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Almanya Taarruzdan Vaz Mı Geçm·ş? 
Hffier-s-urti;:ca·n·-aiiYOrI·-·Aö-ma;,nau-0-~---klı:n-;;niiinoô<ô.~ğ;o-

Niyüz Kronik! gazetesine gore, Hitler, müşterek 
rapordaki taarruz mahzurlarını kabul etmiş Muhasematı durdurmak için hiçbir 

fırsatı kaçırmak istemiyor 
Hollanda kraliçesi ile Belçika l(ralına, neşredilmiyecek 

olan bir mesaj gönderecek! 
taarruzu teşebbüsünü tekrar et -

Tuna' dan taarruz iınkanı 
dahi kalmamış! 

r-----------------, Brüksel, 16 (A.A) - İyi malilmat 
almakta olan mehafil Almanyanın , 
Berlindeki Belçika ve Hollanda mü -
messillerine vermiş oldu~u cevabı 
resmi bir notanın takip etmiyeceğini 
beyan etmektedir. Fakat B. Hitle -
ı·in kraliçe Wilhelmina ile kral Le°: 
palda şahsi bir mesaj göndermesı 
muhtemeldir. Bu mesaj neşredilmi -
yecektir 

meğe çalışmaktadır. 
Sulh zamanında Hitler partisi or

dudan evvel gelirdi. Şimdi vaziyet 
aksine olmuştur. Alman milleti, ya -

' vaş yayaş hoşnutsuzluğa ve huzur -

Milii Şefimizin Almanların kurnazlıkları Fransız cep· 

Am•terdam, 16 (Radyo) - Şimal 
denizine açılan kanal, tekrar gef1!i -
!erin işlemesine açılmıştır . Bu ha -
dise, Hollandada sükunetin başladı -
ğına bir delil sayılmaktadır. 

Paris, 16 (Radyo) - . Hitlerin 
Hollanda kraliçesi ile Belçıka kra -
lının sulh teşebbüsüne vermi~ olduğu 
cevap; Fransız matbuatının bekledi
ği gibi çıkmıştır. 

Alman hariciye nazırı Ribentro -
pun, Belçika ve Hollanda elçilerine 
yaptığı beyanatı, gazeteler pek a z 
mevzuubahis etmektedirler . 

Bay Hitler 

suzluğa dü~mü~tür. 
teşekkürleri besinde an iaşılmış bulunuyor 

Övr gazete•inden: Ankara, 16 (A.A;.) .=-:- Riyaseti 
Hiller Hollanda ve Belçika ile ti- cumhur umumi kiitıphgınden : 

raret m~ahedeleri akdi için bir te - Reisicumhur milli şefimiz İsmet İn-
vakkuf devr~sine intizar •tmekte , önü Şeker bayramını .. kutlayan 
•ulh meselc•inde. evvelii !ı:r müza· ı sayın yurddaşiara teşekkur ve ınu
kereye giri•ilme~ini i•temektedir. Fa- kabH tebriklerinin iblağına Anado- J Lııd~ 
kat müttef'kler t~;afın_dan. i,-ten~n ..!:!. Aıan'1nı tavsıt buyurmuşlardır. I 
sey, müzakere degıl, Hıtlerın teshm A k kt 
olma•ıdır. n ara p..:t ı 

Paris, 16 (Radyo) - ~tuhtelif 

merkezlerdeki ecnebi miisa_hitl~re g;ö tasdı" knam"' leri 
re. Ribentropun cevabı, Hıtlerın bır ..... 
sulh müzakeresine canattığını gös -
termektedir. 
Ekıelsiyor gazetesinden: 
- İngilterenin mahad ve vaziyet

leri mal(lmdur. Biz, serbestçe, teh -
didsiz yaşamak istiyoruz. 

Pop üler e azeteain den: 

Hariciye Vek ilimize 
tevdi edildi 

Ankara, 16 (A.A) - Tilrk - İn -

r 

1 TEBLİGLER 1 Çünkil, İngiltere ve Fran~anın ver
miş oldukları cevaplar, bugil?kil h.ar
bin sebeblerini ve iki devletın azım
lerini açıkça meydana koymuş bu -
lunmaktadır. 

küçük bir fırsat ve ihtimali bile e l -
den kaçırmak istemiyor. O bugün 
Almanyanın dahili vaziyetinden en
dişe duymaktadır . 

Almanyanın Belçika ve Hollanda-

- Devamı 3 ncü Sahifede -

giliz - Fransız karşılıklı yardım mua- ALMAN TEBLİGl: 
hedesinin tasdi knameleri hariciye Bertin, 16 (Radyo) - Alman umu• 
arşivine konulmak üzere bugün sa- mi karargahının bugünkü resmi teb. Birinciteşrinde yapmış olduğu sulh 

Maamafih Pöti Parizyen gazetesi, 
cevabın merhale ile verilmiş olma -
sını araştırıyor ve diyor ki: 

------=OO=. =------

Türkiye - Rusya 
at 11 de Fransa ve İngiltere bilyilk Jiği : 
elçileri tarafından hariciye vekili Alman eıirler, lngilterede Garp cephesinde kayde şayan hiçbit 
Şükrü Saracoğluna tevdi edilmiştir. iaticvaptan çıkarılırken hareket olmamıştır. 

- Hitler sulh teklifini reddetmek
le beraber bazı istimzaçlarda bulu
nuyor gib{ hareket etmektedir. Hit -
!er, muha.sematı durdurmak için en 

FRANSIZ TEBL!G!: ** Paris, 16 (Radyo) - (Tan) ga - Paris, 16 (Radyo) - Fransız umu. 

. Sl.ty Qf r:'Jl•nt zetesi; bugünkü baş makalesinde mi karargahının 147 numaralı resmi r t, Hitlerin, Alman umumi efkarını oya- tebliği: 

Rus ı"htı" la,. ı ı· nı· D yıldo·· nu·· m u·· nde kar- !andırmak için şimdi de Tunaya te - Dün gece cephede hiçbir faaliyet 

V ı 
veccüh etmek niyetinde bulunduğu- müşahede edilmemiştir. 

- Devamı 3 üncü ıahifede - -Devamı 3 ncü sahifede -
Denizlerde 

Batırılan ve yakalanan 
vapurlar 

şılık , ı çekilen telgraflar apur yo a oo---

Ankara,16 (A.A.)-Sovyetteşri- Ekselans Kalenin, . . k d Tu••tu··n pı·yasasının açıl 
nievvel ihtilali münasebetiyle reisi - Sovyet Sosyalist _Cumhurıyet!e.rı İt- çı ma ) • 
cumhur İsmet İnönü ile yüksek Sov- tihadı yüksek meclıs dıvanı reısı 
yet meclis divanı reisi Kalenin ara - . . . . • . . Mosk.ov~ .. b ki • 

Loncb:a, 16 (Ra;Jyo) - K_aybol - sında ve keza başvekil Dr. Refik Say- Teşrınıevvel ıhtılalının yıldonumu Amsterdam, 16 (Radyo) - Oslo- ması e enıyor 
muş olan 1:~kondıs adındakı k 4600 dam ve Hariciye Vekili Şükrü Sara- münaseb~tiyle ş~~si saadetiniz ve dost da_n h aber verildiğine göre i Sity Of 
tonluk İngı~ız _vapurunun, orsan coğlu ile Sovyet Komiserler heyeti ittihat mılletlerıııın refahı hakkında : Ffınt vapuru, hala Norfeç !ımanında 
Al_man gemılerı tarafından batırıl - reisi ve hariciye komiseri 1.Iolotof ara- ki çok samimi dileklerimi hararetlı bulunmaktadır. Almanya hükumeti, 
dıgı ıtnlaşılmıştır. L d r l- sında aşağıdaki telgraflar teati olun- tebriklerimle birlik_~ siz_e arzetmekle vapurun derhal Alman müretteba- G ecikmeye sebep, Amerı"kan kum-

~o.ndra, 16. (A.A) - ean . e 0k. muştur: -Devamı 3 ncu ;ahıfede - tına t eslim edilmesini istemekte ve 

-~~-g;r~~~e~~~~r~0~ki;1°İn;i~fzkm~ı~~~f'. ~ ................ F····· ·1~·n· .. ···,··a·;;."n ...... d .. ····1~·y· .... a ....... : .. ·R··· ... U ..... 
5 
..... y ...... a ....... u ......... ~ buA~~~~t~a~S:e~~ae~~~:~~~~~~m aı- panyalarına emir gelmemiş olmasıdır 

zocu tarafından ya a anara ng_ı - : . : mak k asdiyle mütemadiyen Norveç 
· b" d k" ı· !arda bıri • - A "k t··t· · k 1 ·1 · ] d M f"h b te.nenın gar ın e ı ıman . n . - : ................................................................................................................ : vapurlarına taarruz etmektedir. . merı an u un umpanya arı , rı rnemış o ması ır. aarna ı u • 

no sevkedilmiştir. Leanderın harbın F• 1 A d • f k d ınhisarlar, yerli ürünler limited şir- gün ve yarın emrin gelmesi bekleni· 
ooşlangıcında Vigoya iltica etmiş ol- ın an ıya a a ın a DOOO keti ve muhtelif tütün tüccarlarının yor. Bazı yerlerde tütün mahsulünün 
duğu ve mürettebatının Almanyaya p eksperleri, tütün mıntakalarında tü- henüz denk haline getirilmediği an-
dönmek teşebbüsüne kıyam etmiş ol- apen tün müstahsilleri ile temas etmekte , !aşılmıştır. Maamafih, bunun, piya• 
dukları zannedilmektedir. R t ı • Kı·mse ı·[e t•mas fakat henüz mübayeat yapmamak - sanın açlıp açılmamasında hiç bir te-
Denize düşen bir Alman us ayyare erı .. t~d.ırlar. Dün buna sebep, Amerikan siri olmıyacaktır. 

etmemiş f tutun kumpanyalarına merkezlerın- Türkiye - Amerika ticaı·et muah .. 
tayyaresi daha den henüz milbayea için talimat ve- - Devamı 3 ncü Sahifede -

b" Londra, 16 (Radyo) - Almanya -
' P ar ls, 16 (Radyo) -Ayın on ~- F" l" d. k A üdafaa m as· nın Ankara sefiri Von Papen, Ber - 00 

rıin denize düştüğü anlaşılmıştır. Tay- •/ k/ • • 1 
rinde Lilde uçan bir Alman tayyuesı- ın an ıya er anı, m li_nde_R döndilg-ü günden beri Tür_k DOYC LA D yaredek~l~rden bir zabit boğulm~ş raflarına katlanabı ece erını ~~~-a ın den hiç biriyle temas etmemış
ve Uç kışı de, Hollanda bandıralı bır 

-:: alınarak k;rtarılmıştır, sövlüyorlar Holl a~dada 

1 a Helsinki, 16 (Radyo) - Nazırlar span y meclisi dün akşam, cumhurreisiniıı de 
İngiltere ile ticari münase· işti~akiyle iki saattan fazla süren bir 

toplantı yapmış ve ralnız Moskova 
betlerini arttırıyor müzakerelerini konuşmuştur. " .. ""'''" 

. . Bern. 16 (Radyo) - hviçreli bir 
Madrıd, 16 (Rarlyo) - Buraya ge- gazete Helsinkiden haber alarak ra-

len İngiliz ticaret heyeti ile İspanyol · . • 
t d b. t• t h zıyor . makama ı arasın a ır ıcare mua e- S h fT atfen ileri sürü-

desi için bugün müzakerelere başlan-
1 

oFv_yel~ md~ a ı ınmeı··ıd"faa ma•rnfla 
ınıştır. en ın an ıyanın • " . ·. '. .-

Al"· d kanılara ··. 1 rına katlanamırncagı seklındekı ıddı-
.... a ar ma goıe, spanya h"l'f -1 '· lfıhi,·ettarlar 

h ··ku t• İ ·ııereden k. ·· alar ı a ına o ara .. , >e • , , u me ı, ngı omur, pa - . ı· d" l" ı devlet ban 
ınuk kauçuk ve makine alacak muka- Fın an ıya ma ıye nazır :. : -
bi!in'de bakır civa konserv~ bal k kası direktörü, bugünku fevkal:;'ıe 
Yağ ve şarap verecektir . ı ' şartlar ne kadar u~aı;sa u:~sın, Fın_la_n_----* diyanın mı:srafı odıyecegıne kanırlıı. 

Y l ' 
Finlandiyada iktısadi vaziyet düzgün-a an. dür. Kredilere henüz el dokunmamış-
tır. R 

Maarif Vekaletinin 
bir tekzibi 

Helsinki 16 (Radyo) - Dokuz us 
den iz tayyaresi, bugün Finlan~i,-~ 
körfezi üzerinde uçmuşlardır. Hava
nın fırtınalı oJma~ı yüziinrlen hım-

Ankara 16 (Radyo) - Maarif !ardan ikisi Finlandiya denizine inmiş
Vekaleti, 

0

bazı İstanbul gazete~eri?- !er ve diğerleri dı,>, Estonyadaki üsleri
de, orta tedrisatta numara ve ımtı - ne avdet etmişlerdir. 
han şekillerinin d eğiştirileceği ve Moskova, 16 (Radyo) -. Rus mat
ve (10) numara esasının yerine (5) buatı. Finlil.ndiyaya şiddetle hilcum 
ııuınara esasının kabul edileceği etmekte ve iki taraf arasındaki müza- Finlandiya baıkumandanı general 
hakkındaki haberlerin asılsız oldu - kerelerin, bir daha devam etmemek Mannerkeim 
iunu bildirmiştir. U.Zere kesilmia olduğuna inanmak la- zım geldiğini ileri sürmektedirler. 

4 Alman yakalandı 
Paris, 16 (Radyo) - Hollanda 

hükfiıneti, Hollandada oturup Alman
ya hesabına kaçskçılık yapan ve oto
mobille veni iırna edilmekte olan istih
kamlara· yanaş~ak isliyen dört şahsı 
te\"kif etmiştir. 

- =*=- ·-
Bir A lman vapuru 

yakalandı 
Londra, 16 (Radyo) - İngiliz 

harp gemileri, bugün 900 tonluk bir 
Alman vapurunu yakalıyarak, İngiliz 
limanlarına .•evketmişlerdir. 

o*o ., __ _ 

B. Nacyar 
lstanbula vasıl oldu 
Londr:ı, 16 (Radyo) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Fransanın llfoskova sefir i Taçya n, 

bugün İstanbula muvasalat etmiştir. 
Sefir, Türk ricaliyle bazı temaslarda 
bulunduktan sonra Moskovayıı gide
cektir. 

Kruvazörünün bir lngiliz zırhlısı 
tarafından batırıldığı söyleniyor 

Almanların Doyçland cep krovazörü 
Londra, 16 (ifad)'o) - Bugiln landı rnkalamış ve şiddetli bir ateş aç

P~rtsmutta çıkan ve henüz tceyyUt et- mı~tır. İki harp gemisi ara•ında vu
mı;.·en bir şayiava )\'Öre, bir İngiliz kubıılan deniz harbinden sonra Doyç
zırhlısı, Alman cep krı.~a~c-U Doyç - lııııd kruvazörü batırılmıştır. 



'( SAHİFE: 2 ) 
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Romanya ile Rusya arasındaki gerginlik azalmıştzr. 
mühim bir tesir yapacaktır Bu ha ise, Balkanlarda 

,,,\. t 
ve~ 

04+MM t "t**J4' t= W .Ç:µp 

Gayrimeşru aşk viizün-
den doğan cinavet 

Yorgancı ~1ehmet, sevgi isi ile na
sıl ı;uruştuğunu aoJatt}'or 

Dolaplıkuyuda Kayabaşı sokağın-ı -Tee<ısüf ederim. Dedi, ağlamağa. 
da 33 numaralı evde evli bir kadın ua~la<lı. Ne olacak diye merakla bek
olan Bn. Hidayeti lııçukla yaralıyıı - liyordum. 

Pari~. 16 (A.A) - Ru ya Avru-1 ya ile Romanya arasında fedakarlık mühim tesir icra edecektir. Çünkü Rus - Romen mukareneti Yugoslavya rak öldürmekle suçlu Yorgancı Meh - Beni fena h ... Jde haşladılar. Be-
panın cenubu şarkisinde mıf u mukabilinde ol a da bir mukarenet İtaı, a i e Yugoı:ıla\ yanın tesiı;ine ça- ile Macaristan ara.-:ındaki rnünnse - med Çanganm muhakemesine dü ·aberce ölelim . Bu vazıyetten kur-
t emin etmek icin Balkan memlek t- te · ine taraftar olanların Bükre~te- Iıştıkları füılkan blokuna Ru~ - Ro - betleri de sıklaştıracak ve bu iki ağırcezada başlanmıştır. ~Iahkem ulalım. Dedi. Kararı kat'i idi. 
lerindeki gayretlerini f ali~ e le t - ::;aJonu çok kfdabahktı. Verese vekili, - Yaz! Dedi. O södedi, ben yaz-
kibetmektedir. Rusya i e Rom nj :ı ı nufuzu artmaktadır. Rtt ya ile men gerginliği büyuk bir engel ol - memleket arasında bir ademi tecavüz muhakemenin gizli görülme.sini iste 'ım. M üddeiumumi!i<re h 'ta ben vaz-
ara~ındaki gerginlik ıızalmı tı,.. Ru - Balkanlarda maktadır. Belgradın kana.atine göre paktı ak.elini de mümkün kılacaktır. miş, fakat mahkemece bu talep ka - Jığım mektup ıneydnna gcltli, ölinek 

UZAK ŞARKTA 

Almanların iddialarına göre 

Japonya, emokraıla 
Güvenmemelidir 

a 

Leh şyekili 
bul olunmamı~tır. Suçlu, mahkeme istediğimizi a.dlij·eJ' e ha er vermek 
reisinin suallerine cevap vererek va- istiyorduk. Mektubu yazdıktan sonra 
kayı şöyle anlatmıştır: beni yanına çekti, ortada bir bıçak 

Zafere inanıyorum. 
kül ve harabeleri'nin 

Po.-onyanın 

a.tından bir-

- Bn. Hidayetle tanışmamız do - vardı. Bıçnkla beni yaraladı. Elim 
kuz sene evvele dayanır. Onu sevi - kesilmişti. Masa üzerinde duran ta -
yordum. Fakat evli olduğu ve bir de bancaya elimi uzattım, mani oldu. 
çocuğu bulunduğu için kocasından l\Iücadele esnasında silah yere düş. 
nyrılmasma imkan yoktu. Yakadan tü, ateş aldı, fakat nıermi boşa git
dört ay evvel gizlice evime gelmeğe ti. Hidayet, bıçağı mütemndiyen ba
başladı. Arasıra gizlice buluşuyor - na saplamak için uğraşıyor, göğ:-üm
duk. Ölilm hadisesinden bir gün ev- den ve karnımdan yaralıyordu. Ben 

leşmi'ş bir Avrupa k l d · ve! evinin önünden geçmiştim. Ak - de elinin bileğine sert darbeler vu. 
C l Q C (l {~ J l 'YO r rabasından biri beni pencereden gör ruyor, bıçakı geri çeviriyordum. Bu 
• müş kendisini muaheze etmiş. Ertesi yüzden bir çok yerlerinden yaralan-

Londra, 16 (Radyo) - Yeni Leh Nefsimizi tüketinceye kadar yaptığı- gün Hidayeti s.okakta gördüm. dı, çıldıracak yaziyete gelmiştim. 
hükumetinin bmyvekili gazetecilere mız bu mücadele boşuna değildir. Lon- - Sana söylıyeceklerim var. De - - Neden bunu yapıyorsun 1 

k 
apbğı beyanatta müttefiklere yen· dra hükumetinin bizi daveti ıd n çok di. Tenha bir yere çekilerek, bir kaç Dedim. Bir ingi'iz g·azetesi de, esasen ha - hükumetin mesai teşrikini iz h ederek i tifade ettik v.e Polonva mücadele i - kelime konuştuk. - Korkma Mehmed, beraber öle. 

demistir ki: nin nasıl takdir ed "ldi;,ini gt>rdtik. Bo- - Akşam nerede idin? Evine git ceğiz. Dedi. Nihayet o, yar~ıların -

larımızda .n Vazgeçmedı·k, dı7vor• - Bu hükumet, Pol011yanm mlica- •ünkü harpte esasen hususi hiç bir he- beni bekle, saat 12 ye doğru gelece- dan miiteessiren öldü, ben de ağır-
4 * J delesiı te I'm olmaktansa, mal ve ha def yok, tek bir cephe vardır. Ve Po gım. ca yaralı idim, fakat hastanede iyi-

Berlin, 16 (A.A.) _ Fransız ve Star gazete i şöyle demektedir: vatmı vermek azın.ini ~ö:"terir. __ Bu l~nya bu ce~henin doğu köşesini tem- Dedi. Eviıt?e giderk~n ~i~· ş~şe rakı leştim. . . · 
İngiliz kuvvetlerinin Pekin ve Tien- «N' İng'ltere, ne de Fraı Çinde- harp, P_olonynmn, bırlesm ş v_e m~~e. ıl et_mcktedır., . aldım. Bn. Hıdayetle bır?;~ı~ıze k~r-l . Suçlunu~ bu ı.fade. ıı!den '10nra 
cinden çekilmelerini mevzuu bahseden ki haklarından vazgeçmiş dc"ildiılcr. c .. nıs bır_ Avrupa.da yaşıyabılece"'ın Bır kac; aJ:'. ıç.ın.de ordumuz ye hava- şı_ s~r~est hareket ~tm.edıgımızd.en.ıç- bır~ok .şahıdler dınlenm~9 ve muhn· 
Berliner Borsen Zeitung gazetesi şöy- Amerika hükumetine gelince 0 da a- ostermere yarıyacaktır. Anupay· cıl:ı.rımız, muttef1k kuvvetlerm yanı- kı ıçtım. Sonra bır şışe daha ıçtım. kemenın devamı başka bır gUne hıra. 
le diyor: zimkarane hattı hareketini muhafaz· arc:aıı !htilacla~,tesanüd fikrin~ k.u~- l}aş1~da .ç~rp.1~mağa. ba~Iı:.:ac~~lardır. O sırada geldi, mantosunu :::ıkardı. kılmıştır. 

cJaponya bu muvaffakıyetinden do- etmektedir. İngiltere ile Japon.}a ara v~tlen~ırmektech:r. . ?'femleketım 7:ıı Bnglinkü .. ıh?laf, ba~ıt bır ıhtılaf. me:r- o-------
lavı memnun olabilir. Fakat japonya smd!l mün' kit 1911 tarihli ticare kullerı Ye harabelerının altından bır zuunun ustunrle, bızzr,>t-/ beşerıyetır K •• •• d J • • · 1 t 
f~zla hayale kapılmamalıdır. Çünkü m d in:n fe hi b"'sük okyan ı:ı a- ~e~miş bir A:1rupa cıkaca~~ır. Bizirr adalet,re hak prenı:ı.iple~i üzerinde dur umar yazan en !<ıçeşme IK e 
bu çekiliş muv.ikkattır. İngiltere ve ki iı:;sübahrilerin takviye; japon or- c;ın yalnız .. bır.Avrupa devıl, Av~up~ maktadır. Ben zaf~re ı~amyorum YC' • • 

Fransa Avrupada elleri bocıalır bo 1- du unun Çind ki h ttı h r keti.ni B nın ı:ıark k.oı:ıesın.de asırıa:dnnberı mu bu zafer mutlaka bızdedır. cıkan hır cınayet B"r genç ağır yara'anch 
maz Uzak şarkta yeniden kan dökme - Crcvin geçenlerde t kbıh etm ı, Aı:ı- dafaa edılen bır medenıyet vardır. • Dün sabaha karşı saat üçte İkiçeş-
ten hali kalmıyacaklardır. Ezcümle ya u rma bir t ht lb hir f~loslınul' oo Ödemişin Birgi nahiyesine bağlı melikte iki meznr arasında bir vaka 
İngiltere, genç büyük devletleri ayrı gönderilme i, butün bunlar japon h rp Y d J Türkeli köyünde kumar yiizündeı olmuştur. Hüsnü, l\Iahmud ve 2\ius _ 
ayrı karşılıyarak mücadele etmek is- parti ·n·n uzak şarka münhasıran Almanların ahu il ere yaptık arı bir vaka olmuştur. Mehmed oğlu tafa adlarında ilç arkadaş, akşam-
temekt.edir. hakim olmasına rağmen garp devlet- l\lustafa ile 15 yaşında Mehmed Ça - leyin Yeni .sinemada Himmet ve İb _ 

V&4ington, 16, (A.A.) - Çinin şi- !erinin o havaliden çekilmeğe amade Hal, 16 (Radyo) - Gerek Avıı I'\kümet, sevkiyatı gece yapmakta V"' kır, kumar oynamışlardır. l\Iustafa, rahim ııammda iki kişi ile karşılaş_ 
malinden Fransız ve İngiliz kıtaatmm olmadıklarını japonyaya bildiren bir tur) a ve gerekse Çiıkoslovakyadan P kalad1ğı Yahudileri trenlere bindi- Mehmed Çakırın 20 lirasını kazan - mışlardır. tbrahimle Musta!anın ara. 
geri çekilmesinden bahseden Evening ihtar teşkil etmesi icap eder. lonyaya transfor edilecek Yahudileı rip hemen sevketmektedir. n11ş, fakat Mehmed, parayı verme - ları açıktır. Film seyrederken İbra_ 

00 .şurada burada saklanmakta ve yurd Avusturya ile Çekoslovakyndan şaı·- miştir. Neticede kavga çıkını~. muh - him; !ustafanın önüne bir gazoz şi. 

Avam Kamarasında 
Çemberlayn namına Sir Con Simon 

haftalık vaziyeti izah etti 

larım terketmek i tememektedir. Vi- ki Polonyanı. g")nderilerek orada iskaıı tar B. ::M:ehmed, müdahale edecek şesi yuvarlamı~tır. Çıkan kavga ya_ 
•anada bircok Yahudi aileleri, Polon- edilecek Yahudiler beşyüz bini lıula- olmuş, fakat Mehmed Çakır tarafın - tıştırılmakla beraber bilahare yol -

ynya gitmekten imtina etmiı;ılerdir. caktır. dnn tabanca ile ağır surette yara - da iki mezarlık arasında İbrahim 
]anmıştır. Suçlu yakalanmış, yaralı 1\Iustafaya çatmıştır. 

Letonyadaki ecnebi erden gidece eler 
Riga, 16 (A.A.) - Dahirye nezare- rin miktarı on bir bine baliğ bulun -

tinin istihbaratına göre Rignda otnr- maktadır. Diğer taraftan memlcketle
maktn olan ve son kararname muci- rine iade edilmekte olan 3,200 Almam 
bince ecnebi memleketlere veyahu<l hamil buhuıan üç vapur Götenhafene 

tedavi altına alınmıştır. Kavga tazelenmiş, :Mustafanın ar. ** kadaşı Hüsnü, bıçakla Himmeti ka -
Bur a. v 7 /;si sıkıarından ağır surette rara1amış. 

Londra, 16 (Radyo) - Avam Ka- cağını haber vermiş ve askeri hare- Letonyarıın diğ:r :nmtakalarma m~ - hareket etmiştir. 
maruı bugün öğleden sonra toplan- kata nakli kelam ederek, bugiinlerde haceret etmelerı lazım gelen ecnebıle-

Bayram rni.in::ı.sebetiyle şehrimize 
gelen Bursa valisi B. Refik Karaltan 
ve Karacabey harası müd Urü Bay 
Mümtaz, dün şehrimizden ayrılmış -
!ardır. 

tır. Diğer suçlular da birbirini tek -
me Ye yumrukla dBğmü~lerdlr. Yara
lı hastaney~ kaldırılmış, suçlular ad. 
liyeye verilmiştir. 

mıştır. Başvekil N<ıvil Çemberlaynın 4 Alman vapurunun müsadere ed:ld- Denı·zıerd:--- kaça .,?Çili rla 
henUz Kamaraya gelecek kadar ifa - diğini ve ikisinin daha batırıldığını ~ ~ ! ı. 
kat bulmamış olmasından dolayı, haf- süyle;niştir. 
talık beyanat, maliye nazırı Sir Con Sır C-0n Simond n sonra muhalefe "'U biJdirmektr.dir. Muayene edilen ge- f-Iindistanda tedbir' er Emn 'yet umum müdürµ B. Ali Ri-
Simon tarafmdan başvekil namına lideri Atlle z almış ve hükumetin z r ti k ça cçıl~ kontro ü servisi- mil en ikis"nin h mulesi tnmamiyle ~ .. . d h .. .. za Çevik, §ehrimize gelm;.ş, diin em. 
verilmistir. ve xli i iz hatı tas ip eylediğini bil- in d 'rt ikinci teşrin ile 11 ikinci teş üsadere edilmiş. 88 r:eminin bütün ~vı.lku.ta, ~6 (A.A.~ - H.ın. uku- niyet müdürü B. Selaheddin A. Kor-

.. dirmiştir. rin arasında yüz gem'ri v.e avrıca mu vi'l.ü ile yoluna devam etme''ne mü- me.tı ~ahılle~·ııı nıuhafnzası ıçm,, Kar- kudla .şehri gezmi tir. Emniyet u. 
Sir Con Simon, evvela Hollanda ,e leri ge~en hafta tehir edilmiı:ı o- aade olunmuştur. 4~ gP-minin hamtıle- c~ı,Bo~~~-ay.! J\.fadras, .!{~lkuta.' ~Del mum müdürü, seyahat'ni hu usı s l -

kraliçesi Vilhelrnina ile Belçika kralı lan 86 gemiyi muayene etmiş olduğu- si kısmen müsadere edilmiştir. hdı~le ?.0m1tdllu~ hav\·~~~~ıez~eıd·ı. ıhdas rette yapmaktadır. Bugün Ankaraya 
~old tarafın?an yaı?ılan. sulh t.ekl~- lspanyol vapuru =00 e 1 mı:;; o ugunu ı ıırne e ır. gidecektir. 
fınden bahsetnnş ve Hıtlerın bu teklı- -=*=- * 
a verdiği cevabın mahiyeti etrafın- J ·ı· h . • Istan1-ul valisi lgw dırda Poionya cumhurreisinin Zabıtada =· .=-
da izahat verdikten sonra, Almanların ngl lZ arp getnlSln 0 
Be~ika ve Ho~landa. hududlarında carptı ve battı a~Lenko ile konu!ltU Pamuk hasadı ref kası 
yapbkları askerı tahşıdatt.an bahset- ~ T, Y K 16 (A Eve taarruz: 
miş ve ingilterenin, herkesten zi~"ı • Cebe!üttarık, 16 (Radyo) - lza - Bükreş 16 (A.A.) -Romnnya pro- Iğdır, 16 (Radvo) - Pa k l - . aunas, :A.) - P.olonya rei- Kahramanlar ma1rn1lesinde lbra • 
.:ı_ bu ı·kı' de"letı"n bı"taraflıgyı il ~ b 1 "dındal-i 1 pan_Yol -.npuru, bi b · mu mm ıcumhuı·unun r•fakası Parıstcn bura-
w:: • gand. n mmn daveti üzerine Bük- paııyasına aşlannııştır. Tarım ı:ıatıs ya gelmi~tir B·r ··a 1 t L't , d· him TUıknıen, H. Esad karısı .Nazmi-
~ar bulı,mdu~unu ve bu itib r - I 1 iliz har l gem· 'ne çarpmış ve d r e·c !! len bt. nbul vnlisi Lütfi Kır- k?,operatifi.' ~icare~ hadis:~~ri1'.~n ki akrab~laı:ı yan~~ıı c:afacıa~t~:·a .ı- yenin evine taarruz etmiş ve zabıta-
diaatı dikkatle takip em kU! odu - hal b t ı r. panyol vapurunun ar prop , a ela ııazırını ziym·et etmiş dunya vazıyetınde ıhdas ettıQ'ı gu~ - ca yak;ılanmı!:tır. 
nu söylemiş ve Fransa mali ·c nazırı batı kami1en kurtarılmıştır. ve sonra sehircilik inşaatını gezmiş- lüklere rağmen normal şekilde hazır 00000 Alacak kavgaıı: 
Pol Reyno ile Polonya başvekili ge- * tir. Öğle 'yemeğini Bükreş belediye hklar yapmış, Ağustos ve E,\Tlül ayııı- Moskova, Almanya' ya ne tkı.,eşmelik caddesinde Ali oğlu 
ner~l _Sikorski ve hariciy~ nazırı .z~- 1 • •• h . reisi general Dombrovski ile yiyen da ortaklarına tevziat suretiyle ken- k d k AhmeL~, alacak meı::elesinden Hüsnü 
leskını~ .L!'ndray~. .zıyaretlerının Alman ar Vıstul ne rınde Kınl r ak amleyin 'ıI'ürl~he büyük el- disine karşı sempatiyi artırmıştır. a ar pamu verecek oğlu Ali ve Aziz oğlu Ahmetli bı • 
ehemmıyetını V{) muttef1kler aTasm - ·· f t t'b t 1 1 , çisi Tanrıö~ erin z'ynfetinde hazır bu- Yeniden (1500) ortak ka.rdedi!miş- l\foskova, 16 (Radyo) _Rus _Al- çakla 1üzlerinden yaralamıştır. 
d.aki. ta.m ve kamil birliği tebarüz et- seyrus r er a l a ıyor.aı lunmustur. Bu ziyafeti bir resmi ka- tiı·. Rekolte yüzde 30 fazladır. Ya - man ticaı·et anlasması ahkamı muci- Şekeı- hıraızlığı: 
tınnıftır. Berlin, 16 (Radyo) - Almanlar, bul tak"p etm'ştir. kında fabrikasyone ve ecnebi memle bince Rusya hükumeti. bu sene Al- Kemerde Em!I_I oğlu Mehmed, Be-

Sir Con Simon. Polonya ordusunun Vistül nehrinde nakliyat yapmak i- R anya hariciye nazın dün sa- ketlere satışa başlanacaktır. Ha - manyaya yüz bin ton pamuk verecek- kir oğlu bakkal Fevzinin bir kağıd 
yakın bir zamanda c~hede yerini ala- çin geniş tertibnt almışlardır. rnh t ·bııl ' rs·n · kabul etmiı:ıtir. ~ad sona ermek üzer~dir. ir. şekeı·'ni çalmış ve tutulmuştur. •••••••-o W**WWJ fi' taPYCJ! flW*dM& ~:JA&W.;tm.:••:rıontııteıtSM4m•••••••••••• .. •ll!l"".'l~••••••••••mmıııirımmi.mamim•lm••allıiıı-
-~ISLAM TARJHJ..- ,. ' şemize tebes urole mukabele etti. Diyerek çocuklarını kucaklarına ~ul Kaifin harekatını beğenmemiş- bu yolculuğun ve meşakkatların, ye-
!!!'lf - - • (Bilahare Hazret Muhammed aldılar ve bu şahsın bulunduğu ma - tı. ğenini yorup hırpalaması endişesi 

1 1 
(S. L. i~. M.) P~ygamber ı lduktan halleye götürdüler.. - Ne olur ne olmaz?... kendisini korkutuyordu. 

Hz. Muhammed sonra Kureyş tarafınd:m eziye~ ve fe- Kaif, her bir çocuğu tetkik edi - Diyerek yeğenini aldı ve oradan Resulü Ekrem israr 'ediyordu: 
na muamele görmeğe l>a ayınca; yor; uzaklaşıp gitti. - Amca ... Hiç düşünme ... Ben de 
Ebu Talip kendisine: - Şu olacak, bu olacak, şöyle ya- Zaman geçiyordu. Zemzem ku - seninle beraber muhakkak gidece _ 

• 116 A h • - Siz, ecdadımızın mahvı helak pacak, böyle yapacak! yusunun bulunduğu mahalli harabi- ğim ... Eb~ Talip bu ısrar karşısında: 
y AZAN: lYl. y an~---- olmak üzere bulundukları sırada on- Diye söyleniyordu. Ebu Talip de Ye. yüz tutmu~hı. Ebu Talip onu ta- - Pekı -dedi- haydi seni terekeme 

lar için yağmur duasında bulunup ayni merakla Resulü Ekremi alarak mıre kalkıştı. Ve tamiratın devamın- alayım. 
-46- Meçhul şeyhin muhataplarından onları kurtaran hu masuma nasıt te- bu Kaifin yanına yaklaşmıştı. Kai - ca yeğeni Resulü Ekrem; amcasına Filhakika yeğenini kendi devesi~ 

Cerhemenin jfadesine atf n İbni biri a ldı: cavüz ediyor unuz? fin huzurunda büyük bir kalabalık yar~ım etti. Taş toprak taşıdı.. nin arkasına aldı. Ve kafile bu sıı -
A.u.kir nakled"~ordu. M kkPde b'r . - Sen bu sözlerle bize, Ebu Ta - Deyip onları muahaze etmi~tir. vardı. Nıhayet Resulü Ekrem on iki yaş- retle .. Suriye cihetine hareket etti. 
al'&lık gene müthiş bir kıtlık başla - libi ima ediyorsun!.. D"ğer bir yağmur hikayesi de Nü- l!.aif, masuma şöyle göz ucu ile !arına girmi,ti. (Bir rivayete göre Gunler, haftalar geçiyordu. 
mqtı. Halk: yağmursuzluktaıı ve - Artık orasını bilmem.. bi.ivvet zamanında olmu u~·. Hazret baktıktan sonra önünde bulunan di- de 9 yaşın ela idi.) Kafile artık Şama yakm, Bıura 
mahsulAt olmamasından ınz a up du- - Gider, kendisine müracaat ede- Enes hunu "Öylece nn 'atn·: ı ğer yavruları tetkike ba~ladı. Ebu Amcası Ebu Talip; Şama doğru beldesine yaklaşıyordu. Yolda iki 
r117ordıı .. Mekke ahalisinden bır kıs- r'z. - Bir Arabi g ldi. kıtiıkt.'.ln, yağ- Talip biraz geride bekliyordu. Kaif uzun bir ticnret seferine çıkacaktı. Yerde (kilisede) konnklamışlardL. 
mı; Ebu T lip bu ricayı memnuniyetle mur uzluktnn s'kfvet ~rn l~dı. Fah- elindeki işini bitirince; Artık kafilenin yükü hazırlanmıştı. Buralarda iki papaz kendilerini mi-

- Lit ile Uzayi kabul ett'. Yanında bir masum yav- rikfı"nat da, d~rhal m b re çıktı. -Hani, deminki çocuk, nerede? Hazret Muhammed kend'sine de Şam safir etmiş ·e he!' biri de, Hazret 
Diier bir kısmı da; ru oldu~ u halde evden çıktı. Bu ma- Ellerini açıp duaya b 1 dı. Henüz Diye sordu: seferi için bir teklif vnki otnu.m,ısm-

1 
Peygamberi görunce; Ebu Talibe; 

_ Menatüssaliseyi Dikel imde is - sumun vechi gayet nurlu idi. Ebu Ta- ellerini kapıyarak yüzünü s!vazla - - Hangi çocuk? dan mütees ir görünüyordu. -Bu çocuğa dikkat et!. .. Bunun 
tiane edelim, yağmur i t.i,yelim; l'p buma umun arkasını kabeye doğ- mamıs idi ki yağmur başladı.) - Canım, beş on dakika evve' bu- Amcasının kefile ile b~rab!r ~u - gözleri ve çehre i bize bfr Peyganı _ 

Diyorlardı. Çünkü onların bulutla- ru çevirdi.. Çocuk, parm kıariyle İbni Hı anım rh·avetine göre ::\Tek- raya bir cocuk getirilmişti. Getirin riyeye hareket edeceği J5lın.du .. l ah- bere aid olan evsafı hatırlatıyor. 
ra imanları ve hürmet eri vardı.. a~ı i aret etti.. Yalvarır tazar - keye Le hep taifesinden hir Kaif gel- şunu göreyim? rikainat ağlamağa bnşladı. Amca - Demişlerdi. Ebu Talip her ikisin-
Maktedir ve güzel bir ş.eyh bu aralık ru eder gibi bir tavırla gözlerin; de mişt'. Bu zat, in anın şekline. kıya - - Niçin bu kadar merak ~diyor- sının devesinin yularını tuttu: de de; 
mdilerine; y d'kti. B'raz onra ufukta 1 fetine bnkar k onun atisi hakkında :"Unuz? _ Amca, beni nereye bırakıp cfa - Yeğenim duyuyormusun ne di-

- Niçin böyle yapıyor unuz? -de- şim ekler çaktıgını bulutların top- malUmat verirdi. - N'ç"n m'? B"r bakışta onda gör gidiyorsun? Benim ~nam rok. babam yorlar? 
di- İbrahim (A. S.) bakiye inden , Iandıgını gördük .. Yağmur o kada! M;ı ke halkı bunu duymuştu, Ku - d"'ğüm azameti ve ~nda teceJli ede - yok ... Ne olur, benı d:_ götürsen ve Diye Resulü Ekreme hitap etmif 
yahud 1smnil (A. s. ) üiale inden f zla "di ki derel r ta tı. Her taraıı re) er d : .. . cek mevhibeler benı tekrar onu gör- ben :<aNı yO'\ arkudaşlıgı yap .cım.. ve; 
kimse ıyoktur ki bu yıağmur dua ınıl b:ı 1 Bir aralık end!ş:re bile d".~ - Çornkla.rımızı go.:.terelım fal - mf'r. ,;evk.cdiyor:. . , Amcnsı mütereddid göriinı.ıyordu. - Sübh:ınallnh: 
~nunla yapasınız?.. tük .. Küçük masum, hızım bu endı - larına bal~sın, Ebu Talıp bu sozlerı d.1ymuş, meç- K mbi .r, belki de uzun sürecek olan -Devam edecek-

---QOOOO---
mücadele E. U. Müdürü 



17 Teşrini"ani l 939 CUMA (ANADOLU) 

Milii Ş~f ve Ribe=ltrop aJ0İno ·ntibaatı Yunan vapurları 
Zonguldaklılar l-lollanlasefiriyleınii.· Almanvayaerzak nıı 
Dün bayram yapıldı h_im bir mü'ô:kat yaptı Eden, Garp cephesinde gör.dük- taşıyorlar? 

A • A Lfıhey, 16 (Radyo) - Hollanda Sofya, 16 (Radyc ~lil.nik rnd-

Bu0 

Saat. 
12.30 m ll 

., . 

at 
Zongulduk, 16 (Hu. t: ı) - MıJlı l.abinesi, bugOn fevkalade bir ic;tima l • • d .1 f f k yosunun neşret iği bır h. bere ~ore, 

Şefimizin Ha' zayı t<'şıiflcriııin ~ ıldö- akdetmiş ve Alınan va um sulh teşebbü- er ln l T Q )10U Q Q ft a aca lngiltere hükumeti, Yunanbtan: bir 12·35 

nUmü olan 16 ilk t rinin, c: lnönü gti- sti hakkındaki cev~bını' tetkik eyle - Par·s 16 (R d . ) _ Dominyon- efradın göğüslerini tezyin eden nıa- muhtıra vermiş ve Yunan }apurla:ı-
mt•teor 

ler, 
h .. ber, 

nti> ol.ın.a&ı hus~unda lla lkevi tarafın- miştir. lıır ı ' Ed a .} o h . . t t deni nişanı Edenin göğsüne takmış- nın, Alma~yaya harp kaçagı eşya ıle 
dan verilm:s bulunan kurar üzerine, Holland211ın Berlin sefiri varın ti·· ı~ız~; j'. e~, ~ep eyı :ıyared e - tır. erzak. v_es.aıre .nak. !etmekten vaz geç-
bugUn Zonguld· k ., cumhuriyet mey- buraya gelecek ve Almanya, hn~iciye 1 g.ı.n e • . a _ıno a l'ansız u~an an- l te t 
danındn. Hake\ inde toplantı lar, tezn- nazırı Yon Ribbentropla vaplığı mü- a~_ıyle bırlık~e yeme~ ye~ış ve bu Londra, 16 (Radyo) - Paristen me erı~ı 18 mış ır. 
hürat yapılm•s, Milli Şefin hn~ ntı, fa- him bir mülakat hakkınd~ izahat Ye- mıınnsebetle ırad ettıgf bır ~utuk - avdet e~en Dominıyonl~r ~.azın Eden U ydvrma tebliğle~ 
rihi ş hsiyetl ri, e~ rl~rj, Havı·ıyı te-.:- recektir. tn.n dolayı he~c.canlanan MaJıno ku- pazar günü radyoda bır soylev vere-
riflerinin ge'ird"ğj · det ,e f:.,ydalar R m:mdanı: 1ngı!ız nazırına (geçe - cek ve garp cephesinde gördüklerini Londra, 16 (Radyo) - Setland 
tebnrUz e t"rilmi .. fr. 1 USiar rnıyeceklerdir) cümlesini taşıyan ve anlatacaktır. üzerine giderek 12 bomba atan Alman 

Gece. H alkevinde de. Milli $cfin Majinoda bulunan bütün zabitan ve tayyarelerinin, iki İngiliz tayyaresi 
reıı_·şlc.riıı_de alınmış olan film de gös- Lct~onvan •n be~ kasa· 00 düşürdükleri hakkmdaki Alman resmi 
' 1 t " T A ı d k f tebliği tamamen uydurmadır. 

""S~:, hareketleri b::,::.~.'ıs~~:~tı:.,!,:~!L manya a tev i at Almanh::--~ 
. 'Mardin. 16 (Radyo) - .. Kı.zıltepe- kavele hHlifnıa olarak J.,etonynnın bes 

n n A_Yyıldız takımı, bugL•nk_? ..maçta kasabasını daha işg.al altına almışlnr K •• • l p l k } 
?ıfor<.lın takımına 4 - o maglup ol- ve buradaki ecnebileri kovmuşlardır. on1unıst er, apas ar, aristo rat ar 
nı.ustur. ~ . Letonyanın, bu vaziyet kar.sısmda - r .. ~·. ~,, ı nci Sahife.:f.e -

12.60 Türk n uziği (Pi.) 
13.30/14.00 ... ızik (kaı 

müzik - Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat a~ ajnn:::ı 

rleri 
"ıeyeti) 
·sıcri) 

18.25 
19.10 
19.25 

ve meteoroloji h 
Türk müzigi ( ll 
Konuşma ( 
Türk müziğı 
Çalanlar: Vecihe, Kemtı.J 
Niyazi Seyhun, Refik Fer.:;nn 
Cevdet Çağla. 
Okuyanlar: Azize Tözem , 
Mustafa Çağlar, Melek Tok -
göz. 

20.10 Temsil: Uzun Mchmeıl - Ya -
zı:.n: Ahmed Naim Kanca. 

21.10 l\Iüzik (Radyo orkestraŞJ 
Zonguldak. 16 (Rac~vo) .- Ercglı nasıl bir vaziyet alacağı belli değil- ve hı· ~roL- Nazı·ıer hapse atıldı 

t 'kımı. burı\da yaptıgı bır maçla dir ' ~ "' nu ve fakat, f, - Alman anlaşma-
~artın takımına 2-1 galip gelmiş - A. . k d t Par is, 16 (Rad)•o) - İsviçre gaze- edilmişlerdir. Siyasi polis tcşki.: ' ·. Al- ından som:~· _başta Macaristan <ı!du- 22.00 
t.r. ffi ert a a ay yare telerinin verdiği Mn haberlere göre, man aristokratlariyle monar~İı::i.ıt:r - ~u halde b?tün .Balkan devletlerı te-

K a:ıada ,ı tayyareci' er . ,., Rus - Almnn anlaşması üzerine serbest den, nazilerden ve papaslardan bir çok ahhuş et~ı~lerınde~, bu, yolun w da 

Şef : Dr. E. Praetoriı.ıs) 
.ıemleket saat ayarı, aja:qs 
! berleri; ziraat, Rs1rnm · 
t 1vi at, kambiyo - nukut 

1 ffi ala İl bırakılmı.ş olan 'komünist mahkumları, mühim şahsiyetleri yakalamış ve ha- Almanya ıçın ebedıyen .n:apandıgmı 
Ottava, lG (Radyo) - Kanadalı bugünlerde tekrar iVakalanarak tevkif pishaneye atmıştır. yazmaktadır. 

l il.tün tan:~r~ci.!er. deni~ ve kar:_a kuv- Nevyork ,16 (RndyQ) Bütün 00 Londra, 16 (Radyo) - (Niyüz 
'ederine gonüllu olarak) azılmaga baş- Amerika fabrikalarının tayyare imal f .1. l 4 Kronik!) gazetesi; Alman erkanı -
ıamışıardır. kudreti ikinci kanun 940 yılında 25 ng! ı z gazete erı Amerika, da harb_i1.e~inin umumi taarruzdan v_az-

ı beyaz k'tap daha bine çıkac~ktır. Bunlar biner beygir- geçtıgını, Von Kaytel, Von Brocıç , 
·H • Jik kuvvetınde tayyareler olacaktır. Mu!isolinlnin nutkunu Panameriİlan bankası general Milk.ve amiral Reder taraf. 

bor ~ 1 er. at) 
22.20 :MGzik (operetler - Pl.) 
22.45 Müzik (cazband - Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki proğrnm vP 

kapanış. 

-=·*·=-
Bay Da'adiye 

Londra, 8 (A.~.) .-. u~UncU. bır re- Şimdiki imr.lat 16 bin tnyyaredir. !arından verılen müşterek raporda 
~:~l:ekr·eitan·.pn nsaeşbreıkdBılmer1l~ı.tınrs.eBfı'ur·ınkı.ınla~ap~: Torpı"Je tahlif ediyor/ar tesis ofunaca/.. gösterilen mahzurların, Hitlerce de ParisL, 16 (A.A.) - Daladier dün 
., ı , • v- .1 ı kabul edildiğini yazmaktadır. akşam ondrad n avdet etmie olan 
ı· ı ile birlikte evvelce ne"'redilmiş olan Roma, 16 (Radyo) - İngiliz ga- Londra, lG (Radyo) - Guatama- Ayni gazete, bundan sonra Hitlerin maliye nazırı B. Reynaudu kabul et-
\1. :ı.iki ihtiva etmektedir. ~arpan vapurlar ~eteleri, ... 1us-olinin, üuive"rsitc talebe- ladan haber veriliyor: sulh teşebbÜ"Üne taraftar göründü - miştir. 

--ooooo-- Brüksf'l, 16 (Hadyo) - Belga A ine hitaben irad ettiği nutuk etrafın- Pan:ımerilrnn ikfüsad kongresi, ğOnü ve bu da suyn düşGnce, büs - -=·*·=--
•ansı bildir i)•or: - Ja uzun makaleler yazıyorlar. Amerikada bir Panamerikan bank:ı.- .bYuO· rtu_·· n çıkmaza girdiğini ilave edi - Tu·· tu'· n ı· asa sının 

-rı:Jl•tler sulh (l M Ta~ mis diyor ki: sının tesisine karar vermistir. Bu p y rJ ı oris Mar.rarit adındaki vapur, ~1 h ~ 
torpile çarparnk batmıştır. Şimal de- «•bı ulssolini, he!r ihtimale karşı a- banka. blitün Amerikalılara uzun Paris, 16 (Radyo) - Parise git -

f nizinde ayni şekilde batan Otoran n- zır tı unmasını talvan milletine an- vadeli ikrazatta bulunacaktır. miş ~·e garp cephesini gezmiş ~I~~ açJ~l·naSI 
Can aflyOT • d dk' 1 'atmak iı;temiştir.• . Domınyonlar 11azırı Eden, kendı"ını l 

ın a ı ngiliz vapurunun mUretteba- ı t *·--- "' 
_ Bıt.,tarafı ı inci sahifede - tından dokuz kisi kaybolmuştur. Dey i Meyil gazetesi de; talya:1ın, fevkaliide mütehassis eden intibala- b ki, • 

. Avrupa mukaddnratı He ::rnkından a- T bl .. u 1 rını anlatırken, Fransız cephesinde e enıyor 
:-·ak"rsıtakmd1X.ıtehditkar 1•azıyet. A , b. h b ~ 1 ·ad0 r otıuw · t kt ··de u e ı:g.0r 

a ~ ıs b s ı sız r a er tlfü " ( rrunu ve 1 e erım - 1 ~'" muazzam istihkamlarla yeraltı tor -
1 :ı Rusya - F;inlandiyn mü~ase atı - nutmadığını kaydetmektedir. - Ba•tarafı 1 :ne,· s.ııhifede - Pillerinin insana hayret verdi<'rini -Baıtarafı linci anhilede-
nın kesilmesi biribiri ile alakalı ol - Ankarn, lG (A.A) _ c:Son Pos - J ·ı~ ,.. öylemiştir. c desi muc·bince döviz üzerine mua. 
Ea gerektir. . . ta~ gazetesinin bugünkü nüı;hasmdıı 11 gl tere Paris, 16 (Radyo) - Fransız kn- Paris, 16 (Hususi) _ Fransız mele yapıldığı malOmdur. Amerikan 

Stalin acaba, bütün dıkkatlcrm muvazzaf askerlik müddetinin ik. rargahının 148 numaralı resmi tebli- bl"ği: tütün kumpanyalnrının istedikleri; 
J\lman.\•av. a çevrilmiş ol mas_ mı g_ö. ı:ıeneue iblfirrına ve nakdAı bedelin il- '3ütün kuvvet' er·ıe Fransa· g·ı·. dolar kıvn1etı"nı" hükuAme~n beynel " .,, · Dlin gece, cephede kayda şayan " ' ı.ı -
tere.k J<'inlandiyaya ka.rşı cebır ve şıd- gasına dair ııeşrcdi 'miş olan h:ıberir ya bağ'ıd r Bugün ileri karakol müfrezelerinin bir hfıdi e olmamıştır. milei fiyattan biraz yüksek kabul et.. 
det mi kullanmak istıyor? külliyen a ılsız olcluKunu beyana mevzii faaliyetleri kaydedilmiı>tir. Pari , 16 (Husust) _ Almanla_ mesidir. Ticaret Vekili B. Nazmi ---*--- Anadolu ajansı memurdur. P~.ris, 16 (Radyo) - Yeni İngiliz 00*00 rın cephedeki kurnazlıkları etrafın- Topcuoğlu ile J.?.Ö~üşen. Amerikan 

T k • R Alm'1'n tayyareleri -ıefiri Sir Ronal Kampel. bugün Rei- Ja şu haber alınmıstır: kumpanyala:ı mudürlcrı, .~u m;sele 
ÜT ıye • US ya ·icumhur Lebrun tarn4"ndan kabul BQRSASALAR Bu kurnazlık artık me;•dana çık- b~kkında,_ m~~al~al~rı_nı .soylemı~ :·e 

- Battarafı ı inci .-hifede - fsviçre ve Belçika üzerind< di1mi~ ~et bkud·~:nk mı ra;;it~le itimat- O O -ıuştır ve iki tilrlüdür: • caret '\ ekı_lkımı ı~. ıyı fıratıa tu;un 
name~!nı a ım ey cmış ır. z M: Almanlar, ileri mevzilerde gecele- ntibay~n. e~~ı erı takdırde doıaı 

ilhassa zevk du;rmaktaynn. .. . uçı u' ar lugiliz sefiri, iradettiği bir nutuk- 2522 ilzüm tarım s 12 50 in kıtalarını bırakmakta ve kam_ kıymetını yuksek olarak kabul ede. 
ismet 1nonü •a, İngilterenin, bütiin kuvvetleriy - 544 s p t 10 '> ' r.· · d l · t• B t db' ı·· 

I d 16 (R d ) R 
. a crson ... 5 1 o 875 onlarla geriye dönmektedirler. Sn- ce. ~Pnı. va ey emış __ ır. u . e ır, u · 

Ekseıa~ns lsmet lno··nu", . ,on ra. . .a .'·o - "öYter a .- le Fı·"ns·ı,·a 1
- ... 0-11 olcl tıgi-u"'tl ve ı'kı· 148 s G 1 tli a s k k f ti ı 

J u ~ ,,) u .. " " · ame 7 7 75 ahleyin ortalık ağarmadan d:ı tek - n pıy, a 1~.ı~. yu . e .. ıyn. a açı· 
Türkiye reisicumhuru Jansına gorc: hır Alm, n tan-ar~ ı . levlet ara. ındak " b, ğl arı çöz cek ve iki 99 ôztUrk şir. 13 125 14 50 ar mevzilerine girmekte ve bu su _ masnu ve ~utunlerın !Yı ~·~·atlarla 

Ankara bugün 1sviçr e:1ill Bal şehri üzerinde. >i r kuvvet mevcud olmadığını söy ~ GG Akseki bank 15 lG 75 ·etle efradın daha iyi istirahatlenn· :::tışmı .. teını_n edecektı~ Söylendi-
Tesrinievvel ihtilalinin yirmi ikin- uçmuştur. Diğer iki Alman tayyare !emiştir. 30 Sabri Akyol 12 14 emin etmektedirler. Bu hareket mey ~.ne gore bır dolar (l ıO) kuruştan 

l'i yıldBnümfi münasebetiyle şahsım v ele, Belçikamn J.,iyej §Chri üzcrindL Al 15 :M. Zencirci 11 11 rlann çıktığı için tekr:ırı takdirinde 
1 

kabt~.ı ol.~~-aca~~1r. 
Sovyet ittihadı milletlerinin refahı uçmuştur. illan ar 12 P. Klark N. Meki 8 50 9 50 F'ransızlar, Almanların boş bıraktık- Dun tut~n pı) asasının 15 S!iln so~· 
hakl.mda izhar buyurulan s:ımimi teb B f, H / k · arı mevzileri gece vakti istirdad e- ra açılacagı hakkında da bır şayıa 
·kler ~e do tane temennilerd n derin uca. t7 a evı 1~'1esuliyeti müttefik· 3486 leceklerdir. çıkr:ıışsa da bunun aslı y~k?ır· 

bir surette mütehassis olarak hararet- Burdur lG (Tiusn i) - Bucak ka 299913 Diğer hile de, Almanlarm , korku- . Pıyasanın geçen senekı ılk açı~ı~ 
li. teşekkürlerimin kabulünü rica ede- ztsıncla y:ııi insa edilen Halke •i, bu- ere vü.k.{et.ı el luk ve otomat şeklinde ziya neşre- fıyatıa:md.an açılacağı kuvvetle soy 
l".tn. • . gün Burdur Yalisi ile Halk Partisi rei • • " 303349 den bazı mamulatı karanlık ba tık_ lenmektedır. 

l\.alenın ·inin, binlerce kişinin iştirak ettiğ" ıstıvortar No. Fi. ~an sonra ileriye sevketmeleri ve ."'. 
Ekseıans ::Molot~f, . . .. tezahüratla açılmıştır. Briiksel, 16 (Radyo) _ Be.lga A- 7 8 25 Fransızların bunlara uteş :ıçmalarım Akhiısnrdan aldığımız haberlere 
~ovyet Halk komıserlerı heyetı reısı Bu münasebetle bir de müsamerr 1. 1 h b 1 J) N B g 9 50 'stemeleridı·r. Yaııılarak buna karı::ı göre tiltün plya a ı hakkında Tica-

ve hariciye komiseri erilmiştir. 'ansı Ber llll en n er a ıyor. . . . 9 10 50 •apılacak at"ş, Fransız topcu ,;e ret Vekilimize müstah illerin ve 
Moskova ngiltere ile Fransanın sulhu bombala- ~ "° ' 

. . ld Al d k' h' , lıklarını ve :::on tavassut tm•ebbfi..:ıü - 10 12 50 "t'IC\'Zilerini o··gwrenmek için Almanla- tüccarın bazı dileklerini bildiren he-
Tec:r"nievn~l ihtilalının yı önümli manya a l mu 1.aç ar · ., ll t A k d Akh. l · 

U .: h"'k{i t• · "lÜ çok samimi olduğu h• lde lıunu da 14 50 a faydalı olacaktır. Y.e • 11 ara an . . ısara ge mı~ -
nünde cumhuriyet u ıme ının V<' B r 16 (R d ) K. .. Fı·ansızlar bunu da anlamıı: bulun- tır. Bu heret, pıyasadan :\,.apılacak ah en benim hararetli tebriklerimizi . b t~r1 ın. d a yoht -

1 
ış1 mu_n~ 'lazan dikkate nlmıyarnk Almanya) ı 1 N C 1 R: , 'l{ 

\.e kolJlŞU ve dost ittibad milletlerinin b .. e e ıy e yarb~ma 1.111 u nç. o akn toar lıçn 'nahvetmek istediMerinden harbe de- Çuval maktadırlar. mübayı:tt!.~ .. her~tler lvasıtasi~c Y~ -
aadet ve refahı hususundaki en iyi u sene on .ır n;ıı yon mar p an '!ım kararını verdiklerini ileri sür- 440 M Paris, 16 (Radyo) - Havas Ajan- pılar~ ... u un uccar ara ve merı. 

<lilekl . 1 b" likte arzetmekle zevk mıştır. Bu mıktaı geçen sene doku• ·nekte, rnrısu!iyeti bu iki devlete yilk- 310 ş.·RHı·z .. aNHazal.ı 631202~:;: 181 25~ ı askeri vaziyeti şöyle anlatıyor: kan tutun kump:ınyalarma sat;ııı;:a~-
duym~~ıtı;:v~m. ır milyon marktan ibaretti. ietmektedir. v "' Almanların Belçika ve Hollanda nı, b.una muk~bıl ~e. heJ·e!e etiz .ı bır 

• Refik Scıyclam it ı · , d 1 tl . O / d 2~~ ~: ~·01~~[anto ~ 5ğO 1~ ~~ hududundaki askeri tedbirleri, e- k?mı:-.):on verı!m~s.ını. ~klıf etmı~ı:r· 
Ekselans Refik Saydam, a.ya ve şımaı .!V.e .erı S O a hemmiyetini kaybetmemiştir. Kuv _ d.~r:. Tıc~ret \ ekı~ımızı~ bu .t~lif, , 

Başvekil Ankarn tı'caret mu··oasebet.1.orı· Bı'r Alnıan casu<:u yak;ı1and•. ~~ j6~~rrkanto mah. 76 86 vetler daima harekete müheyyadır ve tutun ~üsta~~I.le.:~ ve ~ıy~s~ ıçın fay-
'- - şeflerin, hareket emrini beklemekte- dalı gormedıgı ogrenılm!§tır. 

Teşrinievvel ihtilalinin yirmi ikinci Kopanhag, 16 (Radyo) - Sknnc1i Oı::lo, 16 (Radyo) - Zabıta, bil~ g~ ~: :e~~~zmki ~ 50 ig 50 
'lir. Fakat mevsim, bitarafların lehine llHllllUllllllllllllllllHllllllllllllllllllllHllllll 

~ıldönümü münasebetivle dost Türki- nav~. lılardan mürekkep bir ticare• hassa vapurların vnkit ve hareketle- lavranmakt.adır. Fransız cephesinde H" . 
\·e huhku·metinin haraı:euı· tebriklerin- heyeti, bugun Romaya gitmiştir. Bt rini yakından takip ettiği anla.-ılan 33 Tarım S. Koop. 9 25 11 de Almanların hareketleri zorlaşmağa ızmetçı aranıyor 
1 ı t s "' 26 Pol Mikalef 12 13 ı 1 t ı ren ve sizin samimi temennflerinizden .1e:re., kandinav devletlerinin ihracat oir Alman casusunu yakalıyarak tcv- baş amıştır. _Dün de A ~an. ay~are ~ri İyi bir müessesede temizlik işlerin-
<lolayı Sovvet hükiımeti namına snmi- ı~lerı hakkınaa İtalya ile fikir teati · kif etmiştir. - 1-4-3-6-y_,tlun ~ransanın şımal ve dogu şımalı~de ı~- de çalısacak bir kadına ihtiyaç var-
ltıi teşekkUrlerimin kabulünü rica ede- 5;ndc bulunncak, İsviçre, Norveç, Da- B k d d tıkşaf uçuşları yapmış ve Belçıka u- -:ı. • • 
l'itn. ;;mde bulunacak, fsveç, Norveç, Dn· ef çİ a a mii.sa ere 150883 eski yck6n zerinden gelmişlerdir. dır. Talıplerın Kemeraltı caddesınde 

Molotof İtalya yolu ile yapılması imkanlarını / b [ Paris, 16 (Rad)•o) - Alman pro- 8ıhhat eczahıı.nesine müracaattan .. 
Ekselans Molotof, araştıracaktır. O unan ofo Üs er 152319 u. YekOn pagandnsı, bitaraf memleketlerde ya. 

Sovret Hnlk komiserleri heyeti rei- İngiaerede te'efon muha- B~i.iksel. 16 (Radyo) -.. Hükum~t- Z AH t RE: pılan ve gene bitaraf memleketlerde DOKTOR 
si ve hariciye komiseri . ~e müsadere olunan otobusler, bugiln ıoo Ç. susam ıs 50 teşdid edilen haberler uydurmakta - EHÇET UZ 

M k d . 1 h. 1 . . d a·ı . t• g'>O B k 37 4, dır. Fransız kıtalarının yaptıkları hü- B 
'l' . . . . A • • os ~-v~. .. veresın e yem şarhar sa ıp erme ıa e e 1 mış ır. - · pamu cumlar neticesinde, hususi ehemmiyeti 

..... ne~bIBt~lclhı~Hlıtnl!nte>b'~kl~~ Londra 16(Radvo) t ·ıt *'~·~-~~---••••••••••••m•••••••~ ha1·zmuhareLAler olmamıstır H0fı"f Ç h LJ iki ~ııınase e :ye arare ı rı erımı ' t" F ", - . ngı ere KÜLTÜR.PARKIN payansız güzellikleri arasında SERGl SARAYJNIN ' . ..,.:. " . " OCU nasta 1 arı 

..... e. dost ittıha~ mill~tleri hakkında sa posta
1 

~.ezareHı, 
11 

radn:sa:
1 
Belçıka, 1tal- Muhteşem paviyonunda kurulan müfrezelerin müsademeleri her giin 

"lltni refah dıleklerımi arzetmekle bü- yn, S\ıçre, o an a ı e telefon mu devam etmektedir. Mütehassısı 
l'Uk bir memnuniyet hissediyorum. · havereleri~i tekrar aç~ış~ır. l\!uhave- Kü/lÜrpark Biraz daha ke~if topçq ateşini, Al-

Şiikrü Saracoğlu reler sansore ve ancak acı! vazıyetler<' manlar, Fransızların faarruzu zannet- Hastaların1 11,SO dan bire kadar 
~kselans Şükrü Saracoğlu tabidir. Mükaleme, ya Fransızca, ya. S • d mekte ve bu ateş altındaki zayiatın SP.yler .sokağında Ahenk matbaası 

Hariciye Vekili ' hud da İngilizce olacaktır. ln em Q Sln Q tesiri ile küçük hadiseleri izam etmek- v;ınında kabul eder. 
· Ankara. b •k / tedir. , ___________ "!119 __ , 

flt İlk teşrin büyük ihtilalinin yirmi Krop fa rı " arı Bugün 2 büyük film 
\._ltıcı yıldönumu münasebetivle vaki Al k di a t 1 •• -ı kt· r 
~taretli tebrikleriniz ve iyi dilekleri- manyaya re ç 1 ar goru ece ır ELHAMRA l'ftıi. içten duyarak sami~i te§ekkllrle- Paris, 16 (Radyo) - Krop silah 1 _ BR QDVAY 

l'aıı.n kabulllnü rica ederım. fabrikaları, Almanyaya kırk milyon 
Mc)U)t<Jf markhk bir kredi açmışlardır. 

Telefon 3646 I Tayyare sineması 
Bağdadın füsunkar güzell_i_!<.l~ri içinde çevrilen ve şarkın zengin 

l\Iuzıgı ıle tezyin edilen 

Gülnaz Sultan 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

1 
AYRICA 

SE~s~!~~s B:h;iy:2 .. ~~ .. ~~~~~)~~~~~,, ... , 
..... ıt ı·e Balkon 20. Sa}l)n 15 k1l1'1iRfur. 

1 

YILDIZI 
Ş1RLEY sev;m'i ŞIRLEY 
Tnrafından müstesna bir güzellikte 
temsil ~edilmiş :son derecede zevkli 

eglenceli, müzikli komedi 

2 - HAYAT Mücadeleleri 
Rejisör KIN'G YIDOR büyük sanatkar TO:!\I KEN 

Tnrafmdan temsil edilmiş sayü gayretin ve sebatın şansı üzerinde 
gösterdiği neticeyi müessir bir surette canlandıran muhtesem film 

Ayrıca: J')IE1I'RO JURNAL ve RENKLİ .UKt 
Seansl~r her gün; J-Ta:rat mücadelesi 2,45 - 6 - 9,15 .. Brodvay yıldızı 

4,4<> ve 8 <le .. Cumartesi ve pauır 1,30 da Brodvay yıldızı He başlar 
Biletin KÜJ.TÜRPARK kan1!11rınd.a ~sıtıılnı:-ıktrdır. 

' • • . • . • : l) ~ .. • ~ •• 

iDARESiNDE MILT,1 KÜTÜPlIANE SiNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

MUHTEŞEM ve MUAZZAM BİR PROGRAM 
-1-

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SôZLÜ 

B::ışroTI.erde: Mo.rgerct SlJI,LEVANT - James STEVART 
-2-

Binlerce israrlı müracaat iizer!ne ilave olarak 

TOSUN PA ŞA 
Senenin ikinci büyilk Türk filmi, eşi ve emsali görülmemiş 

kahkaha tufanı 
FOX Jurnalde: Dünyanın en son v-0 en mühim lıSdiselcri 

SEA. ~sIJAR: 

' 

Gtl.VAFII(AR MELEK: 1 - 4,3-0 - 8.15 de 

• 
TOSUNPAŞA: 2,15 - 6 - 9<!0 da başlar. 

ı._ ...... ..ıiııiıiiiıiillllİiiiiiiımllli .. llliııi.a-U.:.ıiiimıiii.iiiiımıı .............. .. 



gahife 4 
............ .... ................................................ .................... ........ ................ !'"' 

l
lzmir Levazım Amirliği :;atın Alma ~ 

Konıis.vonu .. , inları ~ 
amir Bornova satın alma komisyonundan: 

latan bul komutanlığına bağlı birlikler irin 240000 kilo kuru ~asul -
Yenin kapalı zarfln münaka a ·ı yapılacaktır. Zarflar komıs~ona 
ll/11/939 cumartesi günü saat 11 de verilmiş olacaktır. Beher kılo 
n nun muhammen fiati 15 kuruştur. İlk teminatı 2700 liradır. İhalesi 
ayni günde yapılacaktır. 1::.tekhlerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
latanbttl komutanlığı <ıatm alma klmisyomma gelmeleri 

4~9-14~17 4070 

l zmf;: leı·u-;;"m nm:ıliJJi satm almcı J;omi . .::yonıuıdan: 
l - İzmir müqtahkem me\·ki birlikleri hny\'anatınm 340200 kilo yu

laf ihtiyııcı kapalı zarf usuliyle ek iltıneye konmuştur. 
1 - İhalesi 24-ikinciteşrin-~39 cuma günü saat 15 de kışlada izmir 

levazım amirliği c:atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - Tahmin edilen tu!arı 18711 ı;radır. 
4 - Teminatı murnl:kate akçası 1 W3 lira 33 kuruştur. 
1 - Şartnamesi her gtin komi~wonda göriilebilir. 
1 - İstekliler ticaret odfi mda kayıtlı olduklarına dair ve~ika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iJir::ık edecekler 2490 snyılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ~artnnmesinde yazılı vesikaları. teminat ve tek
i' f mktuplnrını ihale "a:.ıtinden en az b;r saat evvel komisyona 
vermiş bu1unacc klnrdır. 8 12 17 22 4121 

l zmir leı·azrnı amfrlifji .<;atın alma komis11011undan: 
l - İzmir müsta!ıkem mevki birlikleri h~wvanatımn ~72000 kilo yu

laf ihtiyacı knprılı zaı f usnliyle eksiltmeye konmustur. 
1 - İhalesi 24-2. te rin-9:J9 cunıa giinli saat 15,30 da kışlada izmir 

levazım amirliği ~atın alma kom:syoııunda yapılacaktır. 
8 - Tahmin edilen tutarı 20460 liradır. 
4 - Teminatı murnkkate akçası 1534 lirn 50 kuruştur. 
1 - ~ıı.rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
1 - İstekliler ticaret odn~ında kayıtlı olduklarıııa diar ve-.ika gö:;ter

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı knnunun iki ve üçiincü 

maddelerinde ve ~artnnrnesinde ynzılı ve ikaları, temiııat ve tek
lif mektuplaı·mı ihale saatinden en az bir saat eV\·el komisyona 
\'ermiş bulunacaklardır. 8 12 17 22 4120 

l :mfr le'Vazım am ·rliği satm alma komisyonundan: 
Kilo Cinsi 

26000 
26000 
26000 

Ispanak 
Prasa 
Lahana 

ı - İzmir miist~hkem mevki merkez lıirlikleriııin nıkarıda cin.:; ve 
miktarları yazılı iiç knlem sebze ihtiyacı açık ·ek,iltme suretiyle 
münakasaya konmuştur. 

2 - 1hnle i 23-ikinciteşrin-939 perşembe günü saat 15 de kışlnde: 
izmir levazım amirliği patın alma komisyonunda yapılacaktır. 

g - Tahmin edilen tutarı 41GO liradır. 
4 - Teminatı muvnkkate akça ı 312 liradır. 
5 - Sartnnmesi her gün kom:syoııda görülebilir. 
6 - 1s~kliler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika göster. 

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mn
vakkalalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisvona müra-
caatları. 8 12 17 2İ ~4117 

l zmir levazım amit'liği .~atın alma komisyonwıdan: 
f~tanbul kemutanlığına bağlı birlikler için 240000 kilo makarnanın 

kapalı zarfla mUnnkas:>sı yapılacaktır. Zarflar komisyona 25-11-939 cu
martesi günü saat 10 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhmmen fi
ati 17 kuruştur. İlk teminatı 3060 liradır. İhalesi ayni günde yapılacak
tır. fsteklilerin belli gün ve satte Fındıklıda istanbul komutanlığı satın 
almıı komisYonuna .ı;relmeleri. 5 11 17 22 

l zmfr leva ~ım amfrliiii satın almcı kmnisyonurıdan: 
İfltanbul komutanlığına bağlı birlikler için 96000 kilo arpa ~ehri.re.-;inin 

kapalı zarfla mUnııkncıası ynpılacaktır. Zarflar komisyona 25-11-93!> cu
martesi günü saat 11 de vı:>rilmis olacaktır. nelli>r kilosunun muhemmen 
fiati 15 kuruştur. İlk teminatı 1080 liradır. İhale i avni giinde yapıla
caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda İstanbul komutanlığı ::;a-
tın alma komi yonunda hazır bulunmaları. 5 11 17 22 

· lımir leı·a::ım amirliği satın alma komisyonundan: 
t~t:ınbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı icin lO:JOOO kilo sabu

nun kapalı zarfla miinakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 24-11-93!> 
cuma gUnil ~aat 11 de verilmis olacaktır. B2he1· kilosunıın muhamnıen fi
ati 28 kuruştur. İlk teminatı 2205 liradır. fhalesi ayni günde yapılacnk
tır. İsteklilerin belli gün \'e saatte Fındıklıcla istanbul komutanlığı satın 
alma komisyonuna Relmeleri. !) 11 17 22 

lzmir levazım anıfrlitii .c;atm alma 1.:omi.'tuonımdan: 
1 - Ordu ihtiyacı için pazarlıkla yüz kırk lıiıı kilo pirinç ~atın alı

nacaktır. 

l - İhalesi 20 ikinci teş in 93!> pazarte<;j gii?ii sant onda İımirde 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı otuz dört bin yedi vüz clok<;an liradır. 
4 - Teminatı katiye akça~ı beş bin iki yüz Ön sekiz Jira elli ku -

ruştur. 

r> - $artname~i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
1 - Pazarlığa iştirak edecekler 2 WO sayılı kannnun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
katiyeleri ile birlikte belli giiıı ve saatta komisyona müracaat-
ları. 4228 

l zmir levazım amirliği satm alma komisyonıwdan: w 

1 - Çanakkale müstı:hkem mevki Ezine ve Geyikli garnizonu ih
tiyacı için pazarlıkla satın alınacak olan 43700 kilo nohuda 
11/11/939 günü talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun kırk 
üçüncü maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa 
bırakılmı~tır. 

l' 

2 - Pazarlığı 25/11/939 cumartesi giinü snat oncln Çanakkale miis
tahkem mevki satın alma komi yonunda yapılacaktır. 

S - Nohudun beher kilosu on kuruştan 4370 lira kıymet biçilmiş
tir . .Muvakkat teminatı 327 lira 75 kuruştur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı tarihte tem!nntları ve ticaret vesika-
ları ile birlikte komisyona mlirncnatları . 4230 

iz m İl' leı-uzım amirliği !{(I t?n alma koınisyoıımulrı ıı: 
1 - Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 12 hin kilo 7.eytinyağı şerait 

\"e evsafı dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 4 bir inci 
kanun 939 giinii ~aat on birdedir. Hepsinin tutarı 4920 liradır. İlk temi
natı 389 liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya meh."tu;>lariyle 2490 
ı;ayılı kanunun iki ve üçilncü mac.lılelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
belli iiln ve saatta Manisa tüm satın alma komisyonuna gelmeleri. 

• 17 23 28 2 4233 

, l :mir levazıın cımirliyi satın alma koıııisyoııwıdun: 
,.... Man isa bir liklerinin ihtiyacı olan 26700 kilo sabun şerait ve evsafı 
dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihhalesi 6/ 12/ 939 günü saat 
on birdedir. . . 

H epsinin tutarı 10588 lira ve ilk teminat akçası 795 lıradır. İ~~klı
ler in ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2190 sayılı kanunun ıkı ve 
üçüncil maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale. gün.? ihale saatın
dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını • fanı sa ttım satın alma 
komisvonuna vermeleri. 17 23 29 3 4284 

~mir levazım cımirliı/i ,çatın alma kom irııoıı • •' ·a::: . • 
, ı - 14500 aderl firenk göm!eği alınnc::.ktır. Pazarlıkla c' ·ıltmec11 

21/11/939 srlı günü saat on c!örtte T ·~l:rrrde istanbul lev~=:·n 
amirliği satın alma komisyonunda y~.p .. !:--l:tır. .,. 

2 - Tahmin bedel! 30450 lirndır. 
' 3 - İlk teminatı 2283 lira 75 kuruetur. 

4 - Şnrtnnme ve numunesi komisyonda görülebilir. 
6 __ İsteklilerin kanuni vesikaları He bcr~ber belli giln Ye sna!ta kc-

Wi-V,®a yıl~pJ~ri. -.L ...S-.-...!.t.~.. • ı, ~..u.ı.--

"(ANADOLU) 

lz1ııir leva zı111 aliıirli!Ji satııı alma komisyo11mıdu11: 
18 ikinci teşrin !:l~9 cumaı tesi günü :mat on birde izmirde kışlada 

izmiı· levazım amirliği satın alma komi8yonunrla pazarlıkla satın alına
cağı Anadolu gazetesinin 12 ikinci teşrin 9~9 tarihli nüshaları ile ilan 
edilen ordu ihtiyacı için (242,000) iki yüz kırk iki bin kilo pirincin şim-
dilik ihalesinden vaz geçildiği ilfın olunur. 4229 

lzmir levazım amfrliği scıtın almcı komisyonundan: 
140 ton nohut alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/11/939 çarşam

ba giinii saata 1!) de Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 15400 liradır. İlk teminatı 1155 liradır. Şart
name ve numunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 5 10 Hi 21 

lzmir 1P,ı·az101 amir1itii .<ıatın alma komfa11onunda.n: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf

la eksiltmeye konulan aşağıda miktarları yazılı yulaflara 10/ 
11/~39 cuma günü talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
kırkıncı maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa 
hırakılmıstır. 

2 - Pazarlıkları 11/12/939 pazartesi günü hizalarında yazılı saat
larda mii::;tahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla -
eaktır. 

3 - Taliplerin gösterilen teminat akçaları Ye 939 senesi ticaret ve
sikaları ile birlikte belli olan günde komisyona müracaat etme
leri 

~Iuhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Tutarı 

Gnrnizon Kilo Kr. S. Lr. Kr. Lira Kr. İhale sııatları 
Ezine top 
Alrıyı 76:1000 4 50 2575 00 34335 00 11/12/939 günii 

saat : 10 da 
Ecabat 360000 4 50 1215 00 16200 00 11/12/939 günü 

saat: 11 de 

lzmfr leı·azrnı amirliği satrn alma l:omi.c;yonıından: 
1 - Çanakkale müstahkem me\'ki birlikleri için pazarlıkla satın alı

nacak olnn a:;-ağıda miktarları yazılı böğrülcelere 11/11/939 cu 
marte~i günü talip zuhur etmediğinden 2190 sayılı kanunun kırk 
üçüncü madde:::ine göre Lir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bı
rakılmıştır. 

2 - Pazarlıkları 25111 909 cumartesi gi.inü hizalarında yazılı ~aat
lnrda Çanakkalcde müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gösterilen muvakkat teminatları 939 senesi ticaret 
vesikal<.rı ile birlikte komisyona müracaatları. 

)fuhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Garnizon 
Ç. Kale 

Kilo Kr. L. Kr. 
Tutarı 

L. Kr. Pazalık ~;aatlan 

Merkez.} .ıı;;ıoo ıo 3as 25 4510 oo 
Ezine. 
Gevikli) 21900 10 161 25 2190 00 
-··Borııova asi.eri. suttJı alma komi.c;yoımndan: 

l\Iiktarı 
Cinsi Kilo 

Bulgur 4000 
Pirinç 7000 
K. :ı.ıercimek 1000 
Şehriye 1000 
K. i.izüm 4500 
Nohut 2500 
K. Ot 3GOCIO 
Yulaf 10:5000 
Patates 3000 
Toz ~eker H>OO 
Beyaz peynit 1000 
K. incir 500 

saat: 10/30 da 

saat: 11 de 

l - Yukarıda cin;; ve miktarı yuzılı 12 kalem erzak 20/11/93!) pa
zartesi günü saat ondan on ikiye kadar pazarlık suretiyle ::ıatın 
alınacaktır. 

2 - !steklilerin pazarlığına iştiraki 'çin muvakkat teminat ve ihale
\'İ mliteakıple kati ~miııat yatırmaları şarttır. 

3 - 'tsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile birlik
te Borno\'n a~keri ~atın alma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. 4225 
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Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın ~ 

mu sam mal a.r 1. , 

BA Y!.1AR 
için palto, par· 

desü ve eyi ı 
elbise ve ağır ~ 

l · ~ hazır manto arı ~ 

lbrahim ~ 
Karakaşta 

~;;;;m;;;i~._, 

Bulursunuz 
L°dunpazaro No. 12 

·~· 1 • .- ... • . ' . 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Bergama 22/ Teşrini sani/ 939 
Tire 21, 22/ Teşrinisani/ 939 
Bayındır 24, 25/ Teşrinisani/ 939 

Yukarıdaki kazaların 939 senesi vakıf zeytin mahsulleri hizalarında 
gös~rilen tarihler de ihale edilmek üzere m.tizayedeye_ konulmuştur:. 

Talip olanların mahallindeki vakıflar ıhale komısyonlarına muraca-
atları. 17 20 4189 

1-·--0peratör--1--ı 

Cevdet M ustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi t;aştabfb! 

2 inci Beyler sokak furun karsısı 

i z mir gümrük 
misyonundas: 

Miktarı 
Cinsı Kilo 

17 Te~rinisani 1939 CUMA 

De -Ie ~ Demiryolları umum 
müdür öğünden: 

16/10/939 tarihinde Ankara, İstanbul, ve İzmirde yapılan imtihan· 
lar neticesinde tam numaranın 2 3 nisbetinde not alan~arın isimleri yu
karıda yazılı yerlerde istasyon ilan mahallerine asılmıştır. 

Bunlar arasında münhal nisbetiıııle kinci bir şifahi tefrik imtihanı yapıl
mak üzere 20/11/939 tarihinde saat omla Ankarndn zat işleri müdürlüğü. 
ne, İzmir ve 1stanbulda İzmir ve Sirkeci işletme mi.idürlüklerine müracaa• 
etmeleri ilan olunur. 15-17 5818/ 4197 

Operatör D O I< TOR 
Dr.Asil Mukbil 

At akam 
Fuat Naim Bayrakta 

Memleket hastahanesi operatörü 
Hastalarını her gün 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı J a
kinyon apartmanında kabul eder. 

Eırefpafa hastanesi Cildiye 
efre nciye mütehaaaıaı 

Hastalarını her g ün m uayen 
hanesinde öğleden sonr a saat 1 

de kabul eder. 

Telefon: 3537 
(3 ncü Beyler) Şamlı sokak 

N o. 8 

l 

lzmir emrazı sariye hastaha. 
nesi Başhekimliğinden: 

Hastanenin 193!l mali sene~i nihayetine kadar olan yevmi ihtiyacin
dan koyun etinin açık eksiltmesi on gün müddetle uzatılmıştır. Şartname
si her gün hastane baş hekimliğinde görülebilir. isteklilerin mal .sandığı
na yatıracakları muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile 
(para veya para mukabilindeki kıymetli evrak komisyonca almamıya • 
cağından} 22 ikinci te~rin 19~9 çar~amba günü saat on birde Tepecikte 
emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona müracaatları lazımdır. 

Tutarı Muvakkat teminatı 
Cinsi 

Koyun eti 
Lira Kilo Kuruş 

1722 4100 12915 

izmir Orman çevirge müdür
lüğiinden: 
lzmirde Buca civarında hulun::m ibroş Ç('Şmesi devlet ormanından 765 

kental pırnal çu!ısı 15 gün müddetle -;erhest artırmaya k:onulmuşbr. 
Beher kentalinin muhammen bedeli 5 kuruştur. Teminatı mtmıkkate 

287 kuruştur. 
İhale 26-11-93!> tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te orman c;e

Yirg'"' müdürlüğünde yapılacagından taliplerin teminatı yatırmış olduk· 
ları halde ayni gün ve saatte toplanacak komisyona müracaatı: rı ilan o-
lunur. 12 14 17 20 4137 

M. M. V. Deniz Levazım satın af. 
ma komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli 120.768 lira olan 120.000 kilo sadeyağının 

28-ikinciteşrin-939 tarihine rasthyan salı günü saat 14.30 da kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup qartn:ımesi her gün kasım
paşada bulunan komisyonda 604 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en gec belli ün ve saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına m['kbuz mukabilinde \"ermeleri. 

12 17 22 27 924 7-4.150 

l z mir vila yet i J andarma k o
mutanlığından: 

Kutipoğlundaki jandarma okulu yanında (616 lira. kc.'.}ifli bir oda 
ile bir mutfak inşa. ve me\'cud heJalar pazarlık suretiyle tamir edilecek
tir. Talip olanlar keşifnameri glirınek üzere \"ilflyet jandarma komutan
lığına müracaat etmelidir. İhale 17 ikinci teşrin 93U cumu günü saat onda 
yapılacaktır. 2 7 12 17 

T ürkiye lş bankasına'an: 
ôlii Kcsreli Ali Rızanın tahtı ta~arrufunda iken icraen bankamıza in

tikal eden ve halen ba tapu bankamızın mülkiyet ve ta.c::arrufu altında 
bulunan izmirin Karacadağ mevkiinde Çapar (;ölu nam mahalde kain t a
pu kaydına göre altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar ve bin dört yüz 
metre murabbaı mesahasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çı
karılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 teşrinisani 193!> tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de bankamızın izmirde birincikordond:ıki binsında ve şube 
mü<lürlüğünuc olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dairesin 
de yapılacak Ye en çok artırana ihnlc edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin yüzde on u nisbe
tinde teminat akçesi yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında mal6-
mat almak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya 
girmek istiyenlerin yukarıda gösterilen giin ve saatte bankaya gelmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

so 31 1 2 d 9 10 11 17 18 19 20 

A nkara°palas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mlişkülpesendleri tatmin ed~P,k ~ere~e?e 1!1ükcm:ne:_ ~lan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yu\'nsı samimıyetını haız, teımzlıgı ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkin~; ehvendir. :Mevsim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon hal~ne ıtrağ edilmi.§lerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahlt1 oıacaklardır. BRAH/.M SENNUR 

: 11.l'..cll/ı. • , ... .l,. ,;: ... ' ... 

n1uhafaza taburu satın alma ko-

Umum · 
,, Muvakkat 

Tutarı timenatı Eksiltme Eksiltme 
Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati 

1 

No. 25 ---- · ..!.=:;;;=::::::;;;::::;::::!.
1 

Sömikok maden kömür ü 18000 441 00 34 00 2J/1 l/93~ı 14 00 

1 
Eksi• r Şahap Mangal kömürü 18000 900 00 68 00 24/11 /!13fl 14 30 

Odun 300000 4500 00 338 00 21/11/~3.9 . 15 00. 
. . . ı _ İzmir gümrük muhafaza taburu merkez, Ayvnlık ve Urla bölükleri ihtiyacı ıçın yukarıda cıns ve mık!ar 

Basur memelerını gı- }arı yazılı yakacak maddeleri açık eksiltme suretiyle ,.e ayrı ayrı şartnamelerle münaka~aya konu~;n~ştu.r: Eksılt-
• meleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapıl~caktır. Şartnamesi heı: gü~ k~m~syonda gorillebılır. 

derir. Kuvvetı erke ''h 2 - Umum tah min tutarı ile muvakkat teminat mıktarları kuşılarında gösterılmıştır. 
· ' " "" 3 - 1steklier in 2490 savıh kanunun ikinci ve ücilncil maddesinde Vf> şartnamelerinde yazılı vesikalarla muvak-

/ !g" :, iştihaVl arttırır i kat teminat mahbuz veya banka mektuplarirle birlikte eksiltme saatinde izmir beyler sokağı arkası Gi!ri tütUn 
, __ ._ ____ '""""' _______ ~kumpanyası yanında. tabur satın alma komisyonuna mUracatları. 9 12 17 23 


