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Bu hal ta tarihi bir ma· ""\ 
hiyeti haizdir 

Berlin, 3 (Radyo) - Bütün gazeteler, bu 
haftanın gebe oludğunu ve Almanyanın, İn
giltere ile Fransaya yapacağı sulh teklifleri
ni ltalyaya bildirdiğini yazıyorlar. Lokal An
cabeker gazetesi bu haftanın tarihi bir mahi
yeti haiz olduğunu kaydediyor. 

r· k' /ngiltere ve Fransa mutla a 

( 

1 

kazanacaklar 
Vaşington, 3 (Radyo) - Sabık Amerika 

reisicumhuru Hover, gazetecilere beyanatın· 
da bu harpte İngiltere ile Fransanın mutlaka 
gaİip geleceklerini, denizlerin hakimi bulu· 
nan bu iki devlet için mağlubiyetin bahis mev 
zuu bile olamıyacağım söylemiştir. 

Yirmi dokuzuncu yıl 4 Teşrinievvel 939 ÇarşambaNo.7960 Her gün sabahları lzmirde çıkar siyasi gazetedir. Telefon No. 2776 (Nüsha11 her yerde 5 kuruştur) 

Alınanya, Sulh Teliliflerini Ultimatom 
Şelilinde ileri Sürmeliten Vazgeçti 

ÇEMBERLAYNiNNüTKlf~~-·ltJ;~~~,---A~k·;;;#-d~-v-·.~~~~fı~_ -it ...... · 
. Çocuklardan 

Makul olmak şartiyle sulh teklifleri tetkik olun'abilir gönüllü alay-
ı ·ı d" h ·hı "l d u· 1 . lar tertip edecek 

1 - Birinci teşrin 939 celbi yaklaştı. Bu celpte henüz muvazzaflık 
hizmetini yapmamış islam Ye gayri islam 316 (dahil) 334 (dahil) doğum· 
lu bir buçuk, iki, iki buçuk ve üç senelik hizmete tabi olan bütün sınıflar 
silah altına alınacaktır. 

ıngı fere, Un yanın UZUrUnU l a e en nlf erızm Roma, 3 (Radyo) -İtalyan teba· 

t hl •k • J k fk d k ·ı "h b k k asından olup hariçte bulunanların 18 e l esı orta an a ma l ça Sl a lnl ıra mı yaca yaşındaki erkek çocukları, ebeveyin-

2 - Deniz erleri 10/10 939 gününde ve diğer sınıflar 20/10/939 
gününde şubede mevcud bulunacaklardır. 

3 - TebdilhaYa müddetleri bitmiş olanlar ela ı:;evk edilecektir. 
4 - Bedeli nakdi vermek istiyen islfim ve gavri islam erlerin bedeli 

nakdileri kabul edilecektir. Bunun için bedel vermek istivenlerin şimdiden 

Mussolini araya girmek istemiyor 
Londra, 3 (Radyo) - Avam ka -

marası bugün öğleden sonra toplanmış 
tır. Bu toplantıva bütün mebuslar iş
tirak etmişlerdir. Rus elçisi Mavi3ki 
dahil olduğu halde bütün sefirler de lo
calarında hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil Nevi! Çemberlayn, son 
vaziyet hakkında beyanatta bulunarak 
hadiseleri sıraladıktan sonra ezcüm
le şunları söylemiştir: 

- Polonyanın taksimi için Rusya
ile Almanya arasında bir anlaşma ha
sıl olduğunu anlıyoruz. Bu taksimde 
Almanya daha büyük hisseyi almıştır. 
GörUlüyor ki, iki hükumet, taksimden 
sonra sulh teklifinde bulunmağa l<a
ı·ar ,·ermişlerdir. 

~~. 

·~ 

lerinin hüsnü rizasını almadan ve on
lara danışmadan İtalyan ordusuna 
gönüllü olarak .kayt ve kabul oluna~ . 
bileceklerdir. 

00000 

Rusya 
Karadenizde 
hazır /anıyormuş 

Londra, 3 (Radyo) - Son gelen 

dilekçesini şubeye vermeleri lazımdır. • 
5 - Bu celpte sevke tabi olan bütün erlerin şimdiden hazırlanmaları. 

ve celp pusulalarını aldıklarında istenilecek günde şubede me,·cud bulun
maları 1Uzımdır. 

Skandinavya 
hükômetleri 

haberlere göre, Ru~ra hükumeti, Ka- h } • • • 
radenizdeki donanmasını s~ferber Alman ta te bahırlerının taarruzun· 
hale koymuştur. Bu haber, Sıvasto -

poldan verilmek.::.~ir._ dan dolayı harekete gelecekler 
Eliza sarayında 

Bugün mühim karar· 
lar verilecek 

Paris, 3 (Radyo) - Fransız ka • 
binesi, yarın Eliza sarayında ve cum 
hurreisi Lebrunun riyasetinde top -
lanncP.k umumi vaziyet etrafında 
müzakerelerde bulunacaktır. Bu iç
timada mühim kararlar alınacağı 

Bulgaristanda 
Umunıi af ilan edildi 

1 
O<::Jo, 3 (Radyo) - Norveç }].ari

ciye nazm, bitaraf memleketlere aid 
vapurların Alman tahtelbahirleri ta
rafından batırılması ve müsadere edil 
mesi keyfiyetinin Skandinavya hü -
kfımetlerini harekete getirdiğini ve 
bunun için müttefikan hareket edile
rek vaziyetin müzakere edileceğini 
söy'emi · ir. 

l ondra, 3 (Radyo) - Bitaraf 

İhtiyacın icabettirdiğinclen bir gün 
dahi ol~a harbin devam etmesini isti -
yecek tek ferd tasavvur olunamaz. Bu 
itibarla vuku bulacak sulh teklifleri . 
makul olmak şartiyle tetkik olunabil;r 
Fakat; Hitlerin, mazide birçok vaid!er 
de bulunduğu halde hiç bir sözünü tut
madığını biliyoruz. Bu itibarla, sulh 
teklifi yapacak olan Alman hükumeti 
nin, Hitler hükumeti olmaması ikti:w 
eder.» 

• :'öyleniyor. 

memleketler vapurlarına Alman tay
yare ve denizaltılarmm yaptıkları 
son taarruzlar, Skandinav hükumet
ler:nde büyük lu•.recan uyandırmışhr. 
Şimal memleketleri matbuatı, Al -
manlnrın bitaraf gemileri müsadere 
<'tmek \'eya batırmak için en şiddetli 
tedbirlere başrnrduklarını, riayeti 
,·adetliklcri halde enternas~·onal ka
idelel'; ihliil ettiklerini yazıyorlar. 

t
. Başvekil, sözüne devamla demiş -
ırki: 

- İngilterenin niçin ve neden do -
layi harbe girdiği malGmdur. Binaen Von Rjbbentrop 
aleyh, Avrupayı ikide bir tehdid eden Alman tahtelbahirinin görünmediğini "uretlc bir tahtelbahir harbi yapmağa 
tehlike kalkmadıkça, İngiltere silahını söylemiş ve şunları ilave eylemiştir: karar verdiği söylenebilir.» 
bırakmamağa karar vermiştir. Hiç bir - Alman tahtelbahirleri, uzak de- Başvekil, müteakıben imparator· 
~uvvet bizi bu kararımızd~n vazgeçi - nizlere kadar uzanacak olursa, bun- !uğun her tarafından müzaharet ha • 
/m~z ve ~or~utamaz.' tı:~ıltere ve F- !arı orada da takip ve imha edeceğiz. berleri geldiğini ve bundan dolayı bü
v an:s3:, _ne~~~~e ~ada\1m~cfd~ey\ <l~- Maahaza, son günlerde bitiraf vaptıı·· yük bir sevinç duyduğunu söylemiş ve g:f1 .ıçı~ 

1 
u u~ .rve P e~ ıy : ar~ e e !arın da tecavüze uğradığı nazarı dik- sözüne nihayet vermiştir. 

. mış u unu) 0~. ar .. 0 on:v aya arşı kate alınırsa; Almanyaıım umumi - Devamı 3 ncü Sahifede -
'\:ukubulan tecavuz, bır başlangıçtır. ' 

00 

Kont Ciano 
Biz, senelerce müsellah bir halde bu -
lunmaktan ve ikide bir huzursuzluk
la karşılaşmaktansa, Avrupayı tehdid 
eden tehlikeyi ortadan kaldırıncaya 
kadar harbetmeyi tercih ederiz. İngil -
tere ve Fransa, def aatla sulh severlik-
leri ni isbat etmişlerdir. Fakat, son ou·· n Romay d .. .. ve kabı.ne 
zamanlarda hasıl olan vaziyetin ne de- onmuş 

:~~~~ tahammülsüz olduğunu bilirsi - toplantısına iştirak etnıiştir 
Vuku bulacak sulh tekliflerini kabul R · . . . 

etmediğimiz takdirde Almanya ile . oma, ~. (Radya) - Hancıye n .. a-ı ruca Vıı~ımale sarayına giderek, top-
Rusyanın müşterek k "lt . lar _ zıı ı Kont Cıano, bu sabah saat 10,oO Jantı halın ele bulunmakta olan kabine
~:!' bulunacakları hak~:;ak~s)t~~dide de buraya gelmiş ve istasyondan doğ- ye iştirak etmiştir. 
r ~rce; bu, İngiltere ile Fransayı ka- oo 
aş arından vazgeçiremiyecektir. K 1 
res~ dakikaya kadar sulh teklifinden omp o 
rabeı~n ~ab~rdar değili~. Bununla be-
tutmı~ Şırn~ıye kadar hıç bir sözünü 
natsız ~~1~ır deyl.et!n yapacağı te~i. 
dmkan Yokt~;~lıf mı kabul etmemıze Hitleri öldürmek istiyen şebeke 

Çemberlayn b me d kt 
h . d F , undan sonra garp Y ana Çl l 

c~p es.ın e ransız ordularının göster 
dıklerı muvaffnkiyetlerden sitayisle Londra, 3 (A.A) - Deyli Ekspre-
b h t 's ve b " h b' · 't' a se mı... u cephede kuvvetli bir sin Kopenhag mu a ırı ı ımada şa-
ln.giliz ordus~nun ha1·ekata iştirak et- yan bir menbadan almış olduğu bir 
n:ış bulu~du.~u~~· .~ngiliz tayyareleri- habere atfen B. Himlerin Hitlere kar 
nın gecelı gun~uzlu faaliyette bulun. şı tertip edilmiş bir komplo meydana 
duklarmı ve dUŞJ?aııı~ _çarpıştıklarını çıkarmış olduğunu bi~dirJ?ektedir. 
Alman tahtelbahırlerının imhasında Suikasd, geçen hafta Hıtlerın PolJn-
1ngiJiz deniz tayyarele~·iııin de vazife ya cephesini teftişi esnasında yapı
aldıklarını, mücadelenın ınuvaffa.ki _ lacak idi. Bu mesele hakkında fev
yetle devam ettiğini, eylülün yirmi dör kalade olmakla beraber Bitlerin şah 
dünden beri İngiltere sularında biç bir 

si muhafızlarından bir çok siyah göm 
lekli itham edilmekted'r. Bu da Hit
Ier için yeni bir muhafız heyetinin 
acilen teşkil edilmiş olması sebebini 
izaha yaramaktadır. Bu yeni heyet 
Dletrichin kumandası altında vaze
dilmiştir. Dietrichin ismi 1934 hazi
ranında tasfiye günlerinin tarihine 
karışmıştır. 

oo-------

-=·*·=-
Etrüsk 

Vapurunun bir kazanı 
bozuldu 

-=-·*· =-
20Çek 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz -
den) - Elrüsk vapurunun kazanla -
rından birisi bozulmuş ve tamirine 
başlanmıştır. -=*=-- Kral Boriı; İstanbul dan geç ,rek F ran• 

111 1 · . ı~tanbul, 3 (A.A.) - Bugünkü 3 saya gidiyorlar 
ı,.-1USSO llll ilk teşrin günü Bulgar kralı ::\Iajes+-e 

G } L 't t k b } t · Borisin tahta çıkışının yirmi bir:nci lstanbul. 3 (Husuc:i) - Bugün 20 
enera 1 O ayı a U e tı yıl dönümü münasebetiyle Şic:lideki Çek. Belgrad tarikiyle "ehrimize gel-
Roma, 3 (Radyo) - Başvekil M:us Bulgar kilisesinde ruhani bir ayin ic- ıniştir. Bunların arac:mda l\:loravya 

solini, bugün hava generallerinden ra edilmiştir. beledh e reislerinden bir zat ta vardır. 
L~.totayı kabul etmiştir. Li!ota, son Sofya, 3 (Radyo} _ Kralın tah!.a Franc:~~'r. gicier~k ?rada teşkil o~u:ıan 
gunl.erde Almanyada ya~t~gı asker! oturduğu günün ~·irmi birinci yıl do- Çek leJıyonuna ıııtı~ap edeceklermı ve 
tetkıkat hakkında Mussolınıye mufas nümü münasebeti\'le umumi af ilan e- Almanlarla lıarp edeceklerini söyle -
sal bir rapor vermiştir. dilmiştir. · mislerdir. 

CEPHELERD E VAz·y T 
Sarbruk zaotedi mek Üzere 

Rusya 
Leningrad civarın· 
da da tedbirler al· 
mağa başlamış ~ır 

Paris, 3 (Radyo) - Baltık mem
leketlerindeıı gelen haberlere göre, 
Alman - Sovyet anlaşması orada bü
yük bir heyecan uyandırmıştır. Fin-

~ landiya hükümeti de, Rusların Leniıı
grad civarında aldığı tedbirlerden en
dişededir. 

---00000---

~'1 

Londrada Çin- Japon harbi 
Askeri heyetimize T k I l 
mii.kellef bir ziya· Son muharebelerde Çinlilerin on bin ° at ıyan ote İ 

fet verildi 1 d·kI · l haczedildi 
KA Londra 3 (Radyo) - General ö Ü ver ı erı söy eniyor İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz- Paris, Londra Berlin 
azım Orba'rı · t' dek' T" kas Londra, 3 (Rad,·o) _ J'apon res - rakarak kaçmışlardır. den) - Maliyece mühim vergi bor- · . " keri h " n rıyase ın ı ur - Ak k " 1 d b . cunda dolav Tok ti t 1. ha Parıs, 3 (Raclvo) - Frangız ordu- Derim . .:> (A.A.) - Bü,·ük Alman 

"afet e,?e~ine. bu. gece mükellef bir z.i- mı ayna larındaıı verilen haber ere japoıı tayyareleri, üç gün en erı n • ı a ıvan o e ıne - 1 · r k d A t ki · k . . h er- . • 
" erıl t göre, Tunkin go"lu·· ı'le Vang tepeleri Sü k' h · · b b d tmek ciz vazedilmisıtir Ve;gi borcu bir arı, ~ımc ıye ·a ar man opra · a- umumı aı aııca 1 ıger bır takım A.1-
terenin rnı~_tı:. Bu ziyafette, ngıl- t n ·ın ~'?e brını b 0

1
m aıt· ımkatnde 1 • avda ödenmedi_; t kd d tel 'a _ rındaıı kırk bin hektarlık bir saha iş- man kıüıatının 2 ilk tE•srincte Varşo~·a-

bulunnı ent nıuhım askeri ricali hazır arasında vukubulan kanlı muharebe- e ve agır om a ar a ma a ır ar. " gı e .r e o :s • 
U§ ur. Ier neticesinde Çinliler on bin ölü bı- tılacaktır. - Devamı 3 ncü Sahifede - - Devamı 3 üncü sahifede" _ 

Alman ordusu 



<SAHİFE: 2) 

Fr 

Bitaraf e 

(ANADOLU) 

•• 
ı, u n 
yadır. Diyo .. 

4 Teşrinievvel 1939 Çarşamba 

! liyet Haberleri 1 
Tirede bir haydutluk 
Parasına tamaen adamı öldürdüler, 

kadından paraları aldılar 

!etlerin de, lngiltere ve 
~ / b [ k h k Tire kaza sının Uzgur köyünde tını, bir tane 80 lik albnı çıkarmış, 

p ransa i e ir i te are et müthiş bir haydudluk rnkası olmuş- sonra arkadaşlariyle beraber olarak 
tur. Gece saat 22 raddelerinde Uz- uzlaklaşmış, Fatmaya: 

etmeleri ihtimali k tl • " " •• guı· köyü halklndan Hüseyin ile ka- - Sqkın bizi jandaı·maya haber 
UVVe l gorUnUyOr ı·ısı Fatmanın, köyı;! bir saat uzakta- vereyim deme. 

Paris, 3 (A.A) - Havas ajan.::.ın -ı nın ve İngilterenin hattı hareketine 
dan: uyduracaklardır. Fransa \ c İngilte-

Paris gazeteleri bugünkü baş ya- renın metanet ve elabeti Alman -
zılarında diplomasinin hemen bütün Sovyet kıskacı ara ına girmiş bu)14 -
r.eselelerine temas etmektedir. Bii · nan küçük de\ Jetler içın mahfdan 
tün gazeteler Kont Cianonun Berlin \e esaretten kurtulmak için i~ter is
görü§meleri hakkımla Romadnn a- temez yegane selah ı;aresi teşkil et
rih malümat gelmesini beklemekte- mektedir. 
dir. Fransız gazeteleri, İtalyanın ta -

~kselsior gazetesin<le mareşal Pa- vassutta bulunacağı kabul edilse da-
ys ~iyor ki: hi Alnı. nyanın teklifinin ne olabile-
~M ütemmim malılmat gelinceye ceğini de soru turmaktadır. 

kadar İtalyan tavassutu şüpheli ola - Leon Blum, Papula ·re gazetesinde 
rak kalmaktadır. Diğer bitaraf dev-1 diyor ki: 
!etlere gelince bunlar pek muhtemel cNasıl olursa olsun, ne şekilde ve 
olarak hattı hareketlerlnf Fransa - ne gibi garanti altında tecelli ederse 

Romanya hükfımetinin. 
neşrettiği beyan'name 

Romanya sulh istiyor. Fakat dun 
bir vaziyete düşmeğe taham

mül edemez 

et-<in Hitlerin teklifinin e:-:as şartım 
Polonyadııki emrivakiin, yeni Polon
'a mılletinın imhasının kalıul edilme 

si teşkil edecektir. IJalbııki biz şu ci
heti kati surette b liyoı·uz ki, böyle 
bir sulh, hakiki bir sulh değildir. 

FranRız gazetelerinin tebarüz ettir
pikleri gibi Çörçil de :-ıon nutkunda 
ıı.yni vaziyeti kaydeylemiştir. 

Saint Briqı, j o um al gazetesinde 
Çörçilin nutku ile alakadar olarak 
şöyle yazmaktadır: 
Düşman bir tektir ve o da Alman

yı:ıdır. Diğereleri bizim daha şimdi -
elen en kuvvetli tarafı teşkil ettiğimi~ 

zi ve sulhün bizim istediğimiz sulh ki incir bahçesinde bulunan çarda - Diye bir de tehdid savurmuştur. 
olacağını gördükleri zaman bizi ta_ ğına iki kişi gelmi~, bunlardan birisi Kadın, o crrnrda rastladığı bekçi-
kip edeceklerdir Çörçil de bir rekor içeri girmiş , karı::ıiyle birlikte otur- yi vakadan haberdar etmiştir. 
teşkil edecek derecede açık kelime. makta olan Hüseyini kolundan yaka- Bu hadise esnasında haydudun be
Jerle işte bunu bild ·rmişti. hımış, dışarı çıkarmıştlr. O sırada e- raberindeki şahıs, incir ağaçları altın 

Övr gazetesi, Alman - Sovyet mü - !inde bir tabanca vardı. Dışarı çı - da saklanmış, ke.qdisini hiç gösterme
nasel..ıetlerini inceleştirerek şöyle de- karınca I~üseyinin üzerine tabanca - mi~ ve gizlendiği yerden gözcülük 
mektedir: sını boşaltarak onu öldürmüş, Hüse-

. d.. ·· k t·ı .. · ~ · etmiştjr. Bunun, kadın tarafından ta-
«Biz de Çörçil gibi düşünüyoruz. yın yel'e uşunce a ı , uzenne egı -

Ve 1\Ioskova zimamdarlarının her_ lerek öldüğüne kanaat getirdikten nınmak korkusiyle kendisini göster-
şeyden en'el eski emperyalizme sa s~n.ra tekrar çardağa .~ir~iş, Hüse - mediği anlaşılmaktadır. Fntmanın 
dık olduğunu sanıyoruz. Diğer ta _ yının karısı Fa~.m~.mn .. uzerıne atıl~ı~. ifadesine göre cinayeti ve h1rs1zhğı 
raftan Rus nasyonalizminin Alman - .Kocanı oldurdum. Sen de ol - yapan şahıs, yanında bir arkadaşı pl
nasyonalizmine engel olacağını da me_!< ıste~e~.sen paraların saklı ol- duğu halde geçen kurban bayramın-
iııkar etmiyoruz. dugu y;r~ goster. . da Uzgur köyüne gelmi~ ve Hüseyi-

Demıştır . Bu tehdıd karşısında nin evine uğramış, , 

Ha bi insanileştirmek 
Fatma, - Biz aç kaldık. Karnımızı doyur 

- Gösterevfm mazmısın? Demiş, Hüseyin de on -
Diy-erek incir bahçesinde bir incir !ara yemek çıkarmıştır. Bunlar o va

ağacının dibiud~ bulunduğunu söy- kit ZAkeı::iya ve Sef~r adlarını taşı -
lem·ş, bu yeri göstermiştir. Kanlı yorlarmış. Kadın, cinayeti işliyenin 
haydud, göı;terilen yeri kazmış, o - hangisi olduğunu bilmediğini, fakat 
rada bulunan 250 lira kağıt para ile görürse tanıyacağını söylemiştir. Pana a konferansının verdiği ka

rarlar neden ibarettir 
1.!D altın l :rayı, 3 yirmilik altın, 2 yfr- Adliye ve zabıtaca müştereken talı 
milik küpe, 39 tane beşlik zinet al - kikata devam edilmektedir., - -**~~~~-

Panama, 3 (A.A) - Konferansı ra·t altında karasularına girebilecek- Jk• b \ • T ki'l'd g.., d · 
heyeti umumi?~ cel~esinde muharip !erini tayin hususunda :;erbest bırak- ı e (Çl e a an sevtş"' 
tayyarelerin Amerika kıtası üzerinde maktadır. Konferans bir de «Pana - ,UlrStz/ık yap.Jıkfarın· mek lC, İn bur .. ay .l 
uçmalarını. n:eneden karar s~1retini ma beyannamesi~ kabul etmiııtir. rı. 

f
kabul etmıştır. Bu karar 'uretı kon - Bu beyanname bir emniyet mıntn - lan ndlı·yey ~ V i!rı"/dı· 'er kadar gelmısler 
eransı ecnebi gemilerin ne gibi şe - kasıııın hududlnrını tahdid etmekte- ~ ,-, -

Bükreş, 3 (A.A.) - Rador ajansı biri almamazlık etmiyecektir. rıı·r. Bu mıntaka bazı "eı·lerde Anle _ 1 d d'k Şehidler mahallesinde iplik fahri-" o, unpaıarı çarşısın a ~ayanı ı - k ı · l 
bildiriyor: n·ç bir harpçi hedefimiz yoktur. F rika sahı'llerı'nclen 600 nıı'le k<>dor h 1 h ası ev erme e oturan Ali karsı Hacer 

ranslz Cocuklarl .. .. l{at lıir ırsızlık vukası o muş, ırsız- 1 ,. ı "'f f l S d ı 
Hükümet millete hitaben bir beyan- Biz .-,uih btiyonız. Fakat diğer millet- . , uzamaktadır. Bu mıntakada muharip nr tutulmu tıır. Hırsızlığı yap::ınlamı e k.a~n~ ı 1~ usta a oğ1u ai A inin 

name neşretmiştir. Bu beyannamede ler karşı,.,ında dun vaziyete düşm,6e 1 · d · f t Jer·n gerek denizde, gerek havada Bekir oğlu Hamdi ve Mchmed oğlu Te ır agdan kaçarak zm:re geldik-
ezcümle şöyle denilmektedir: de tahammül edemeviz. Ç n yar ım cemıye ı e· muhasemutta !Julıınmalan memnu - f . Kn. . dl . 1 'k" lıek . olein lcri ,.e karıkoca gibi ~irlikte yaşadık-

E ~ h~IA d k. · 'f k H Ik l t J t k ı · r k ı J a et j 
11 a arım a ı ı çı - ları Hacerin kocası tarafından adli'-·e-ger a a mevcu sa mı ve nı a ·ı a ı, as <er op anması ve e ·n ı şe Üi< etti dur. Emniyet mıntakası Kanada va ·u anlasılmıştır. " 

körükliyen hureket.in affedilmez bir alınma~ı gibi gliçliikleri c<?saretle kur- ve Avrupa devletlerinin miisteml~ - Tahk'lrnta göre hırsızlık, Odunpa- ~ekşikl·ayet eldildmiş, Tsuchlku!kar birdarada 
c~nay.et teşkil et~~ğini anlnmıya~ se- sılamaga. d~vet ~deriz. . . .. 1 Pari~, 3 (Radyo) - Fran~ada bu, kelerine şamil değildir. ~arınrla Siileymrın oğlu B. İbrahim ~~nf .~~mış ar ır. a 1 ata evam 
fı~ler; medıame.~aızce ezmek ".~z~.fe - Bu ?'lıçluklerı azaltma~ ıçın !uzum- lunan Belçikalılar, bir (Fransız ço - Beyanname imzularını koymuş o t{arakaşın 12 sayılı elbiı:e ve kumaş J, · 
nuzdır. Fakat dıgeı: ta~af~aı:ı hu~um~t lu tedbıı:ıer ~lm~cakt!r. 1: apıcılık p~·og cuklarına yardım cemiyeti) teşkil et- lan milletlere emniyet mıntakası - ı:ıa~ıız~~ında yapılr;u~tır. Bundan op Ze lze}e 
yanlış yola .sevk_ ~clılmış zıh.~nlerı. d ıI?- ram~na ı~ka~ nısbetınde devam ed ~e: mişlerdir. Bu cemiyet, Yillnız Fran- nın kendilerine aid olan kısmında ıekız gun evvel magazayı kapatan ka-
ru yola çevırmegı de tckarrur ettırm ş cektır. Çunku her şevden evv 1 mıllı sız cocuklnrına yapılacak yardımlar- devriyeler tertip etmelerin· amir bu - ip, nasılsa anahtarı kapının üzerin- d İ k 
bulunmaktadır. Manevi e astan ve n- müdafaanın emrettiği seyleri kars la- la a'°rn.kadar olacaktır lunmaktadır. Arjantin, Falakland gi- le unutmuş ve bunu bekçi Hamdi elde eV(J ffi e me te 
çıkça bildirilebilecek hedeflerden mah- mak icap etmektedir. :\IemlekPtimizin · bi, adalar hakkında bir takım ihti _ >tmiştir. Bunu ertesi gün mağaza sa- . . .. 
rum aldatıcı bir mistike kendilerini yoluna çıkan bii;}ük gijçlükleri iktih m A~manya razi kayıtlar ileri sürmüştilr. Arjan- 1-ıibine vermesi !azım gelirken verme- Evvelkı ge~e D.ıkılıde. gene ~elz~Ie 
kaptırmış olanlara vatan namına ham edeceğinden emin.iz. i\femleketi bir ~ tin, bu atlalarda her türlü hukukunı.ı mi§ ve Caferle birleşerek evvelki gece olmuştur: Va~ıtl~rı. ve şıddetlerı şöy-
retle hitap ediyoruz. Bunların, keneli- harp felaketinden kurtarncağımızdan V . . [ ve meşru sclahiyetlerini muhafaza 'nağazadan bir çok kumaş ve pardesii lece tesbıt e~ılmı~t~r: . 
lerinde doğru yola dönecek vatan aşkı \·e tuttuğumuz tam bitaaflığı idame- .l enı tıp tayyare er etmek azmindedir. Guatarnalada da ·almı§tır. Cnferin 0 sırada gözcülük .. San~ .16,0u de ıkı sanıye, saat 19 ela 
ve vatana bağlılık hisleri mevcudsa ye muvaffak olacağımızdan şüphe et- İngilizlere aid Honduras hakkında ,ttiği anlaşılmıştlr. uç sanı;e, ~ece yarısı~~dan sonı:a sa~t 
bunların üzerine kapanmış olan kıpı- miyoruz. yapmıs bir takım ihtirazi kayıtlar ileri sür - Mağazadan çalınan 12 metre la- 2,10, 4,-0 \e 6.25 de dordeı: sanıye sil-
lar açılacaktır. Bu hedefi takip ederken hic kimse _, . mii~tür. ·h·erd kıımaş ve lprk ikişer lira kıy- r~n zelzeleler olmu~tur. Nıs~eten ha-

Bütün dünuavı tehdid edPn ''angın- vazifeden. devlet otorite~ine hürmet- .Nevyork. • 3 (Radyo) - Tayyarecı. fıf geçen bu zelz leleıd , hasa t " " " l L d1• Al Kabul ed 'lr.ın dı·g~ er· lıiı· takım knı·ar -netinde iki pardesü ile 27 lira kıYlJlc- e '· e J enı ra 
dap ancak &ağlam bir tek blok teskil ten ve vatanın müdafaa ın icap ettir- n:ıra.ay 111 ver~, ma!:):a!Hn, yenı "' · 1 1 1 ·· H d. . . <l ·1 voktur. 
eden milletler kurtulabilecektir. Bütün diği fedakarlıklardan en ufak bfr inhi- bır tıp ta):ra~·e cad ettıgını ve. _bu -uretleri Amerika milletlerinin te - ınc e pare esu am ının evın e, •> • D 'k ·r l . k - 7 . · 
Romenleri:q birleşmesi için hitapta bu- rafta bulunamaz. Hepimiz sevgili kra- t~)?'arelerın, ıcab~n~a Atlas denız?1~ sanüdünii teyiJ. elmeUe ve harbi rn

1 
etre kumn1ş da 1Cafehr~n1 . evinde.1bu. - sidir: 

1 
'
11 ıaı e eLec eleı 1 

iane liste-
lunan hüküm.et böyle bir bloku tam su- Jımızın etrafJnda sıkı surette birleş- b.~la t~v~kkuf gıdıp geleceklerını « insanileştirmek» ve kaçakçılığı tarif ~nnıuş, a ınnr~ c sa l )l~le :'E>,rı ~ıs- Liı'a K. 
rette vUcude getirmek için hiç bir ted- miş bulunmalıyız. ::;oylemıştır. eylemek IUzumuııda israr eylemekte tır. Suçlular adlıyeye verılmışlerdır. 

K b 1 L dir. Bir hesap ~emuru Sümerbank memurları 21 

Omu•• nı•st me us a itvanya Pan~~na, 3 (A.A) -Panamerikan Eyüp Sabri Akvol ıp r Jrnnferansınm sulhü idamesi i~leri - aranıyor Altı arkadaş fa"afından 6 
Rusya ile anlaşıyor re bakan tali komisyon empiyet mın- l:ı:mir askerlik ıubeainden; Eczacı Kerrıal ICtmil Aktaş 5 

Bundan sonra Fransanın siyasi 
işlerine karıştırılmıyacaklardır 

Faris, 3 (Radyo) - Komünist me- dır. Bunun üzerine, Komünist mebus 
buslardnn bir çoğu, komünist parti - lnrın, bir daha Fransanın ~iyası iş -
sinin lliğvından dolayı parlamento !erine karışmamaları için hiı kumetcP. 
riyasetine protestolar yağdırmışlar- esa~lı tertibat alınmıştır. 

Rusya-Letonya 
Muahedesi, Letonya Cumhurreisi 

tarafından tasdik edildi 
Moskova, 3 (A.A) - Dün Moı:ı -

kovaya gelen Letonya hariciye nazırı 
Munters ile Sovyetler birliği halk ko
miserleri meclisi reisi ve haricye halk 
komiseri Molotof arasında dün ak
şam görüşme ynpılm1şbr. 

Bu görüşmede Starn, Potemkin , 

Sovyetler birliğinin Letonya elçisi 
Zotov ve Letonyanın Moskova elçi
si Kocins de bulunmuştur. 

Görüşme iki saat siırmiiştür. 
Tallin, 3 (A.A) - Reisicumhur, 

E:;tonya - Sovyetler birliği muahede
s ni tasdik etmiştir. 

·~ISLAM T ARIHI.---~-• 
Hz. Muhammed 1 

•ı--..... YAZAN: M. Ayhan ... ;--• 
1 -11 - ' la evleninc:e çocuğunu alıp Şam taraf 

Diyorlardı. Janna gitti. 
Bu suretle Hazret İbrahime iman 

eden kabilelerden başka, Hır· tiyan- Ku ey civanmerttj. Güzeldi, kah -
lık da dahil olduğu halde Yahudiler ramandı. Fakat yabancı bir muhitte 
putperestlerin, Mecu derin, putpe - yabancı lıir kabile içinde bulunuyor
restlerin, Münkirlerin mezhep ve iti- du . Fazla zekası, irade::;!, kahraman
katları, Ceziretülarapta içtimaj, ah~ lığı, kabile gençleri ar ında daima 
liki ve vicdani kargaşalığı körUkle - kıskançlık tevlid ediyordu. Bir gün 
yip duruyordu. solrnkda Kndni b'ı· gençle atıştı. Mu-

Ahlak, tamamen yıkılmıştı. Nes- hasımı kendisini mıistehzi nazaı·lar
li hiç bir şey tutamıyordu. 'Muaşer t la süzdükten sonra: 
kamileu zail olmuştu. - Sen kinı~in be -dedi- yabancı 

Kab enin idare i, Kureyşllerden bir adam? Soyu sopu belli olmıyan 
Hazret İıımail ahfadının el nde bu'u- bir genç .. 
nuyordu. Fakat bilahare gene Huza- Bu söz, damarlarında Kureyş kanı 
ııer tarafından alınmıştı. Külabın bulunan Kw:ıeyin gururuna dokun -
b·r dul karı ı, bir de Kusey namında mucıtu. Çünkü muhatabı opa: 
bir ~ocuğu kalmıştı. - Sen vatnnsızsın .. SE:nin kabilen 

Kuse;}' ibni Külf!bın anası, n ·n.a - bile yok .. Nesebin, haselıin belli de
yet Şamdıı oturan Kadaalı bir Arap· ğil .. 

l\Ioskova, 3 (Radyo) - Litvanya 
hiikümetinin. E4onyaya imtisalen 
Sovyet Ru~ya ile anlaşacağı ve fazla 
olarak da, mütekabil yardım paktı 
imzalıyacnğı söyleniyor. 

Belçika 
[y[üdaf aa tedbirlerini 

sıklaştırdı 
Brüksel, 3 (Radyo) - Belçika hü

kumeti, Dovr limanındaki müdafaa 
tedbirlerini sıklaştırmıştır. 

takası hakkındakı' Panama dekla - Dı· Suad So't·er 3 Askeri sekizinci smıf yedek hesap · " 
ra~yonunu ittifakla tasvib etmiştir. rnemurn Raif oğl•ı Celalin (32898) İzınir mebu u Ş hime Yunus 30 
Konferl!ns gizli umumi toplantı:sında ncele şubeye gel~uesi lüzumu ilan Sükrü C:evahjrcj 10 
da bitaraflık deklarasyonunu ve tali olunur. Elektiıikçi Tevfik Bnykent 2f 
)<omisyonun tasvip ettiği Panama dek Eskişehirden Ya"in 
lijrasyonunu kabul etmiştir. Bu vazi- Dislerini kırmıs Çakır Un fabrikası 
yette aleni bir umumi cel:-ıe aktedi - f _. Sabri Siileymanovjç 
!erek bu anlaşmaların resmen kayıt Kemerde umumhane sokağında fs- tlcarethane<ı.j icıçileri 11> 
olunma:sından başka bir şey kalma - mail Tatlıg_öı;, sebebsiz gar:;on Meh - Karşıyaka kulübü 67 150 
mıştır. metli döğmüş ve iki dişini kırmıştır. Aziz ve Ahmed Bon·alı 100 

Vefat Telefon mildiriyeti memurları 42 
Tayyare Scnemasz B Jandarma genel komutanlığın - eraet 

10~ 

Yarın matinelerinden itibaren dan mütekaid emekli albay Hurşid 1 . . .. 
Nino Martini ve .Juan Fontenin Süel, Bucadnki hanesinde vefat et~ .htııay ve zımmett~n ık.ı sene ~vv:ı 

temsil ettikleri mi~ ve cenazesi dün askeri merasim- ~~~;r ~~şr~~~~ı:;ahkş~~~~ıne v~hrı,lını~i 
A k S k le kaldırılmıştır . . . 1.; . ı e na ıyes 

V 1 A d s at f Sl M h ··ı . f d t . beledıye reıf.iı B. Nafız Akgüniln mu-anze an Ay~ca. ild1ıe olatak e: :ır:ıun aı esı e ra ına azı - hakemesi sona ermiş ve kendisi~e is-
GECE KUŞLARI ve yetlerım_ızı sunaı:ız. • nad olunan suçla alakadar olmadığın-

A merikoya gidiyor :METRO JURNAL Partı ocaR. kongrelerı dan mumaile~·h beraat etmiştir. 
Bt:GÜN SON OLARAK G l 1 Brükı::el, 3 (Radyo) - Belçika sa- ş AF A G A D ô N tJ S C. H. P. İkiçeşmelik kamununa ~en er 

bık başvekillerinden Vanzeland, ya - Bu akşam saat 9 da HALK GECE- bağlı Kahraman mescid ocağının se- Denizli mebusu Bay Yusuf Başka-
rın Vaşingtona gidecekt'r. Bu seya- Sİ Duhuliye 151 Hususi 20 kuru~. ı1elik kon~resi bu akşam saat 20,30 ya, Muş mebusu B. Şükrü Ataman 
hate ehemmiyet atfolunuyor. da ocak bınnsında yapılacaktır. !ıota11buldan şehrimize gelmişlerdir. 

·-----k·---------a-•b•,;••B••.-•.f•. ht l jiiLL & ifa 2 i 
Demişti. ervanımn kalkmasına ka ar eA - eytışerı ın ana ar arını verecegı geldiler. 
Bu hakareti hazmedemeyince doğ Ietti. Nihayet o gün geldi ve Kusey hakkında bir söz sarfettiğini işitmiş- Cer~yan eden ınubarep~ler cok 

ru evlerine koştu. Anasının karşısına anası ile öpüşüp helallaştıktan sonra ti. Ona sordu: kanlı oldu. Her iki taraf tg ırıühim 
dikildi: Şamdan Hicaza ve Mekkeye giden - Bu anahtarı bana satar mısın? telafat verdiler. Fakat zafer, Kurey-

- Ana -dedi- ben bir hakarete uğ- kervana katıldı. Epeyce bir müddet - Sqtarım... şilerin lehine tahakkuk etti ve M~k-
radım. Bunu hazmedemiyeceğim. sonra artık Mekke civarına gelmiş - - Burada hazır bulunanlar şahid ke onlar1n eline geçti. 
J3ana söyle: ti. Burada Kureyş kabilesinin efradı olsunlar mı? Kusey öldükten sonra riyaşet, 0ğ. 

Ben kimim 7 Hangi kabileden im? arasına karıştı. - Olsunlar 1 lu Abdi l\lenafa intikal etti. Abdi 
Ecdadım kimd ·r? Nihayet Beytullahm Şerife Halil - Bir tulum şaraba olur mu? Menaf fevkal8de güzel olduğu iı;irı 

Annesi oğlunu bağrında basarak ibni Habeşiye tar11fından mütevelli - Olur 1 kendisine (J{3mer - .A,y) Jö.kııbı ve -
su ceyabı verdi: sıfatiyle idare edildiğini anladı. Ku- Bir kaç dakika sonra, Beyti şerifin rilmişti. 

- Üzülme ev!adım, sen büvük bir sey her türlü meziyetleriyle iştihar anahtarı; bir tulum şarap mukabilin
ü lalenin çocuğu~un. Senin ~abanın ettiği iç·n az zamanda bu zata da - de gene Hazret İsmail ahfadına, yfi
adı trniaptır. Hazret hmail sülale - mat oldu ve gene az zamanda kain - ni Hazret Muhammed ecdadının eli -
·ndensin .. Baban ölünce seni burala- pederi toprağa çöl~ü. ne geçmiş ve satın alınmış bulunuyor-

rn getirmek mecbqriyetinde kaldım. l\Iekkenin anahtarı, Kuseyin kain du. 
l{abenin icazeti bizL:.cydi. Fakat §im- biraderi, Ebi Gabsana kalmıştı. Bir Kusey, anahtarı oğluna verip; 
di bilmiyorum ne oldu? 1\Iekkede gün, Taifte i büyük bir eğlence var - - Derhal Mekkeye git -dedi- bu 
senin en büyük dedelerin İbrahimle dı. Arap çengil~rj dönüyor. gazel - şehir bizim şehrimiz<lir. Beytişerifin 
tf'lmailin kurduğu bir şehirdir. Orası hanlar maval okuyor ve mecliste a - idaresi de bizim hakkımızpır. 
da şimdi yabancı ellerde bulunuyor. ğır, derin bir sarhoşluk havası esi - Dedi. 

Kusey ipni Külfip hazret 1sınaile ) ordu. Kabile reislerinden miirnk - Bir kaç gün sonra, Kuseyin kayın 
müntehi olan sülalesi hakkında bu kep olan eğlence erk<inı, ı;ıarabı çek- b·rnderi, nedamet quydu. anahtarın 
malUmatı alınca derin bir zevk için- tikı;e ııara}'ı basıyorlardı. iadesini istedi.. Ve pıuvaffakat eclll
de yumruklarını sıktı: Ebi Gab_san da, aclamakıllı sarhoş meyince harp bmıladı. Ku ey 1\l ek-

- Öyle ise Allaha ısmarladık ana olmuştu. ke trnv~Ji;:;inde; ~Ie]ıkPye ve De,·ti~e-
-decli- ben kabile111·n olduğu yera k"n Bu :uıılık KusH; kayinbiraclcriy- rife hnsret duyarak )aşamakta olan 
di memleket·me dönü~ onım. Hak - le Kabenin anahtnrı etrf.lfında biri Kureyş kfllıilelerin! toplaı.jı. 
kını helal et. mükı1leme açtı Ye çı.mkü Eb Gab"a- Şam cihet ndeki ö\·ey /<f\r<l~ l •d 

Annesi onu hacıya gidecek kafile nın b:r kadeh ~arnp mukabilinde de kabileleri ile birlikte muavenpte 

Bir ellnı:Je Hazret lsmnilin yavı bu
lunurdu. Diğer elinde de ded;lerln
den Nezarın sancağını taşırdı. 

Abdi M{lııafın dört oji'lu vardı. 
Bunlardan ikisi ikiz olarak dünyaya 
gGlmişlerdi ki; Alıdilşsems ile Haş:m 
<lirler. 

Çocuklar, alınları :vekdiğerine ya -
pışık olıırı.ık doğmuşlardı. Bir kılınc;. 
darbesiyle yekdi~erindeıı anıldılar. 

Ara 1 tıu·ihlı;!ri; ikiz re nlıı1lı1rı l>"
frı ·k ·kı kard e.;iıı kılıncla a) rılma -
hrını , islı'mıiretin zuhunınrlaıı p\·,·e l 
v onra cercı~ · n ed n ııifak ve i -
ı~ıık abir işaret olarak kabul etnıi~
lerdir. 

-Devam edecıık-
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Pa•is -Londıa Berlin ÇQk fecil IImir Sicir Tiea· Sulh teklifi -Baıtarafı tinci aahifede- - ıs~,J~J t ıin~i ,ah_ife~e - Bal çıkarmak ist~r.ken bir ret mernurlugv undaq 

. d Al ıtın nıiistahlfeıp Jll.,Jkıın~ sırmış ol - k l 
ral et~ıtl1!r v: ~un al~~ı ~:::nını~~~; duklarını pjİpirme~~dir. kaya al tında a nuş İzmirde mi111ıır kemaled!P.lı cı~ .. 
arın ucumB a m Varşova ve MMhnd~ fa1'4lınuın Q- • w w• "'i desinde 61 numırah ınağazada ID'V' 

B 
. . / .1.1ı . ~arıya azaltfllt§la~dır. Bılhasaa Ren 8. 1 . ve zap~fünı m~l~ııutnlıi. ~d- lzmırç bıı,glı ıı~,ır~end~re na,. ye- lf t r ticareti yapan {Hamit "l'a-

lf hgfta ıgınde y~pı acak ve u tı• ~:l!~~~ ~~tt~~kt::rd:a~~n~~~ ::ıı:~n)lenüz y~pılll)JŞ detiJdiı. :::e bıe~e~~y:ıü~::.1bı!:a~dın~~ ~ar~) :in terki tic~ret ettıfine mü.7 

hl
• d l 1. riıı eheqımljeti büyüktür. Garp ceRheflJJ~ s~de~ ~Y!are ve bir köylü da-da bir ton a-ırlığuıda tedair beyan.~am~ ~ı~aret kaııunu hJı matom ~e fn fJ 0 mıyaCQtftfr Alakadar mehafilde aöylendiğine t~pçularııı bafjf f1J4lm:~tı ~orülmüş - bir kaya~ın Jtında mühim ~ktarda kümlerine gore sı~ılın .25~1 numara-

"' .. S b k d F 1 t f tür. b l b l d ğ l f r t" d ıına kayt ve tescıl edılmış olmaklı 
'Brüksel, 3 (Radyo) - SQn dal;.i- 2 - Polonya istiklil~n~n ia~es~. ~~~e'za;h ~~k~~dı:. ş~~~:.ızd:~re~r~~~ Berljn, 3 (R~dfO} - DP.şm~n S~!- a:ıa~ı~n y~n~~u 1~~e~nad~J!eb~~ ::- esas kaydı terkin kılındığı ilan olu .. 

kada alınan haberlere göre, Almanya 3 - Çekistan iıtlklilının ia k~sı. dar Franşız ordularının ablokası al- brukun ~enubqnıla ve Sıı.1:1n ~o~ b.?l- kadaşın; alarak bal çıkarmağa git - nur. 
ve Rusya tarafından lngjltere ve Fran İngiltere ve Fransa bu Uç no a- t d b 1 ktad ıe~lpqe)Q Jıılcıunları püskürtulmüıtı.ır. . . ak · · ı B 
saya yapılacak sulh teklJli bu hafta da mutlak surette tatmini mütte!i~- ı~a~a ~uh~~bele~l~de de İn iliz Püşmanın topçuları da Sann aoğı\ :::ış~ır. Bval\ ~e~da~!l ~ıkarm ~~f • fl)IQAname 
içinde bildirilecektir. . .. lerin ~l.mal!ya ilı;ı mü~akı:ıreY~ ilfll- Fransız t:yyareleri büyük muva1fakı: bölgeşinde kunetlerimiz üzerine ateş ve~a ~re~~~~~~:: ~~tıı:;:.;ı:t:fmas~ tzmir sicilli tic.aret memurlu~ 

Almanya lıükilmetf, sulh teklıfını melermın lazJm ıart1dır. A. yetler elde etmişlerdir İtalyan gaze- açmışlardır. lazım geliyormuş Y resmı mühür ve 
ul!iınatom rklinde ya~maJ: karar ver Par·s, 3 (Radyo) - Havas Jan- telerinin de itiraf ettikleri bu muvaf- 1.. l • L Ahımul bıı it .içln Oıtmana yardım F. Temik imzası 
m~::; de bl lhal'e bu arar an vazgeç- sı Romadan bi)~~rifor: "ııtiqJL tııdur fakıyetler neticesinde İngiliz ve Fran- Çem':Jer ~yrun nUfRU etrpişse cıe'kayayılıel'inden atamamış- J • •L • İ noterli• 
mı L~dra, 3 (A . .A.) _ De!-·li Meyil ki, ~tW!.cıı~ü~ınAI~=nı kuvnthıri- sız zayiatı, Alırum zııyiııtıııa nisbetle _ Battaraf1 t acı Sahifede - l~ı:~~r: p a~rad~ bmed yor~un düş- ~mır ı11ınc 
gazti~i sl-Jllı ~arı:\.lzuna intizar~n nin elimle bulunlln Polpqyaq~ 1'\lflV pe~ Paz~ır.8 (R d ) F Çemberlaynın nutku, hararetli ve ~u:;ı ~çtı!1 bırssıgara_ yakı1p dintolenme}c f ıne 
ıöyl~ 1~ıııu,ktaqır · ~ "d kl" · tayin etmeden w~ arıs, a YO - rıınsız umu- sürekli alkışlarla karşılanmıştır. ıs mış ır. on yagmur er, pra.ııı .. 

~·tıerin sqlhu telldidkara d cagı ı are şe ıf!lı ri nezd·nde sulh mi karargahı garp c~phesindeki hare- Bundan sonra muhalefet liderlerin- gevşettijj i~in, ~ya ~ir4enbire k4ymış ınir ticaret "cıhnde 2i37 numa.r 
ğil fakat rJca eder vaziyette ·s~'ine~= ~:!~ru~~~~k;:s~efldan evv~l müttefi- kata dair şu tebliği 11e~r~tmiştir: .. den major Attle, Arsbal Sink.ler ve OsJtıan al:ında "k~larak ölı:ııij.ştür. MUd f':ile muk.ayyşt tq~car.dan! ın:::er~= 
tedir . .ACiefa bir ricacı vazivetind - k' İ 1 pilt leasını almak iste- .. Bu s~bah ve gec~ he: ıkı tarafta bu- Loit Corç söz söylemişler ve hükümete deiu~um~ !11uınrmi ~· C~yad. !lzpıw lun H~Jnıt TatarJıım .tu:an ~ . ·ı 
dir. lfenciiı"ne İngiltere ve· F e ı. t~ya~~i m ~bu maksadla Ber- yuk keşıf kolu faalıyetı olmuştur. her suretle zahir olduklarını bildirmiş t~Jıkıkat ıçın mahalline gıtmıştır. tına n*ayıst ~erıııeısı haıs~bıY:le .s~cı 

lh tl d' . ransa- mı~. on an?Y. Londra, 3 (A.A.) - Press Associa- . V 1. f . kaydını:q ttrlnn VI! keyfıyetın ıla -
nı~ ~ H~~{ ri~rı~~ 01~te edelım: line davet etmıştır. tiop, İngiliz tayyarecilerinin Berlin lerdır. ~ 1 te ltfC çıktı nıııı ; p~iı oldııiınn selihiyete v~ ti-

e mı odan kal~!sı. > ye Potesdam üzerinde yp.ptıkları uçuş- AJntanya Vali B. Jj}~ııı 4rkut, tıeftiş ieiıı Ö- F*r~t ~aınınq bQkü~lerine tevfikan 
***t> l~rJi!'- beyan~ameler atmıı olduklarını • .,. demişe iJtıJıiffh~. Birgi çayının aeylap ~llnk~lt tAhn~ ~~ltmın. ·-· 

M l e e bıldırm~ktedır. A • 1. b • •ht r yü,ünden vukua a tirdiii zararları . l,~anbul ~.l!tnıcı note~lı~ınden tas-

u şs O ı n ı Parı.s, s (Radyo) - Garı> cephe- l'Jmerılf.ayçı ır ı a ve seylaptan açıkta kalanlann vaziyet- dıldJ 29-eylul-1989 tarıhlı ve 10287 
3lnıle: f ..11• lerini yerinde tetkik ecf~'kfir nu:JQarah vekAletname muc•~~e 

Bir aydanberi devam eden harpte no qSI verH .. • • ' Taı:ııit t4rari11iıı vekjli fzınir~e ~ı -
şuqu kayqetmek lazımdır ki, fransıı vaıipgtpn, s (A . .A) - Almanya, Çırkın bır hareket ınıLr l'~m~Jettin caddesındekı Jnile .. 
~rek!tı, Alman topraklarında ve ye- AıJıeri~rı gemilerinin Frımsıı ve İngi- . . . . . . setesiııae mükim Sami Ta~. 

Al ıh t kı•f• k ın~. rın~ g?~ l - 6 kilometrelik pir Jlah~ Iiz sularındaki hareketlerine kıırıı A- Kadıfekalesı cıvannda çırkm bil' Imzası. 
maeyaDJf1 SU e 1 IJ'e aJ'lt••f+t da derınliiine cerevan etmfıtir. tık sU- Jıtt!rikaya ihtar mahiyetind~ bir nota vaJca .olmuştur. Dramalı ~hmed oğlu Geıı~J sayı: 3500 

v • • rjltin neticesi oll'rak ıiındi umunıi ha- gön<femıiıUr. No~ eöyle denilmekte- Kadn Ata, tanıdığı Naıre ~dında özel şa~: i/lSP 
m~ga karar vermıştır kit ağırlaşmış ve sükun!:' i11killp eyle dir: gepç ve dul bir kaaını ber!lberıne .8 - tıbu 3 0/J~89 tafihlj beyaıına-

... mittir. Fakat buna mukabil sfyaşt fa- «Bitaraf olmıya:ı pir takıw ticaret laryak gezmek için kadifekalesıne ıne •lt~d4l j imı•9µı ıat n l:ıpviyeti 
Pa~ı •. 8 (Radyo) - Hitlerin, B. biyle _bu h~susta Muasolini~ tavaasu- aliyet süratle devamdadır. gemileri bu şul~rda hukuku düvelin do~ru çıkmaia. ba,ıamı~la~dı~. O ~ı- dairece maruf ve tstanpµl J>eıınci no 

Mu~QLµıyi Beı-liııe diVf:t ettiği, ve tu:rıu ıatem~ı:.~ de Mussolinı bunu ka- Alman kumandanlığı, Frıms1z kuv- ticaret g~ınilE:rini araştırmıı hususun- rad~ bunları gören İzmırlı Hilseyın, terlJimde:q tasqiltli 29/eflill/l83ft 
ltalyı~ l>aovekllinJll bu daveti ltal>ul J:n.ı.l etmemıştır. . \•etlerinin JıgaJ ettiği araziyi ~el'i ı:ıl- da 'Qabşetmekte olduğu hqkuku AlrJla.n Cavıd, H~san v~ Cemal oğlu .Hasan tarJ1ill v9 1Q287 ıııunaralı vekf.letna-
etmiye:ek Kpnt Cl4noyu ,ıönaerdii"i Berlin, 3 (Radro) - Volk~ş~r rnak icin yaptığı hücumların akim kal- harp gemilerinin istimal etme!erine adında dört delıkanh tenha hır yere ~~ mucibhıce Hamit Tataıi pamına 
söyl~nıyor. Beoba.hter gazeteııı, B. Vuaso~~ın dığınl görUpce bu arazinin işgalini mani olmağı bir çok defalar teşebpüş kadar arkalarını takip etmişler ve ni- ııici) terkini U.lep ve icra v~ RUJla mü-

. Son dakikada alınan bir habere sulhu d!_ima korumaw,ı ~a.lıştıgup, tasip için tiddetli ton ateşi acmaktadır. etmişlerdir. Fazla olarak bu gemilerin hayet, yantanna ~fderek.: teferri muamelatı ifaya li-iii !ela -
görç Jte, .,.lmın1ıı. ve iıış1a t3rafm- ıimqi d.e ııqlhu Juııtaı:ma1' ~~m ~ahıa Fransızlar ise ~irdikleri yeni Y~rlerde bir çok qefalar taarruza geçmek ve bl- -.. ~u lcadını bı~e tea!ım et. Yok- hiyet vekil olduğu anlattlan Saıni 
~an vuku bulacafı söylenen sulh tek- cağını ve 1talyanın bu husustakı m_~- iaha esıı11Iı verJ~şmekle beraber yeni taraflık sıfatları ile telif kabil olmıyan sa oldilrürüz. Den:ıışlerdır. Kad~ .A- Tatarinin olup blzzıtt ValZ eyledii. Jli 
lifi ~e Mussolini v~sıtasiY.,le yapılmı- saisine sonuna kadar devam edecegı- .\lman mevzilerini tehdid etm~kte ve ha~keilerde ~ulunmak istedikleri de t~, bu .hareketlerınln suç ?ldu~unu tasdik ederiın. Bin dokuz yüz ôtuz 
t"ac.lttır. Hitler, bitaraf olması hase- ni yazmaktadır. "llüteka~if l<esif hareketleri yapmak- görülmüştür. . . soylemışse de bunlardan Hüseyın. bı- dokuz senesi birinci tepin ayının ü -

----cu***>H :a~ır. ~ransı~ kıta~arımn Sarbrqk is- 4merika mü«ıhbe:lerın~ ~endı çatını çekerek genç kadını h~fifce çüncü ~alı günü. 
ikfl.'":1etındelcı tf'drıci iler1Pyisi. şiıpdi menfaatleri namına a~agıdakı ıhtarı ~acağından. yaralam11, ı:orla sü~~k- 8 l0/19~9 

tnO'ılız sıazetelerini tf'krıır İnvilter~nin yapmak icap ediyor: lıyerek Kadif!:_ kalesine doğru götü.r- T. C. bm"r ikinci nqteri Zeki 
"'oktai THızar1 asikardır VP cihana ilan G~miler seyahat esna~ında sef:r m~ş, sonra dı~r ark.adaşları da gıt- Ehiloğlu resmi mührtl Ye naınma 
"rlilmi~tir. Harbin doR"runan doğTuV"n tarifelerini değiştjrmemeh, Radyo ıl_e mı§ ve orada çırkin ~ır harekette bu- ş. Çohadarqğlu lmıası 
·oh;h_i A lnıfln nrchısımıın Polonvayı iş- Alıpan deniz kuvvetle~ini~ mevcudJ- lunmuşlardır. Ka~rı, vakadan zabı- Genel No: 8506 
..... alıdır. Ve hütün O'Jızet4>1Pr. Al'l'Tlanya- yetini haber vermemelı, ııkıak sefer tayı haberdar etmış, dört suçlu yaka- özel No. f/189 
"'tn _nzıın ~iirf',.~lc hir seferherlik mec- yapmamalı, fener ve. ışıklarım kapa_t- lanmı tır. Bu beyannaw~ ~qr~U~in ıJairede 
11 • 1 1'1vetlE>rınP hılP hhammül edemiye- mamalı, A.lman qenıı kuvvetlerının tJO tOf. saklı 8/10/1939 tariJılf v~ llJQO i'e ~ 

Uygun deg"" ildir "eP..ini vsı1nıı:ılctsırlırlar. vereceği emjrlere itaatsıılıkta buluı\~ ii nel a11yılı fJSlına UYfllU oh:JıJAiıU fas-
'Paris, 8 (Radyo) - Havas 4jans1 mamalı. Almanya ile harp halinde bu Bakteryolog dik ed~rlm. Bin flp'JFµz 1#~ otpz do .. 

~nd"-1 IJlıdyo) - DeyU )leyi} kıı.rııs1nda büyük bir endişeye düş . ',ilılirivor: lun~n devletlerin ku!yetıerinin refa- V l ,.,.. ku• senesi birinci teşrin ayının üçün 
~f, ef!ıı4ikt harbin, İtalyan men- ııı~ıtltr. Rıkupvqq 17~7İvp+te hı1l1mı:ın 7,ill'f,.;<1 katınde seyahat etmegı kabul etmeme- A. nema ı onaJ CÜ salı günü. 
ıfaatllrin' ook uzak oldutunu, binaen- Bugünkü Mançester Gurdian ga '•qttı nıfü'l<>+"ilp,.; iki hölvf'il-e ~irldetli lidir. > S/10/1939 
aleyh İtaJyanın harbe girmiyeceğini ve zetesi, Alınanların büyük taarruzlan 1 !larrn7.l:>""nq hnhnıTY1m11lfl'l'Oll'. B•1 ta- Hariciye nezareti Alman notasını B&Jatleı. aalgm bastabklN' 80 kuruşluk damga pulu 
harbin Akdenize sirayet etmemesi için nı yakında beklemek lazım geldiğin· ,,.,.11?.lar ~ı:ırhrııknn batıımıda ve Aıınrı bahriye encü~eni!1e havai; etmişti:. •ltelıamm İzmir ikinci not~ri resmt mührü 
İtalyanın müteyakkız hareket ettiğini yazıyor. 1 "q.nı:111,.,rlq ''Slnı]rnıc:br 1",.~n~1'1. lcıtals Encilme~ keyf~yetı J!lO~eh~ız!ere ve h- (Verem ve ~aire) ve namına Çoh~daroğlu imzaşı 
1azıyor. Yorkşayr Post ta Sarlanter cephe ·ının mtırıtnzam ilpri harPkı>ti clit•mıa- manlar ıdaresıne bıldırmıştır. Husu•ı" veka·ıetnam• 

~gün]dl Fransız gazeteleri, hi- sindeki bütün tepelerde Fransız hayra ' 1• taarrtı'1st me<'h11l' etıvıfıatir. 'F~ksı+ H J ı· ı• BumahaDe polie karakola Y8" 0 ~ 
nıayt •ltında bir Polonya hüküıpeti ku- ğının dalgalandığını ve Fransız kuv -lnıtman, ağır zayiatla püskflrt11lmüs- e 3 V3 IS mada ''' İzmirde Mimar Ke~aleddbı cad-
~ulnıasını, havaya bırakılmak üıere vetlerinin mütemadiyeJl ilerle4ikleri· ilr. v. J l b l L T l 5 desinde İl No. lu mağazamı 12 9/ 
I .l!n patlıyan bir balona teşbih etmek- ni kaydederek diyor ki: Franql'Z kıc:ılcJırtn1 hN•'.mRk e""1e1h·l numcınuan a ir iRte elefon~ 4 1 989 tarihinde kapataraktterki tica -
l~.ii~r. cBerlin halkı pek güzel anlamıştıı "RT)Jlan hücumlar tamamiyle akim k 1- k ;,, /'~ k ıı-t eylenıiş ol<fµtuıpaııı lznıiı si,:illi 

~rbruk civarındaki Fransız hare- ki, Alman hükllmet merkezi İngilii "'l'lıştır. açma.,- Q maoa ,-a lzmir 3 ncü icra memurhıfunfla.-: µc~ret 4Jiresine mf4r..caat tıdere~ , 
ı ngiliz gazetelerini ~he:ınmiyetle hava kuvvetlerinin µçuı sahası dahilin- l i)i ı ol clu Bir borcun temini istifası için Bor- terki ti,:aret haldtınQ lazım gelen 
adar etmeğe başlamııtır. Alman dedir. ng, .ı Vapur art noya halkevi bahçesinde simes mar- evrakı tanzime, lmz~sı ~a~tınd~ tak 

.._...,.Y......,b~nlıiı Fr'1nınz ilerleyişi .. Paris, 3 (Radyo)_ Gidinya civa- k~lı 2000 ~·ra bymeti. muhammeneli dime, muame!eir'!8mıyesını takıp ve 
----ccctt•t•:t Muteyalıln~ bulunmak rındaki lfela yaıımadası valisi He hır adet sınema makınesi 9/10/989 ifaya ve keyfıyetı .ııeır ve ,llçn ve 

H 
• · • IJ l kumandanı Almanlara teslfm olmı- paı:artesi günü saat 15 te muhammen 2587 )tTi. hı ~4Ydl?W ıptal ı:ttRrmei"~, • ı• v k• 1 • tt rçrn emır a 1 ar yarak, küÇük bir Leh ~ambotu ile kıymetin o/o 75 şiııi b\114u&"Q takdirde l!ül4"' 'Ru husuııta ~ana vej~l~ten ne 

arıc ye e ) ımız Londra, s (Radyo) _Dün Atlas kaçmağa ve Gotlan ada~ına ~eçme- satılacaktır. % 75 şi bulmazsa 12/ y.ap~ak lizım J.elıyorsa yapıııağa , 
Okyanusunda bir Alman korsaJl ge- ğ'e muvaffak olmuşlardır. 10/939 perşeuıb e,Un~ ayni yer sa - mez~n ve selahıyet~ar olma~ üzere 

U•• M k d L ila ) • miıJi tarafından batırılmış olan İngi- atte her ne fiyat verilırse veril hı t~mrıde umumi vekılim Sam~ Tata-
D os ova a uaıı m -S$~Se erı liz Klevent ticaret gemisi 29 eyltllde Pamuk mubayaası satıla~a~ dah~ fazla maltlmat al - rrre ayrıca mezuniyet Jıusuawe ver-

k k•k Nevyorktan ayrılmış, yüklediği 2 bin m~k ıst Y nle~ın 989 85i dP.rart dun. il z re tet ı at yapını tır ~~~dık yükle Brez;lyaya ~i~ıııekte Heyet, düıı Bergamaya mftracaatları ılin olunur. 3648 ıt/eylfll 1aaa 
. . ıdı, Bu nıeçhul korsan pmısı, mua- . • A b • a6 .. , la fS it T t · ııJJf~ 

11 
b~do~~f.lva, 8 (8adfo) - Taa ı\jaµ- ~kı. P~lar, Sovyet Rqşraııı.n Allkara vin b:r kruvazör haline ifrağ edilmiş gıttı sa IJ'e ınJJ Q t:fSI ı J!:.m bul ~bt~a~eılarcla 36 No da 

ı ırıyor: büyük elçisi B. Terentiyef oldukları bir gemiail' Amiralhlc bütün ticaret İ · .1A • d h"l" d k" k D Ç h • Tı n · 
Türk'iie hariciye vekili B $ükri1 halde VolgJL. Moskovo lr .. nalını ve ne .1 . • üt kk • b l l zmır vı ayetı a ı ın e ~ azalar- r. Q lf uneT İşbu hususi vekaletname altındaki 

C! wı • 'il" Af" • ~eını er ne m eya ız u unma arJ- da müstahsil lı"ndekı" pamukları hü . h "'O • .; A ir l'.A 1>aracog 11, Jef&Utind.e Mptkova b~ )lir Jimamnı v~ Metroyq JlAlq~ u, aı~ı- 01 bildirmi tir e . - ımzanın I~ ıa ve -. VIYI~ Na. eııı-,.. 
7ük elçimiz B. Haydar Aktay ve SJ)v- miş, bu ınuazzam eserler ıpünas,beıiY· 1 • kümet namıne: s~tın almak üıere ~n- Her rü .. iff.t 3 teıı 90DI'.& ~· "1-.rqf ve ıqıı411 JH-.z~pt HaJ!ııt Ta-
yet bari~~ ~o~fşafJiii protQ1'ol ~f le bayr~phldaruıı iıhar etpıfıtir. GeeE nominyonlar k e'"i karadan şeh~ımı.ze. gelen heyftt, dü~ 1ı .okak (UçUiıcU beyler) No. • tf'ıjıım plaµipııu ~a•dılt ~denm. On-
a.ıuavini bwundufu halde Moskovanın büyük tiyatroda Karmen operasının JI ons J Bergamaya gıtmıştır. Bergama ve Dı- ~a hasta kalnıl ve tedaYi eder. • dokuz eylttl 'bili dokuz 11tZ otUz do .. 
Mayakoskl ve Dinamo stadlarını gez- temsilinde hazır bulunmuştur. yartn fnplnnıyor kiH )ıav~Uşinde mUst;ıı}ısil elindeki pa- !:lektrik tedavileri t:aıbik .-. kuz 
nıiştir. (Not: Bu haberleri Anadolu ajansı " ,... ~ mukJan şatın 3Jdıktan ~onr~ ])tene - T l 3559 ı~ /ıylfll. /1939 
Otled~ 'Pfff4. J•R.• ı.f•l<Jı.tind~ BJ.I. lıaberi olar-1c A~ıra rıdyoşq ver . J.ondra,A 3 (Rad~o) - D~minyon~·~e~e ge~ecek, orad1ın Öde~ış ve Na- e: .. Beı~ mühUr vı. ılı!ZI 

Cevad ~. ~- HMfıl" ~tay, miı~ir.) lar UDl}lını !ıOJlliJ8Yı çıu-,~mıoa g~ııil. ZJlJJYe irJderek paıpuk :mübayaasın~ Zavi mcı 'f. c. ~nbul ~~noter' ----o-** •n:t baovekıl B. ÇemberJayııın rjyasetmde devıı.ın epe~ktir. Y • AVJ!ı PlH 

M 
.. h bir içtima yapacaktır. /JtJrt erkekle Ar Lı· İzmir ithalit ,amrüğü veznesfn- Yevı:ıı"re o. l028'7 

U • t ğJ "J" fS ..._ den almı, olduğum 5 10 989 tarih Su-a No: 802 
ımma yı nı 1'AUSİSkİ Jla~ap Ö"ilinıir, R~p oğlu En- ve 933-6-723 No. lu teminat makbu Bu örnek dosyasında saklı 19 ey-

F 
l!J vşr, N4t~ip ve Şeref acllannda dqrt zumu zayi ett"m. Yenisini alacaiım- UU 1889 tarihli ve 9912 476 No. ralı 

r n iZ isk 1 1 • l bu.'til h... lsvicrP~e o'"uracqktır geJlÇ, !Jıırıu~vad• otıırfl,tı 16 yaşında dan eskisinin hükmü yoktur. Mim~ "193~t:nk olmakla alakada la-"'' e ~ erın n R rı 1 ım· 'f" ~"'' ,. lJ.tmziye 3en~r ne kardep 18 Yaaın- Urla pazar yeri ;JS No,lH Q V~tidll. YifJPi dpltuz eyUH 'J)m clq-
• Breıı, 3 C~fldYR) - İ.aviçfe Jlü~tı- dti hmttt ve arka4ıtehı.rı lq yaşında dükkAnda Fadıl Mengtl kuz yOz ptuz 4okqz 

arı mühimmatla doludu• m1tti, sabı~ ~QJo~yş ~~mhurfi!ilii M~- UUısnüyeyi b~m~berl~rinf'! aJl~rak se- d ı~ ~ylül l9Ş9 
r sfskinin l-sviçrede oturması1uı r•f - vişmek maksadiyle Inciraltı plajı UT l 'f, C. fıta.nlnıl l>etlpci no~rf Hfise-

k' ~~?'-4• (IJt10} - Franuda- lan İnailiı ıııUlılmmat ve 13kerltrlY- mşn müsaade etmiştir. Musiski, öte- civarında yenikale yakininde memnu fı~vni Ulaı reşmt mülµ'q ~' imzaf 
ı :ı~~i onanırıaSlna mensup bir le doludur. Bunlar, müstakpel Dt.V· depberi .i~~ KaBtoninin fahri mıntaka~1, şir~iklerinden yakalan - _ 

zat tl e 1 f.!~~!e gördüklerini şu harebe mıntakalanna a111mı1,ltt~f1P peınşehfuııdır. ııııı, adlıy~Y'~ v"fiJ~iol~rdir. Bunlar, • 
ıure e .;n •7QI': Fransanın muhtelif yerlerfnde za- Manisa mezb h memnu mıntakaya rirdi}tlerinden ha lz ... ff: ·~i l:ı'lılP.fk tl~~ilıflllin • 

. - raS~~tld flıın~ askerleri, manın icaplarına iltre joııulnıuş a ası berl~ri olmacbitnı şöylenıf,lerdif. de•; 
:ıtler v~ h Hila •ütl teililler!1ı.l bazı iı•retlere mk alk tHailut •dil- :Manisa, 8 (Hususl) - ){,.~~- f3uçlul11-r, adlireye verjlmlfJeri.iir. lzmirde tepeei"t Btnfpqa has. 
~~dil!rıne .~ teldlde ifade ederek mektedir. Yığınlar tqJdl eden mü- ~zbahasının temeli dUn altl.Jffillm'· tanesinde mf.lstahd:m .lhnıed kız; 
~~~~~~a:.ö tmekte ve 1akala1 • b!~"14411 badtnd .. hı~liz askerJep- lnpaat martta bitecektir. ...... 8 ferda• 1 8aCJoahı Bedia örz taraf an koca ı 

in skerleri • . nın bekledikleri görd yor. Her yer- Zonau'dak~a mer "m ~ Gülayalıda Cami sokalmd~ at! ayılı 
k ailiz ~k t ve la &ıifelerml bil .. de. bulunan llransızca yaz!1ara, in- " ası~" Deft.rdarb~ t:ahısilAt ve varidat servisleri m m~•katında evde Said oğlu Şak"r örz aleyhi a 7: :ır di a B d auaaiyetle ifa gllızceler de Uive edilmftt r. Bunun Zonguldak, 8 (Hususi) - Zon - münhal bulırnan memuri etlere 8656 J1Qyılı kanunun 1 4'~ıhıe aıt\IJ poşanınR dav m 

e me tedlrler. ul ~ ~z l. aebebi, lngillz aakerlerfnfıı d~ Fran- guldaktı ilk Q~uUarın ~~ffe l>NI• - Uvfikan m.üıablıka imtihanı ile vıemur alınacağından u nunu- vetiye ve arzul.. ureti ıkau•._.,.,_ 
fonlara harp. ma .z~dı~:ı doldur .. aız askerleri kadar yollann.ı bılmele- °!'•sı mUn~~~etiv1tit t•le~ı:tletf cuıtıJıu- nun 4 Uıu:ü maddeein<Mki ttvsafı haiz olan taliplerin yedlerin vesaiki hının m 'buJ"y" b"naen b" b-
~T~v~erlerıne va 

1 
bp;!.!°nra bo- r~ ve şaşırmamalannı temm etmek- nyet IP.~fd*nında ~DJ~~ş, w.-r~ • müstaşh"beıı villlyet makanunda muh,vvel istidalariyle 5-10~939 ~1'M~H- lji ia4~ sfilme~fjzerine zab a 

a ır. Frapsan n ~ llJıtım- tır. s~ .Yapmış!ardır. Mera~ııruie Vtlı , na kadar defterdarlığa müracaat e~leri ve 6-10-939 günü saat lO ~ Y~PPrJJ'-'1 tahk tltta ikametaı il 
ff •t:t partı, beledıye ve halkevı baıkanları y:ı ılacak müsabaka imtihanına 1 leri ilin olunur. 80 2 10 2 nı~t1ıul 9qlundu u anlqılaıı Şevkıye 

B H Y f T •• k• A ·ı. bulunmuşlardır. Haikevf, kışh\t 1'QJt- iz " f ••d•• 1•• v •• ait tftdiJ~n ililJJn icrasına ve mu-• asan USU Ur tye• merJ~f\ feransş~riti t"rtip tirniltif.T~~lJl"° mı• tele on mu Ur Ugun• qk ~ 27/J@ 989 cuma gününe 
}'j ,.. • . çın de hazırlıklar yapılmaktadır. ~ ~·~i fına ap hal llll'8tiyle da _ 

iiJ,ıe/, sıhh:ıt fUraaı Tıaaret müztılıer:elerı Sosyete ıll•R «f eg ft-t:ıı ,:::"'"' tı1ah:~:~a: 
flZAfı oldıı başladı Den'zyollanna bağlanac~ 29/9/989 ta!ihin4t ihJLleıi ıapı~IY&llı ~2 lir~ ~uhammen bpdelU ~vkj Önı ı ~ ,u~a a t 

A k .. k f i88 parça akO plak va llP4rat.ör1'rinip 9 tlrıhıne raslıy4n P&Al'- lQ ııttdli ı lıf• _ı t 4 lt: 1\ 
sıhh ~ ara, 8 (Telefonla) - Yukse lft4nJnJ1, Ş ('feltıfonla) - Tilrki- İstanbul, 3 (Hususi mu})@.biJ.'ipıi' - tesi l{ünü aat on bette açılı ekailtme ure Uıalesi yapılAeaktır. veya vekAlet D' bqlunma ı ak-
Iek ~ tfirı l ~ııaJıjına, İzmir mem- ya ~. ~~eı-ika tiçar~t mı.uıheılesinirı dEın) - ~o y~~e ıilebüı, Jf~vlet ılımiı ilk tenıinatı 2i lira 69 kuruştu:ır. Şart:Dameler İzmir telef n ııt.ildil- fi ~Jı44114t mdQ ilflP lı n 
ü~ h liastanesi kadın hastalıkları tatlılı ÇJn Vafingtpqda müzakerele- yollan umum müdürlüğüne bağlan - riyetinden parasız olam verilecektir. T.UP.krin yu~rıd1, siJit •*ıı ittilııı ılUllHii teblii mıılcaı Dl& 

~n e d "ı~ı. Dr. U. Basan Yusijf ta-ı re b~tlanll)~Ur. Kü~akereler yakın.- mflsı ıpuvafık rörühnektedir. Şilep - gün ve ıaatta Uk tQıiu.t ıpakbqıu wa biııP m~tubu. Vlfa c:Ubr ve- .1Jllra ..... Aff.1' lc'ytiyet ilAn olu-
e ı nnştll'. d~ bıtecektır. lerimiz, fiGt•ıı oaa ~ıkanlacaktıı. aaikle İzmir telefon ...... ethıt mflfaeaatları ilin olunur, 8818 nu. 

Bugünkü harp 
1 Jy nın menfaatlerine yakın ve 
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·-ı;;;ı;·•ı-;;;;;;;A;.I;iii'i'".S;;;;~""jirn;"'-1'••, Bornoı·a ıu:ı~Fi~a~~v~~:a~o;isycmundcın: V. F. Henri Van DerzeıSperco vapur acenteai 
i . Komi•vona ilanları .1 Cinsi: Kilo Kr. s. Lira Kr. ihalesi Saat Eksiltme şekli. Nevyork için cADRlATICA• soc. AN. Dl 
ı J Yulaf 125000 5 75 589 6 4/10/939 10 Kapalı zarf. cEXERMONT 6 ·ıkt · NAVlGAZl 

Z1DD' levazım amirliği satm alma komiayonundan: K F ı 1 > vap. 
1 eşrıne ONE 

1 
I . .. hk k . . ( . asu ye 18000 10 / 135 / 4/10/989 14 Açık eksi tme doğru bekleniyor. cDiana• motörü bu-ı'- beldembeL 

- zmır muata rn mev i aakeri haataneamm 48000) kilo ke• Bulgur 22000 10 / 165 / 4/10/989 15 Açık eksiltme EXECUTlVE ..... • 
ailmit koyun eti ihtiyacı kapalı zarf uauliyle ekailtmeye ko • p « > Vap. 11 ilkteşrine te olup Venedik ve Trieate lima•l•n 

1 

nulmuıtur. atates 22000 5 / 82 50 4/10/939 16 Açık eksiltme doğru bekleniyor. için :yük alarak hareket edecektir 
Kor merkez birlikleri ihtiacı için yukarıda cins ve miktan yazılı O.~ cEXPORTER V 27 ·ık t · c·ı· · ·· · 

' 

2 - lhal.eai 6 ilktee.rin 939 cuma .,,unu·· saat 16 da lzm=--'- L·-lada k 1 > ap. ı eşrıne « ı ıcıa» motorü 7-10-39 tarihinde 
t 1 

T .- .. ıını...., a em erzak açık ve bir kalem yulafın kapalı zarfla eksiltme ~n ve saat• doğru bekleniyor. beklenmekte olup Napoli, c._.. " 
zmır evazım amirliği satın alma komiayonunda •apdacak • lan .rukarıda yazılmıştır. M ·ı t ı " arsı ya limanları için yük alarak 

3 
ır. Yulaf~ talip olanlar ihaleden bir saat evvel teklif mektuplannı ve Armament Deppe, An-era hareket edecekt" 

- Teminatı muvakkat ... "kçeaı· 1548 ıı·radır. d" l .. ır. " " ığer üç kalem erzaka talip olanlar da yukarıda yazılı saatta teminat an Anvera için 
4 - Tahmin edilen tutan (20640) liradır. ile birlikte Afyon kor satın alma komisyonuna müracaatlan ilAn olu .. 1 
S - Şartnameai her .Un komiııyonda görülebilir. nur. 22 26 30 4 3511 cG RONDE> Vap. ilkteşrin başlan 
6 - latekliler ticaret odaa•9'rla kayıtlı olduklarına dair -ea!La l - gıcına doğru bekleniyor. 

clTALIA. SOC. AN. Dl 
NAVIGAZIONE 

• .. ... zmir leı·azım amü l 'ai $1rıtın alma komisyonundan: 
aöatermek mecburiyetindt;dirler. Teminatı mu-

7 - Pazarhia ittirak edecekler .,490 •aydı kanunun iki ve Uç6nctl mikatrı tahmin edilen vakkate 
maddel~rinde ve fartna~eainde yazılı •eaikalariyle teminat tutarı akçası 
ve teklıf mektuplarının ıhale saatinden en az bir aaat eYTel Cinsi Kilo Lira kr. Lira kr. Münakasanın şekli tarihi 
komiayona vermi4 bulunacaldardır. 21-26-30--4 

lzmir ~evazım amirliği satın al komisyonundan: 
1 - Manıss·tiim<m birlikierinin senelik ihtiyacı olan 42000 kilo makar-

na şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 20-İlkteşrin-989 günü saat 10 dadı~ 
3 - Hepsinin tutarı 10500 liradır. c 

4 - İlk teminatı 787 liradır. 
5 - İsteklileri~ .ilk te~ina.! makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

~anun~~ .ı.k! ve ilçiln~u maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ıhale gunu .ıhaı: saatınden b"r saat evveline kadar teklif mektup. 
Iarını Manısa tüm satın alma komisyonuna vermeler!. 

27 4 10 17 
lzmir .levazım anıirrui satın alma komisyonundan: 

1 - Bır aded hangar ile su, elektirik tesisatı 
Bedeli keşfi Muvakkat teminat • 

Lira Kuru, Lira Kuru~ 

'16627 88 5031 89 
3 - '.Afyon demiryolu tamirat deposu için yukarıda keşif ve muvak

~....._- kat teminatı yazılı bir hangar ile buana ait su, elektirik, tesisa
tı kapalı zarfla ihaleleri 6/10/939 cu ma günü saat onda yapı
lacaktır. 

• 8 - YapılacaJC hangar ve tesisatın proje ve keşfini görmek istiyen
Jer her gün ve talip olanların ihaleden bir saat evvel teminatlı 
mektuplannı 2490 sayılı kanunun 32, 38 üncü maddesinin ta
rifatı dahilinde Afyon Kor satın alma komisyonuna verme • 
Jeri. 22 26 30 4 3513 

Bornova ıukeri satın alma komisyonundan: 
l -. Tire piyade alayının bir senelik ihtiyaçları olan 60 bin kilo sı

ğır veya keçi eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 ..- İhalesi 16 birinci teşrin 939 pazartesi günü öğleden evvel saat 

" onda Tire piyade alay karargah binasaında yapılacaktır. 
• 8 - Bu miktar sığır veya keçi etinin umum tahmin bedeli (13800) 

lira olup muvakkat teminatı (1035) liradır. 
4 - Eksiltmeye girecek olanların eksiltme günü 2490 sayılı kanu-

\. nun ilci ve üçüncil maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte 
iha~ günü ve saatından en geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Tire piyade alay satın alma komisy('nu

·na ~ermiş bulunacaklardır. 
1 • 

5 - Evsaf te şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirliği İzmir 
57 tümen ve Tire piyade alay satın alma komisyonlarında mev
cuddur. İstekliler müracaatla okuyabilirler. 

29 4 10 14 3588 
.. . "' 

zmlr le•a:aım imirliii satm alma komiayonundan: 
Muvakkat teminat 

Lira Kunıı Lira Kuruş Cinsi 

-- -
lt8!93 38 7064 67 İki paviyon keşfi 

6923 79 619 29 l\f utbak keşfi 
sn1 84 • 602 64 'l'avla keşfi 

31329 62 2349 72 Alay karargah keşfi 
2468 70 184 03 F.lektirik tesisatı keşfi 

17571 53 1317 86 Su tesisatı keşfi 

- -
181278 86 119:;s 21 Genel tutar 

1 - Afyonda yaptırılacak yapı, elektirik, su tesisatlarının keşif be· 
delleriyle muvakht teminatları yukarıda yazılmıştır. 

2 - Gerek yapıların ·. e gerekse tesisatın heyeti umumyesinin bir ta
libe ihaleleri esaqtJr. Bu inşaat ve tesisatın her bir kısmına kyn 

r ayrı talip çıktığı takdirde bedel ihalenin heyeti umumiyesiyle 
muhtelif taliplerın vr-rdikleri fiatlar mukayese edilerek hazin° 
menfaati olan cihet tercih edilecektir. 

8 - inşaat ve tesisatın eksiltmeleri kapalı zarfla 6 birinci teşrin 
939 cuma günü saat on beşte Kor satın alma komisyonunda ya-

pılacaktır. 
4 - Taliplerin verecekleri teklif mektuplarında ve yapı tesisatınıı. 

heyeti umumiyesine veya her hangi bir kısmına ait olduğu tas· 
rih edilecek ve :eminatlarını o kısma göre vereceklerdir. inşaa
tın bir ~smınA talıp cıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen 
teklifler hiçe snyılacaktır. 

1 - Yapı ve tesisatın kesif ve projeleri her gün Afyonda Kor satın 
alma komi~yonunda gorulebilir. 

8 - isteklilerin eksiltme günü ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı 
kanunun 32, 33. :naddelerinin tarifatı dahilinde teklif mektup
lannı komisyona 'ermiş olacaklardır. 

1 6 21 27 4 

Bornova. askeri .<Jatm alma kcnnisyonmıdan: 
l - Bomovadaki birlik ihtiyacı için 806 ton kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 23 10 939 pazartesi günü saat onda lzmir - Bornovada 

askeri satın alma komisyonuda üacaktır. 
S - Tahmin edilen umum tutan 12240 liradır. 
' - Teminatı muvakkate akça 18 lir dır. 
1 - Sartnamesi her gün komisyonda drftlebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

termek mecburi;}etindedirlcr. 
'1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ve üçüncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle tApinat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel y~a adı 
aeçen komisyona vermeleri 4 10 lf 20 

zmir levazım amirliği satın alma komisyon n: 
Aded Cinsi 

100 Meşin yular başlığı 
150 Kadana yem torbası 
250 Yerli yem torbası 
450 Pay bent 
300 Katana kıl kolan 
200 Yerli kıl kolan 

ı - Manisa tümen birlikleri ihtiyacı için yukarıda mıktarlan yazıfl 
mütabiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 6 10 939 günü saat ondadır. 
S - İsteklilerin mezkur saatta Manisa Tüm. satın alma komisyonun-

da buluunmaları. 8647 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale rnilstahkem mevki birlikleri için 6/ 10/989 günü 91 
bin kilo bulgur ile 22 bin kilo toz şeker pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Taliplerin mezkur günde Çanakkal~ Mst. Mv. satın alma ko-
ınisyonuna müracaatları. 36'3 

~eytinyağı 1620 777 60 58 32 'A. Eksiltme 9/10/939 pazartesi 
Saat: 15 de 

Toz şeker 2700 729 00 54 68 'A. Eksiltme 9110/989 pazartesi 
Raat: 15/30 rh 

• Sabun 3() o 930 00 69 75 A. Eksiltm" '1 n~q ,.. •· _si 
'· ut: 16 da 

1 - İzmir den·z 1 • ı rı ı , ;;. , hiı·Hl..-1 c>rinirı acık ek~il me suretiyle 
münakasada buh ıı . ı · ; ıs e miktarı yazılı üç kalem 
erzak ihtiyacına talip çıl.n , 1 n eksiltme on gün uzatıla-
rak ihaleleri hizalarında yazılı Larih, gün ve saatlarda kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
3 - Sartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddeltrindc ve şartnamesinde yazı1ı vesikaları ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 3646 

lzmir leı•az1m amiı liği satın alma komisyonundan: 
T. edilen M. 

Miktan Tutarı akçesı 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin 
şekli ihale tarihi 

Kuru fa- 4200 546 00 40 95 A. Eksiltme 6/10/939 cuma 
sulye 
Zeytinyağı 2700 540 00 

Nohut 3600 432 00 

40 50 

32 40 

A. Eksiltme 

A. Eksiltme 

saat : 15 de 
6/10/939 cuma 
Saat: 15/30 da 
6/ 10/939 cuma 
Saat: 16 da 

1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin açık eksiltme suretiyle 
milnakasada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı ilç kalem 
erzak ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatıla
rak ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçaları hizalarında yazılıdır. 
3 - $artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü~üncO 

maddelerinde \·e şartnameııinde yazılı vesikalan ve teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mU-
raccatları. 3645 

lzmir levazım amirliği aabn alm• komisyonundan: 
1 - Manisa tümen birliklerfinin senelik ihtiyacı olan 612000 kilo 

mercimek şerait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
2 - Kupalı zarfla ihalsi 16 ilk teşrin 939 p1tzartesi günü saat on bir-

dedir. r ıt 
3 - Hepsinin tutarı 8565 liradır. 
4 - tik teminatı 643 liradır. 
5 - isteklilerin ilk teminatı makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncl\ maddelerinde vazıh vesikaları ile bera
ber ihale günii ihale saatından bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna verme-
leri 20 27 4 11 3483 

lzmir 1evoz1m amirliği .~afın alma komisyonundan: 
1 - İzmir mü!'\tahkem nıevki merkez birliklerinin 60 bin kilo sade· 

vağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmmıtur. 
2 - İhale~i 19 birinci teşrin 939 perşembe gilnü saat 15 30 da lz 

mirde ku:ılada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 4100 liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odaqında kayıtlı olduklanna dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve il<;üncl\ 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarivle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 4 8 13 17 3644 

Bornrn•a mıkeri sntırı alma knmis11nmmdan: 
1 - Gaziem:rdeki birlik ihtiyacı için 63000 kilo yulaf açık eksiltme 

ve konmuştur. 
2 - ihalesi 23 l O 939 pazarteııi günü saat on dörtte İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 3465 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 260 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6-- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracat-
ları. 4 10 15 20 

Bornoııa a.<ıkeri satın alma komisyonundan: 
1 - Geziemirdeki birlik ihtiyacı için 49500 kilo kuru ot açık eksilt· 

meye konmuştur. 
2 - İhalesi 23 10 939 pazartesi günü saat on birde İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı 1980 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 149 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebflfr. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılt vesikalariyle teminat 
mektuplan birlikte yukanda adı geçen komisyona müracaat-
ları. 4 10 15 20 

Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Ödemişteki birlik ihtiyacı için 125000 kilo kuru ot kapalı zarf

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 23/10/ 939 pazartesi günü saat on altıda İzmir - Borno-

vada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutan 5312 liradır. 
4 - Teminatı rnuvakkate akçası 898 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika gös

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

maddelerinde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatından bir saat evvel yukarıda adı geçen komisvona 
vermeleri. 4 10 15 20 

cConte Grande» motörii 17-lo.31 
D. T. R. T. tarihinde Cenovadan orta Amerika 
Tuna limanları için limanları için hareket edecektir. 
cTlSZAc Vap. 10 ilkteşrine doğru İllndaki hareket tarihleri ileuv. 

bekleniyor. lunlardaki değişikliklerden acente.. 
cDUNA> Vap. 10 ilkteşrine dogru miz mesuliyet kabul etmez. Daha 

bekleniyor. fazla i:afsilat için ikinci kordonda 
. FRA TELLi SPERCO vapur acente-

S~: · ·~" Maritime Roumain sine müracaat edilmesi rica olunur. 
• • Koatence Kalaa ve Tuna limanları TELEFON • 2004 • IOOI 
ıçın. 

cBUCUREŞTİ> Vap. 4 ilkteşrine 
doğru bekleniyor. Olivier ve fürekdaı 

Limitecl cARDEAL:. Vap. 12 ilkteşrine doğ 
ru bekleniyor. 

VAPUR ACENTAll 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

cDUROSTOR> Vap. 28 ilkteşrine 
doğru bekleniyor. 

• St-:. Commerciale Bulsare de Na
vısatıon a vapeur 

Ha ifa lakenderiye ve Port Sait için 
cBOURGAS> Vap. 13 ilkteşrine 

doğru bekleniyor. 

Londra ve Liverpol hatlan tein 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan
mız sefer yapacaklardır. 

Cursaa ve Varna için 
Chipka> Vap. 8/10 ilkte§l"ine doğ 

lzmir •Buca 
Kültür Lisesi 

bekleniyor. Resmt liselere muadildir. Ortaokul 
sınıflan ile lise sınıflan vardır. Lqll-

Vapurların isim ve tar.ihleri hak- nehart kız ve erkek talebe alımr. 
Telef on: 2080 11 

kında hiç bir taahhüd alınamaz. 

.-----~~--~~!'!-............. ._ ... 
Hüsevin Hüs nü Uz is 

f 
Pek bil.yük fedakarlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir enternatyGD&l 

uanna aıt olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

Karyola ve .. somraI~rı~ı ve port~tif demir renkli sı-ndalya ile masala
nnı saygılı muşterılerımın nazan dıkkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, .zarafet ve ;ahatlığı ancak mezkur karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fıyatlarda hır b:r zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 

Her müşteriyi tatmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
lzmir Yenikavaflar çarşısı 29 • 86 numarada Simmons karyola aatıt-1erl 

Hüseyin Hüsnü u,.;ş 

Gümrük mu haf aza genel ko· 
• 

mutan/ığı Istanbul levazım a• 
mirliği satın alma komisyonun· 
dan: 

1 - Satın alınacak 100 ton birinci benzinin 12 9 939 salı günü saat 
on beşteki kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 
9 10 939 pazartesi günü saat on beşte yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni evsafı ve şartnamesi komisyonda 2örülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektupla
nı Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki ko-
misyona vermeleri. 20 25 30 4 7802/8446 

lzmir mıntaka ticaret müdürlü
ğünden: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçı• 
larını n dikkat nazarına: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının mürakabesine dair nizamname
nin on sekizinci maddesi mucibince, 1939 standard nümuneleri heye~ 
tesbit olunmuştur. Alakadarların acele İzmir ihracat kontrolörlüğüne mfl· 
racaatla bu hususta malumat edinmeleri. 3649 

lzmir telefon müdürloğün: 
den 

1 - 27 9/ 939 tarihinde ihalesi yapılamıyan -1755- lira molwlıw 
men bedelli 18 kalem cem'an 2850 metre muhtelif cins telefon 
kordonları 9 ilk teşrin 1939 tarihine raslıyan pazartesi a11nQ 
saat on birde açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İlk teminatı 131 lira 63 kuruştur. 
3 - Şartnameler her gün İzmir ve İstanbul telefon müdürlillderillt' 

de para!'ız verilecektir. 
4 - isteklilerin yukarıda !lÖzil geçen gün ve saatta ilk teminat rrutk· 

buzu ve\ia banka mektubu ve diğer kanuni ve aikle İzmir tele
fon müdilrlüğiınde müteşekkil satın alma komı \"Onuna ml\rac.: 
e.tJarı ilan olunur. 3624 


