan Esen, Kemal olc:IUf• ribi odaJ• ıttnete nu 
Şent, Alman tihte!bahiıietittttl re - •lı' •••ikaya ithnad Memei. J'tanıa 11 14 50 kate alarak 25 milyon dolar kıymetin Zeton imzalı yazılat ve resimler, •e f atler de ~ok .ı•erttlfdit. Sth 
fak-de cenubt Af tik& alarmda ve İngUtere, kağıtlar yerine garanti- de vagon ve lokomotif satın almıştır. 1 "!uhtelif ilmi tefrikalar, sanat ve f~ rııtini n paramıı .,.ealetl1l ı,i 
buh .. uklannı is\at etmdtedil. ler elle ettikten sonr..dır it, demir çem 1 DC•l r lsveç ta a . k kır haberleri bulurunaktadır. Bu kıy defı bu panttyoau styant etım 

T hı
• .., beri &'evşetecektir. yyare ac, metli dergiyi bütün okuyucularımıza 1Mf tam e ecUhn ktectır. e ıgler N f ~ t ~B~~M~nhl 4~ 4~ ~~~lm,U(~~o)-~~hü!h~a~a~n~l~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

._....tarafı 
1 

ine· sahifede_ •--.. -~. PCI şey· fı~ :: ~.T:a:ıe : 15 1
: 75 ~u::ı~0~0irt::ı~ret::!~:a~1:fe~~~ Mani•a Beledi)I• t1lelıtrik if letme 

liste.. muhtelif rütbede 'l ıabit v - ~• 1 aei Sahifede - 83 H. Şeşbeş 8 60 7 SiS ~l&mento, bu tahsisatı kabul etmi§- • 
25 nelu 8Werilmektadir. Bwılar - şehre yalnıa gihıdeJik Alman gaze- 82 A. Papa. 8 8 t.il'. r•ıslı•ıtn "'~ft • 
dan 11 t maktul dlfllllt •• 14 ı telerltti ithal edl7orıır. lehrlrı ıtatı- 26 Esnaf baıık. 6 & Empermeabl kumaş'ar .;; aı ' kaybolm~. tVAman betec!fye feisf StAf!tnski ile 18 F. Solari 7 75 7 75 Su •eçm h 1 tir·ı . d k 1 _. Lokomobil için (süpr silindir ekstra İlegla mineral) ciııaindeu 

arşovanın müdafaasını deruhte et • ez a ege ı mış o uma- 760 k.l T d. ğı 

C
•t f Fı· mit olu ıti'Yil omiienin tlii•r ..... - 995 ]arın yapılan su tecrübelerinde suyu 2 (t tı o HI~ st!a tJ ' d} tinsinden 600 kllo rataklık ekstn 
1 y o ınt vapu- nı rehine olarak mevkuf tutulmakta: ı40505 geçirenlerinin tarife tatbikatında ba - a~s r:zarlıkla m~b:ea olunacaktır. 

,.. • • dırlar. Starzynski uhdesine düşen va :tı gümrüklerce tereddUd hası! oldu- 3 - ~erl1her ayrı ayn yapılabitft. 
TU hadıseSl ~ffe.Jeri Almantatm hJıtıa1eSi altında ı41500 j'1ı ~r:!müştUr. Gümrük. ve mhisar lsteklileriıı tekliflerini ı/11/989 tariıtfne raslıyan çarşamba ıln. 

ıf a etmiştir. Şe'hİl'de bir ölü süklltu Palamut Jar e aletinden ~e~en bı! tamimde saat on ikiye kadar göııt!ermeleri lüzumu DAn olunur. 
-Irat tarafı l ine' sahifede - hüklm sth11ıtktedir. Yalnız geeeleytn 68& kental kaba ve tırnak sıo 430 yalnız empermeabılııe içm kullanı- ~ 28 9967 n~h~nH~u~ma~~~~l~nu~~~~hun~nh• ~m~ ıum~del~em~mclednnk~----------~~~~--~~------~ 

ticet1ne kadar~ karar vermiş ol- lınde bulunan tehir aakerlen arasın- 201 ton Buid&y uıaşları zaruret olmaıkça ayrıca l•t .._b [ b l divesind~n• 
du,nu bildirmiştfr. da ~ati edilen silah sesleri işitilmek 161 çuval Fasulya 9 52D 9 5~ BU geçirip geçirmedikleri cihetten tet o a 11 u e e , . 
1 

· lrot'del Hul Amerfta harfefte- tedir. 81 çuval Suıam 
1 

_ kike lüzum g6rttlmiyerek muamele İtfaiye ekipleri için alınacak 105 aded ıulumba kapalı zarf eksilt-
~ı~~ ~ oı i'lintln mörette~ ıw.Jl.. Kaııadada lafiltere L!hine 448 balya Pamuk S? 4~ ~~ yapılması, m~k~v.em~t derecesinin ıneaine kon.ulwmştur. t bette lstubul bele~ ğını b ~ir habere malik bulunmadı- b 459 kilo T. B. fC:f 68 arttırılma11 bıldirilmıftlr. İhaleıı 2/11/9S9 pertembe ':n~ iM on bedel' SOS'tO lir ilk esi 

V••i 1ıl e)iemlftlr. ir nef C" 12' kilo aeı b. fçi 49 S "bredememişler da.imi encüme~nde yapılacaktır. u a!DIMD 
1 

• ve te-
J' ~. 26 (A.A.) -Amerika Ot 26 (A PARA BOR C . . . 1.... mırıatı 2315 lıra 25 kuru,tur. ,_ .. ,_ • d . • • nın 08kova bUYQk 

1 
•• lı . . - tava, .A) -.. lrtnadada SASJ umaovası nabıyesıllın Giirece AU.. Şartname zabıt ve muameU.t mBdClrlUil AAM:mın e sörülebilir, Ta-

zaret~ alaıiweıii e ~ısı, arıcıye ~e- y~~ıfan n\e~U~-~nttbA!>atı Lft>erat t>fr 10nclen HasaD Tekitd&t, Di~h:a JipJerin ilk teminat makbuz Ve..Y8ı mektuplan ile 2490 numaralı llan•na 
Of Flint mtıretteba:ır Wl°.rafta ~!ty lliıni elde ettıgı 11 azalığa mukabil ANKARA Mehmed kızı 16 yaşında Ayşeyı n - göte hazırlıyac,aklan kapalı zarjlar1nı llıale mil saat on dörde War 
od!ar~t~°",,,,Y'hflfta n.:ı::~u~ııS: :i 58 

1 
~~ık kuant. u

1 
~ PUWiaill &~tlin 5 24 ı•fflı ka~ıım11tır. Suçlular tutul - lstaıbul be~dlyeal daiıiıt encflmenine ;:rrı:!:.ter • g..tsır;ss 

ırmif ır. ... 7*.a.eo ıle ~e ıce. enm.,.~. Kanada_ Dblar 180·
0 

nrıştur. , ,., :! • 18 :e!, Af, '111. , • • J u ı9 . . . . 
Me-..a, il 44 1 ~ T . Din harbe gırmesme manı olm&ğa ta- F tranll · 

8 
= ı l ~l':l~~·~r~airıııi:,. g3ra, !::i~\~!lı':ı~r~ı bırııtı nı. fictıilııı ~':'t,. F. ~=· ~mir g#i mriilı mahaf a~til taburu satın a ma ltomis-

re~bata•ın mev:Qf •• Amtan mü - ~· n.sıa J 
denıt ~ıu-=.~~;an Pazar maç,An ~t~!:ıa~ 69.406 )IOnunaan: 
ÇUnlü mezkur geminin ınaıc· . fır. Palar glatl Aı.a.tKak sahallıtda bi- Belga 
mir edilmek üzere ~ ınel~!ı ta- rinei takımlar aiaauuia 1apılacak °" ı:Jr&hmi !1.811t 
bit olmuştur. Vapur, ha"muı:Nıği sa- lan ırıüsabakaların hakemleri. ha- !Ava 

0
·
97 

~cet! b!tktk ednmek ttııeııw lltd~en kem komitesi tarafından şöyle tesbft ~koslov.111< Jcr. 
1
•
6976 

n -~ınskta kalaeaktlt, y a- edilmiftir: ~ta 821 
kQ Jlo:ak<Wa. 18 (Radyo) -. ._ha. Saat ıs Ateıspor - Ucok.. Hakem: ıJoti ıs.ı 
'.A ~·· Vıtıtiqlon aefiri ·~ıe Hasan Yanık. ~ngü 11.-
ve'ıi!:_ h=e=i~i~ ~ k Saı;:5~f A~ay -tpemirspor. ııa .. 1:-' CJ:935 
müsadere ec:1·1 r anıp : u a " elcüa l C h . t Yına~ ır.• 
aevk ı erek, Rus limanlanna azar günil, ,..u P er, um urıye en 80Alll 
daki olunmuş olan City Of Flint adın- bayramı münasebetiyle yapılacak İsveç Kr. 81.19 
mQ~e!Jka vapuJ11rıuıı ka1'laa " ~- teçiot iftirak edeceklerinden Ruble 
buh•du~ t.a'ftı blr efhtıfyet içinde IWtıi dl taltdblar maçları tel* .... ESHAM v .. ""fAHViLAT 

arını bildirmiştir. m gır. ~ ı 
f<ud"•t . 1 ileclen aonra 'Yapılacak olan kar ANKARA 

Lo d ~ e vazıyet Şl aşmatat-a relince; gflntln eıı mühim ~lvas - lnunın hattı 
gelen n ra, 28 (ltadyo) _ lCudOsten milaabak&a1 Mat ıs te icra edileeek ıstikra21 il. 
telif Y~rl lıabeı-e r«Sre. Filistinin muh- ol~n tlço~ -Ateı maçıdır. ~ltay - De- Cutnhurfytt IDll'IDll ıos Ura peıin 
mıs f r ertndekt ôrfi idar k ld 1 ~ırspor •l'fllaşmaaı pmpıyona tize- banknsı 
kıaıİas{~1! mevkufların b~yUk ıb~ ~nd~ mtaUeaak ir olmamakla beraber NOT: hlr.alırnıdı ra1r1r~1ft bulun• 

• 111 •dibnlttir edr 1 ım için bir ehemmiyeti ha- mıyan dOvtıler ıvın fiyat adi Mil • 
• iz ir. mUıittlr. 

20.31 

Cinsi 

Pfl'fBe 
B\llflll' 
Mercimek 
Zeytin taue&i 
'l'eneke peyıti!'f 
Çeldrdelsbı Gllln 
Makarna 
Sebze konservui 
Sabun 
Gaı yağı 

5800 
6600 
8100 
3550 
1080-

750 
49Qe 
39~ 
2360 
7950 
7250 

1892 00 
792 00 
.ı81t 
674 00 
178 et 
ua• 
911 00 
ı• 00 
'128 ıso 
ıs91 25 ,. ... 

105 00 
60 00 
1109 
61 00 
1900 

9 00 
'IO 00 

103 00 
5l) 00 

105 00 
272 00 

6/11 939 
6/11 939 
eııııtu 
1/11/989 
7/11/9at 
7/11/989 
7/11/989 
11111• 
7/11 939 
7/11 939 
fltı/98~ 

11 QO 
ıo ~e 
11 8& 

10 -10 • 
11 00 
M 00 
1, 80 
ııs 00 
16 30 
16 00 Koyun, sıtıt \1eya burulmuı 

keçi eti kavurması 
1 - lzmi r gUmrtık muha'faza taburu sene i tiy~cı için açık eksiltme suretiyle mOnakasaya kon1ilan 

yukarıda cins ve miktan yazılı iaşe nıaddelerıne ikinci eksiltmesine istekli çı~dan bfr ay ,J~l'J 
fında pazarlıkla intaç edilmek ozere. ilk pazarlığı hizalarında gösterilen gün v~ tda Y"pılaealffiıt. 
Şartnatneleri komisyonda gOrOJebfhr. 

2 - tııt kl Jer n 2490 sayılı kanundn ikinci ve tlçünca maddesinde ve prtnamelerinde yuıh vesikalarla mu .. 
vakkat teminat makbus veva banka mektuplartyle blrltktıe pazarlık aaatanda hmfr Beyler aokatı arka• 
ıı O.ti U&ıfln ımmpanraaı yanında tabur satın alma komlıyonwıa ıno..-•tıarı. 
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i' ~/%mir Levazım Amirliği .Satın Alma ~ 
~ Komisyonu. ilanları i 

lzmfr le.va?vn mııfrlif}i satın alma komisyonwıdcm: 
• 4430(1 çift yür. çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2/11/939 

perşembe ~ünü saat on beşte Tophanede htanbul levazım amirl:ği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22150 liradır. İlk temi-

' . 
natı 1661 lira 25 kuruştur. Şertname ve numunesi komisyonda görülebı-
lir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale 
aaatından bir saat evvel komisyona vermeleri 17 22 27 31 

lzmir levazım ami,Ziği scıtııı alma komisyonundan: 
Manisada bulunan bil'liklerin senelik 310500 kilo kuru otu müteah, 

hidi taahhüdünü yapamadığından şerait ve evsafı dahilinde yeniden ~a
tın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihale.si 31/10 939 günü ı::aat on birdedr. 
. Hapsinin tutarı 12420 liradır. Ve ilk teminatı 931 lira 50 kuruştur. 

lsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunını 
iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatınd~n 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını l\Ianisa ti.im satın alma komıs-
yonuna vermeleri. 11 17 22 27 

lzmir levazım amirli!ii satın alma komisyonınıdan: . 
1 - 32000 çift okur kundurası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesı 

1/11/939 çarşamba günü saat on dörtte lstanbulda Tophanede 
Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah: 
min bedeli 139200 liradır. İlk teminatı 8210 liradır. Nümunesı. 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuui vesikalariyle bellJ 
gaatta komi:--yona gelmeleri. 3976 

lzmir levazun umirli!li satın alma J:omi.~yo111ından: . . _ . 
1 - İzmir tayyare alayı birEklerinin 24000 kilo kesılmış .sıgır ~tı 

ihtiyacına 23/10/939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksı!tmesın
de talip çıkmadığından pazarlık 2fV10l939 cumnrtesı ~ıınu 
saat onda kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komı::ıyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 6480 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 486 liradır 
. .( - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
.5 - İstekliler ticaret odac;mda kayıtlı olduklarına dair ves:ka gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığn iştirak edecekler 2490 sarılı kanunun iki ve üci.indi 

maddelerinde ve şnrtnamesinde yazılı ,-c ·ikal~rı Ye. temin~ı.:: 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evw~l komısyona mu· 
racaatları. 397 4 

lzmir leı•azım a;;ıirliği satın alma komi.cıynm1nrian: 
'1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlık snreti~rle 22:J 

ton buğday üğüttürülecektir. 
2 - İhalesi 31 birinci tesrin 1939 salı glinü saat 10 da Kışlııcln 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~r - Tahmin edilen tutarı 3375 liradır. 
4 - T\;minatı kati.re akçası 506 Jfra 25 knru~tur. 
5 İsteklilerin belli gün ve saatta komisyona mUraraatları. 3979 . - . 

l zmir l8ı:a::ım amfrli<ii .cıaf.ın alma komimıommd(I n: 
ı - İhale gUnü talib.i çıkmıyan Çerk»zköYi.incle yapılarak iki bölük

lü bir paviyon keşif cedveli ye pl~nları dah~linde yaptır.ıl:~.a .~ 
ğından tekrat· kapalı zarfla ıhalesı 11/11/fl,,9 rumartcsı . .,unu 
ı:ıaat on birde yapılacaktır. Muhammen bedeli .44577 ~ lırad!ı" 
İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. Kesif cedvelı Ye planları ıle 
şartnameleri ait olduğu şubesinden bedeli mukabilind~ verile
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ıle 2490 
!S\'ıh kanunun iki ve üçüneü maddelerinde yazılı ve"ikalarıylc 
ih~le gününden 8 gün evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerlnde.n 
alacakları vesikalariyle beraber ihale günü ihale !'ıantından bır 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fmdıklıcfa komutanılk 
satın alma komisyonuna vermeleri. 27 31 5 10 3~77 

l zmit Lvazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

3800 Kesilmiş koyun eti 
2850 Kesilmi:-; kuzu eti 
4750 Kesilmi~ sı~ır eti . 

ı - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin :rukal'ı<la cin~ ve mıktarı 
. yazılı üç kalem et ihtiyacı 20 101~:~9 tarihinde ~rn7::ırlıkl~ .Ya: 
1 pılan eksiltmesinde talibi çıkmadıgından naz~rlıgı .n bır~n:ı 
teşrin 939 salı günü saat on lıeşte kışlada 1zmır levazım amırlı
ii salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 4142 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akça~ı 310 lira 65 kuruştur. 
<l - Sartnamesi her gün komisyondu görülebilir. • 
5 - istekliler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburh·et!ndedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2·190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

macklelerinde ve iartnamesincle yazılı vesikaları v;- temina.!ı 
muvakkataları ile Dirlikle ihale saatından evvel komısyona mu-
racaatları. 3980 

iz mir leı:azıtn a mirlijji :s<ıtM alma koıııis ııoıııı ııclun: 
Tahmin Teminatı muvakkate 

Miktan Cinsi Bedeli Akçası 
Kilo Lira Kr. L. Kr. İhale tarihi Günü ve şekli 

--- -------
2340 Sadeyağı 2223 00 166 73 31/10/939 Salı 13/30 da 
1200 Kuru üzüm 180 00 13 50 « < 14 da 
6000 Pirinç 1440 00 108 00 < c 14/ 30 da 
1620 Zeytinyağı 777 60 58 32 c < 15 de 
3000 Sabun 930 00 69 75 c « 15/30 da 
2'700 Toz şeker 729 00 54 68 « < 16 da 
4200 kurufasulye 564 00 40 95 < < 16 da 
2'100 Zeytin 540 00 40 50 « c 16/30 da 
3600 Nohut '432 00 32 40 c c 16130 da 
~ 1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve miktarı 

yazılı dokuz kalem erzak ihtiyacı aHı ayr1 şartnamelerle ve 
ı>azarlık suretiyle yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 
tekrar pazarlıkla ~atın ahnacakhr. 

! - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda İzmirde kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

S - Teminat akçaları hizalaı·mda yazılıdıı'. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncil 

maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 3975 

lzmir orman çevirge müdiirliJ.· 
ğO:nden: 

lzmirin Damlacıkderesi ormanından 382 kental pırnal meşe çalısı 
on ~ gün müddetle serbest artırmaya konulmuştur. 

Beher kentalinin muhammen hedeli 5 kuru~tur. Teminatı muvakka
t~ 1(3 kuruştur. İhale 1-11-939 tarihine müsadif çar~anba gtinU saat 15 te 
Orman çevirge müdüriyetinde yapılacaktır. Taliplerin teminatı yatırmıı, 
oldukları halde ayni gün ve saatta toplanacak komisyona. müracaatlan 
ill n olunur. 18 21 2i 27 8848 

Manisa Belediye elektr .. h i~letme 
reialiğinJen: 

Elektirik motörleri için CiO ton motorin ''C 5000 kilo makinu , ~ı !iO 
t.eneke benzin pazarlıkla mül>ayea edilecektir. İsteklilerin teklif :. ı ce,.ıe-

. 2'1 numunelerini birer şişe iç inde göndermeleri ve tekliflerini yazı ile 
J /11/939 tarihine ra('!ıyım c:arşamba günü saat on ikh•e kadar vcrmelHi • 
arımdır. 2.7. 28 8~68 

(ANADOLU) 27 T. evvel 1939 CUMA 

Sperco vapur acentesi V. F. Henri Van Derze 
cADRIA TlCA» SOC. AN. Dl VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

NAVIGAZIONE 
A DRlATICA S. A. N. 

Galilea vapuru 26/10/93!) lari ~ 
hinde limanımıza gelerek doğru Tri
yeste için haerket edecektir. 

(Seyahat müddeti üç gündür.) 
DİANA vapuru 30/10/939 tari -

hinde gelerek Adriyatik limanları -
na hareket edecektir. 

CALDEA vapuru 30/10/939 tari-
hinde gelerek CENOV A ve Marsil -
ya limanlarına hareket edecektir. 

ALBANO vapuru 2/11/939 tari
hinde limanımıza gelerek karadeniz 
limanlarına hareket edecektir. 
ECİTTO motörü 3/11/939 tari -

hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste
ye hareket edecektir. 

BOLSENA vapuru 6/11/939 tari
hinde gelerek Adriyatik limanlarına 
hareket edecektir. 

C1LtC1A motörü 7 /11/939 tari -
hinde limanımıza gelerek Cenova 
ve Marsilyaya hareket edecektir. 
GALİLEA vapuru 10/11/939 ta

rinhinde gelerek doğru Triyesteye 

Amerikan Eksport Lines, İne. 
Nevyor k için 
cEXİRİA» vap. 30 ilkteşrine dot

ru bekleniyor. 
«E_XPORTER vap. Son teşrin bat" 

langıcına doğru bekleniyor. 

ARMEMENT DEPP E , ANVERS 
Anvera için 

cESP AGNE:. vap. Son teşrin başlaD 
gıcında bekleniyor. 

D. T. R. T. . 
Tuna limanları için . 
«DUNA> Mot. 15 son teşrinde bek 

leniyor. 
«KASSA> mot. Son teşrin sonlarıa 

da bekleniyor. 

, gidecektir. (Seyahat müddeti üç 
~ gündür.) 

İTALIA S. A . N. 

Service Maritime Roumain 
Köıtence Kalaı ve Tuna limanlara 

için. 
«ÜİTUZ> vap. 2 son teşrine doi

ru bekleniyor. 

Makine ressamı 
al nacak 

•• Askeri f ahrikalar 
müdürlüğünden.~ 

umum mu· 

Fabrik:ı:nrımız için askerli.ı!ini ;ım1ı:l etmiş san':ıt mektebi mezunu 
mı:ıkine res::;:ımı :ılın:ıe:<ıktır. 0650 s: · :;ılı 1 aıı:ına g-fü·e kendiledııc i.ic:ret 
ıerilecektir. TnJ;p obnb~·ın en geç 10 ikinci te ... rin 939 güni.ine kaclur u-
num müdiirlüğe nılir•tc41afü.rı. 2.ı 27 :30 390! 

lzmir D ~fterdarh9'ından: ... .. 
1 - İzmir hıiklimet konağı mali\·p d ·fre,,iude ~·:ıpılacak L::ıcalar iı;in 

24fl0 No. lu ldınun hükümlerine göre açtk ek~illnt<'.Vl' konul -
muştur. 

2 - l\luhammen ke.,if b<>deli 1308 Erndır. 
3 - Ttnıiııat akç:ısı 98 lira 10 kuruştur. 
4 - İlıule 1/ 11 93!> çarşamba günü öğleden sonra !"aat on beşte mil

li emlak dairesinde icra edilecektir. 
5 - Tnlipler keşifname ve şartnamereri mim emlak servisinde gö

rebi l ir!er. 
6 - Münakasaya iştirak ed<!cek olanlar devlete ait en az 1000 lira

lik in~aatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilfıf çıkarmaksızın ifa ede
ceklerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabilecek
forine: dair nafıa müdiirlüğfü1den alacakları vesaiki komisyona 
ibraz etmeğe mecburdur. 17 27 

Na·zilli belediye riyasetinden; 
Nazilli belediye.--ince şehrin 112000 mikyaslı imar haritası mevcud 

•şc.ğı ~azilli kı,.;nuıım 1 1000 mikyaslı tesvi~·e münhanili haritasiyle 
11e~kCın ve gayri me~,kun 120 hcktmlık sahanın 1/ 500 mikyash hali ha . 
:ır kada:-.tro haritahmnın :.ılım işi 2490 No. lu kamın hükümlerine göre 
bu kere açık el:siltmcye konulmuştur. Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. 
~fo,·akkat ıeminat 22fl liradır. EkHiltme 17 / 10/ 939 dan 6/ll/ 939 pazar~ 
~esi günü saat on dörtte Nazilli belediye binasında b<?lediye encümeni ta
rafından yapılacaktır. İstekliler tayin edilen gün ve s:ıattan bir saat evvel 
\ez:lli belediye reisliğine müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstekliler hn işe bemcr iş yaptıklarına dair almış oidukları vesika
' ara istinaden ihale tarihinden sekiz gün e'•vel alınmıs ehlivet ve 939 
ılına uiL ticart>t orla:-.ı 'e..:ik:ılarını ibraz etm,...k mecburiyetind~dirler. 

1" ?;~ 97 1 ~R63 

lstanbuı !\Jafi :ı mudür.ııriğ'ünclen 
7 / ll/ !'139 sah. günii saat on beşte htanbulcla Nafıa müdürlüğü ~k

~iltme komic;yl'lnU ocfa ında 21867.11 lira ke.~if bedelli İstanbul Gureba 
rıastanc..:i arazi~indc y,ıpılcıcak dnhiliye anfbi polikilnik kısmı inşaatı ka
)alı zarf ttsulüyle <'l, sillme~ e konulml'ştur. 

:.'\l•ıka\'cle, ek-iltmt:>, bayıııdır!ık i ieri genel, hususi ve fenni şartna
neleri pro.~e ~ "şif lıu!a,asiylc Luna mUtef.:rri diğer C\'l"ak 110 kuruş mu
kabilinde c!,ıi reı:: inde YcdlN:ckti r. 

liuv:-1-:1::.:~ tenıinnt 1640 lira 05 kurtt~ttır. 
İstekli'eri;ı. teklif mektupları ve en az bir taahhüdde 20 bin liralık 

bu işe benzer i~ ynptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara is
tinaden lstı:ınl.ıul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
alınmış ehliyPt ve !J;rn yılına ait ticaret oda!'-1 vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 7/ 11/ 9:rn salı günü saat on dörde kadar İı:;tanbul nafıa müdür-
lüğüne vermeleri. 17 22 27 2 8341/3796 

Elektrik tesisatı icin müteahhit • 
aranıyor. 

Bodrum belediyesinin 30014 lira 10 kuruş bedeli keşifli elektirik te
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedi
ğinden ayni şerait dahilinde ve pazarlık suretiyle bir ay daha uzatılmış
tır. İhale 3/11/939 cuma günü sant on beşte Bodrum belediyesinde yapı
lacaktır. 

İstekliler proj~ ve şartnameleri 150 kuruş bedel mukabilinde Bod
rum belediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden alırlar. 

23 25 27 8525/3878 

lznıir gümrük muhafaza taburu 
satın alma komisyonundan: 

Mitarı Umum tutan Muvakkat teminatı Eksiltme saatı 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Saat D. 

'Arpa 17950 987 50 75 00 15 00 
Saman 9440 283 20 22 00 15 30 
Kuru ot 12440 622 00 47 00 16 00 
l - İzmir gümrük muhafaza taburu kıtaatı ihtiyacı için açık ek. 

siltme suretiyle münakasaya konulan tir; :.alem yeme 16/10/9~.9 
pazarltk gününde istekli çıkmadığından 6/ 11/939 paznrtesı gu
ni.i hizalarında gösterilen saatlar-' .ı son pazarlığı yapılacaktır. 

2 - htcklilt1 in 2490 Myılı kanunun ikinci e üçüncü maddesinde ve 
sıırt.ı o.ıme .... iı.tle ~.~zıh veııil· •.,,., ı muvakkat teminat makbuz ve
ya h:ınka mekt ıı ' . ·,.ı_ ••. :.<te pazarlık saatında İzmir beyler 
;.Cık:ığ-ı aı·ka~ı G .. ·i ?. •• .ıl kumpanyası yanında tabur satın alma 
komi"y~:::· ::: ··: ·· ::..:aatları. 

NEPTUNİA motörü 19/11/939 ta
rihinde Triyesteden cenubi Amerika 
limanlarına hareket edecektir. 

İlandaki hareket tarihleri ıle nav. 
lunlardaki değişikliklerden acente
miz mesu•:yet kabul etmez. Daha 
fazla i.afsilat için lkinci kordonda 
FRA TELLi SPERCO vapur acente
sine müracaat edilmesi rica olunur. 

T ELEFON • 2004 . 2005 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
A tatlirk caddesi Re es binası 
Tel. 2443 

Lundra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına güre vapurları
mız sefer yapacaklardır. 

İstasyonu Karşı..,mda Yeni Açılan 

:.--EGE • 
Hususi H astahanesi 

SAH İ B İ 

Ste. Commer cia le Bulrare de Na• 
vigation a vapeur 

Haifa lıkenderiye ve Port Sait t~in. 
«VARXA> vap. hemen hemen b ek 

lenmektedir . 

Vapurların isim ve tarihleri bak• 
kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

T ELEFON : 2007 - 2008 

Eksir Şahap 
Ba ur memelerini gi· 
derir. K uvveti, erkek· 
liği, iştihayı arttırır 

1 
Doktor Operatör I 

-ADiLBiR-
fzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül e tmek üzere 

hazırlanan ve h er türlü fenni tekamüli.t, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik t edavileriyle mücehhez olan Ege husuıi haıtanHİ 
Alsancak istasyon karşısında açılmıştır. 

Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehaaaıaları tarafından te -
davi edilir. 

M üessesede her zaman Doktor bulunur 

Fiatlar iki liradan başlar 
Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 

şubelere ait polik'inik de yapı1acakbr. 

... TELEFON : 2918 • 
UoRtor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
JJul,..ıes. aa.lgm butabk~ 

' llllttıfiH• 

(Verem ve saire ) 
&emaLene polie karakol. ya-

llJIMla "" 
Telefon: 4115 

--------mll!!ll~~-------------Dok tor 

M. Şevki Uğur 
Bir inci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibar en 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

Asabiy e Mütahassısı 

Dr. Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şam

lı aokak (Üçüncü beyler) No. 19 
da hasta kabul ve tedavi eder • • 
Elektrik tedavileri ta tbik e der. 

Tel: 3559 

- Operatör---• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sok ak furuıı kar7t11 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Meınleket hastahanesi operatöril 
Hastalannı her gün 3 t en sonra 

Birincikordonda 812 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

Telef on: 3537 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mlişkülpeı:;endleri tatmin edecek derecede mükemmel olan lokan
b. ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehve,,dir. Mevsim münase
betiyle en temiz ve modern bir saloı. haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevnt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

1 IBRAl!IM SENNTJR 


