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Hitler, Kumandanlarile; Hariciye Nazırı da Rus 
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İKTİSADİ ABLUKAYA KARSI AL· 
MANYANIN YEGANE EMELi 1.. 

• 
/tal-ya, Belçika, Hollanda ve Japoı:a-

Ya vaziyetten şikô:yet etmişler 
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Siviller için bir 
mıntaka ! 

DenozDe.rde Harp 

r 

ad pzetedtr 

29 uncu YIL 

No. 8013 
Pazar 

26 
Teş. sani 

1939 

Şavval : 13 '"'\ 
EVKAT 

.S. D. S. D. 
Sabah: 7,00 Akşam: 16,43 
Öğle :12,01 Yatsı : 18,21 
İkindi:l4,30 İmsak: 5,15 

Nüahuı he!' yerde 5 k\lnlftur 
Günü ge miş nushalar 25 kurustur 

lş.;ileri Birlestileı.· • 

Bav Ruzveltin Tahmini 
Gerçi, A·merika cumhurreisi bu hususta bir 

emmare vermiş değildir fakat •.• 

Bu sulh, müttefiklerin harp gayeJ
rine uygun olacaktır 

Şefin 

Hatay'~ 
Selamları 

Bay Ruzvelt, gazetecilerin ısrarın~ 
rağmen bir şey söylemek istemedir. 

. ... _." . . ~-

lngiltere ve Fransa 
Yeni tedbirler alıyorlar. Deniz nak

liyatı felce uğramışhr 
Almanlar, tahtelbahir/erinin üçte birini kaybettiler. 

}~eni/erine karşı mücadele arttırılacaktır 
Fakat bu teklif Al· 
manya tarafından 

reclcleclilcli 

Pariı, 26 (A.A.) - 4-9-939 da hiz- müracaat ettiğinin 1ebebi anlaşılır. tahtelbahir inşa edebilecejini ispat et. 

Bazı Almanlar' lngl•ıtereye SUih mett.e bulunan Alman tahtelbahirleri- İyi haber alan mahfillerde söylen- miştir. Şimdi de bu şekilde hareket .. 
İlin Oçte birinden fazlası haftada va- diğine göre Almanya büyük bir ihti - deceğine şüphe yoktur. 

l ' 
satı üç hesabiyle batırılmış veya ağır malle sair harp gemileri gibi Okya - İyi haber alan mahfillerde netice o-

Paris, 2~ (Radyo) - Almanya , 
llıuharip memleketlerin sivil halkı 
6çin muun mıntakalar aynlması bu
llusunda yapılan bir talebi reddetmiş
tir. Bu haber, Fransa bükQmeti tara
tından şimdi ifşa edilmi~ir. ,.eklifi, 
..__ -P•vuna a aoU l&lail•tl• -

te kJj f j yapmış ar hasara uğramıştır. Almanya haftada nuslarda korsanlık edecek kabiliyette larak ingiltere ile Fransanın vakit 
. . • . . iki tahtelbahir inşa etmeğe muvaffak büyük tahtelbahirler inşa etmeğe bO- kaybetmeden Okyanuslarda bile Al· 

. Lon~~· .25 (Radyo) - İkı İngi- mevzu ~z~rınd.e. malQmat verebılır- olsa bile -ki, bu imkan dahilindedir- tün kuvvetiyle çalışacaktır. Bu gemi- man denizaltı ~a.rı> silahlariyle milca
lız zabıtının Hollanda - Almanya ler. Bu ıkı ln~ılız, Alman huc;ludu~- tahtelbahirlerinin adedi gittikçe aza- Jer yalnız takiplerden kurtulmak için dele edecek kabıhyette gemi inp ede· 
hududundan Alman Gestapo teşki - da, Hollandanın Varno hudud ıetın- lacaktır. Bu mUşkUlit tahtelbahirler dalacaklardır. Bu gibi korsanlarla mü ceklerinden ıilphe edilmemektedir. 
litı tarafından hile ve zorla kaçırıl- ne, milhim Alman şahsiyetleri tara - için yetiştirilmiş yeni mürettebat bul- cadele edebilmek için ingiltere ile Fran Paris, 25 (Radyo) - Amıterdam. 
ması mevzuu üzerinde Röyter ajan- fından Londraya gönderilen bir sulh mak hususunda tesadilf edilen güçlük- sanın seri birçok harp gemileri, tah _ dan haber veriliyor: 
!U fU malUmatı veriyor: teklifi üzerine l'itmlılerdir. Talep le~ ilave edilecek olursa Almanyanın telbahirleri ve tayyareleri \ardır. BU- Deniz nakliyatı, torpil 'llırt..ı y,ü•'la.-

lnıiltere Yt Hollanda, ariık 8ı& -Devama ı ad aalaile4e - dtniulıı harbinde nJçin yınl uıullıre yük harpte Almanya çok miktarda - l>e•amı 3 acil !"•hile.da -



• 
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ngiltere, dünyanın 
fından istedi v in· 

her tara· Profesör Nissen 
Hakkındaki şayia'.ar 

asılsızdır 

Harbin başlangıcındanber i, • 
ıaşe 

yon 250 bin lngiliz lira ı 

• • 
ıcın 

• 
sarf 

il·r 
günde 2mil
olun yor 

Ankara, 25 {Telefonla) - Tıp fa. 
kült si profeAörlcrinden ikeıı Ame -
rika gittiği ve !memleketimize 
dönmiye~~ği spylenen cerrahi pro
fesörti Nissen hakkındaki haberler 
asıJ~ızdır. 

Profesör bugünlerde tekrar vazi -
fesin~ bl.~lıyaca~tır. 

26 TP.rin,,,...,; l 9:J9 PAZAR 

lm:ııımuaVrm::ı!li_la~v-e-='~~H-a_b_eı=-rı::::ıı;l e_r.==i ;;;mal 

Tütün ve mahsul 
şiarı iy.i gidec 

a-
k 

Hükztmet, bu hususta her türlü 
tedbirleri 

. Tütün piyasasının açılma tarihinin Haber aldığımıza göre Amerikıın tü 

I.ondra, 2G (Jtadyo) - !a~e nazı
rı Borl'lıı, bugün matbuat milmessil
Jerini kabul ederek beyanatta bulun
muştur. Nıızır; İngilterenin, dünya
nın her taraflndan JsteditJııi ıılabile
cek vaziyette bulunduiunu, sevkedil-

miş iaşe maddelerinin mebzul oldu
ğunu söyledikten sonrıı, Uzak Şark, 
Rusya, Amerika, Afrika, A•ya \'e bll
haBSa Türkiyeden istenildiği kadar 
erz3k ve sair~ temiıı edildiiipi söy -

!emiştir. 
Nazır, harbin başlangıcındanberi 

İngilterenin, iaşe için günde iki mil
yon 250 bin İngiliz ljrası sarfettiğini 
ilave etmiştir. 

Zogonun isteği 
ı-;ukumetimizce kabul 

edildi 

Tıcaret Vekilimiz B. Nazmi TopQuo~- tiin kump:ınyaları nıü:ltirleri ve bazı 
lu tarafından kat'i surette tespit edıl- tücc:ırlar bu sen~ tütıin piyasasından 
!l!esi ve müstahsillerin mütereddid va- ne l\'İbi fiatle miibayaat yapacaklarını 
zıyetten kurtarıimalarından sonra da kararia~tırmışlaPdır. Bu fiatler asga-· 
~ehrimizueki Amerikan kıımııany;ıları ridir. Fiatlerin, geçen seneki r.isbette 
ile diğer bazı tüccarlar da piyasanın olduğu söylenmektedir. 

lst:ınbııl, 25 (Telefonla) _ Akşam a~ıl~a. t;ırihi olarak tesP.it edilen 1 . Tütµnler esas itib riy!~ çok nefis. 
ııaze inin Ankaradan öğrendiğine Bırıncı~anun cuma gunu mıntakanın lır. Muhakkak olan şudur ki, piyasa 
ıföre Arnavudluk kralı Zogonun, İs- :ııuhtelıf yerlerinde tütüp mtibaya- açıldıktan sonra normal bir muamele 
tanbulqa oturması hususundaki tale- asına baş!ıyacaklımn ı alakadar mn - olacakta-. 

' TEBLİGLER ' 1 Telef on Hatlarımız Qi, hükfimetiınizce kabul ecli!ıniştjr. kaml~ra bildirmi~lerdir. İnhisarlar i- .Ankaı·adan gelen haberler. bu yıl 
.kral Zogo, ya ;\dada, yahud da Bo- d.aresı.yle yerli lirünler Türk limited ttitünlerimizin, üzüm ve incirlerimizin 
liaziçinde oturjlcaktır. ~ırketı de ayni tarihte mübayaata baş- tamamen satılacağını ve ihraç edile-

:Pıırı.. 215 (..\.A) - Umumt }\aya lıyacaklardır. Miibnyaat İzmir. Mani- ceğini göstermrktedir. T;raret Vekfüe-
karargAhı resm ıı bildiriyor: ş l J Yu an hey' et1_· sa ve :Muğla vilayetlerinde ayni günde ti, bu hususta icap eden tedbirleri tes-

22 teşrinisanide beşi topra\ı'.ları • iş iue ÜC. yüz bin liraya mal olan başlıyacaktır. Fakat mübayaata baş- pit etmekte ve yeni ticaret anla~mala-
mızda olmak üzere altı düeınaıı tay- yakında memleketimize !amak için bir saat tayin edilmiş de- rımıza bunu temin edecek hükümler 
yaresi dUşUrUlmüştilr. 28 Teirinis.- • t / ld ••• ğildir. Bu hususta tüccarlar serbest koydurmaktadır. 
nide aeklz düoman tayyaresi düşü- yenı an ra açı l g~lecek bırakılmışlardır. 
·tılmlll)tllr. İstanb~I, 25 {Telefonla} - Şişlide U:mum müdür de Ankaraya hareket İstanbul, 25 (Telefonla) _ Türki- J • d 00 

, . * 300:000 !ıraya mal olan 2000 abonellk etmış ve bayanatında; ye ile Yunanistan arasında mevcud ve ktısa ve tasarruf Umumhanelerc'ekı 
""ıınan vapurlqrı, Jn- yem telefoq eantrah, ?ugün posta. ve - Telefon hatlarımızı uzatıyoruz .. klering esasınıı dayanan ticaret mu- • 

1 
~lgraf umum müdüru Bay Kadrı ta- Yakında Erzincanla da konuşacak ve kavelenamesini bugünün iht'vaçlarına h ft k h" d' 

~ereC! satın alınıyor ra.1;:;.1an açılmıştır. Bay Kad~, i~l< h_attı İ~~n, Irak hududuna doğrıı ile- göre yeniden tanzim etmek Üzere ya- a aSl an l ar \Se 
, . . mü .emeyı, Ankarada Bay Alı Çetın rıle~ı:eg,ız. ı\nkara • İatanbııl hattın- kında Yunanisfandan bir heyetin mem-
.:ina, ~15 (Radyo) - Büyük Br~: kaya ~le yapmıştır. Santralda, entere- dakı ıslahattan ba~ka İzmir, Bursa Ieketiınize elmesi beklen ektedir. • 
ı •lçısl bugUn Yunan başvekıh san ?~r saat. ayarı vardır. 35 numara hatları da islah· edilecektir. Abone- a m f'derasımle bas!ıv(?c-k Maznun g ne rçmaladı 
onuımu§tur. Konu,ma, Yunan cevrılınce, bır kadın sesi gelmektedir. manlar nöbet beklemivecek ve yeni ko- J · ı · · · h d · 1 " • 'ap.ırlarının İngiltere tarafından sa - Halb.uki _bu ses~ çıkaran otomatik bir nacak i!.letler sayesinde istedikleri da- Il g l. l Z ffi U e Il ! S, er l Milli iktısad ve tasarruf haftası, Tepeeikt~ İhsan Zebranın umumi o-

tın ahnma11 ile alAkadardır. Yunan makınedır ve sıze, o saati, dakika ve kikada konuşabileceklerdir .l •
1 

l .
1 

b b f ı.. 1 l2 birincikanunda baş!ıyacaktır. Haf- vinde iki kadını öldüren ve iki kaılıııı 
tic ret deniz filosunun yansı İngll - saniye ini bildirmektedir.. . ·~1 e erı e ~ra er stan4u a tanın başlaması münasebetiyl.e Cum- da ağ'ır surette yaralıyan Ali Osma'l 
tere mrlne verilecektir. Yunanistan 00 d 1 hu~iY,et meydanında Atatilrkün her- Puladın muhakemesine dün şehrimiz 
tıuı.dan bet milyon drahmi bir fayda G var 1 ar keh onünde toplant.ı yapılacak, heyke- Ağırceza mehkemesinde devam edil -
temin edecektir. · / G l İstanbul, 25 (Telefonla) _ Bir in- le 1Ukr~n çelenklerı konacak ve .ulıı~a~ mi~tir. Hapi8hane ve mahkemede deli--=·*·=- en ra am en gi!iz mühendis grubu bugün aileleri ekono~ı ve. artırmanın eh:mmıyetıııı lik taklidi yaparak adaletin pençesin-

• • • • ile beraber şehrimize gelmiş ve Kara- t~barüz ettıren nutuklar soylenecek- den kendisini kurtarmağa ça!ı~an bu 
Jngı/tz tayyarecıferın• büke hareket etmiştir. tır. Hafta zarfında mekteplerde ta- &uçlu, bu defa da gene jandarmalar. 

8 1 
"k d"}d"" • d . . , . !ebeye ulusal okonomi ve artırma muhafazasında maznun sandalyesine 

den iJlenler e çı aya taarruz e ı ıgı an a onun Harıcıye Vekılımiz mevzuu üzerinnetahnrvazifeıeri ve- oturtuımuştur. 
Mındra 215 (AA) H İ .,. y A . rilecek, Halkevinde, mekteplerde 

re i illtn 'İnııiliz ·tayyareci~;:i:eeza~d yardımına ko mak Vazifemiz diyor ıı~ı .ız, U?a~ ve _m"rJ• konferanslar tertip edilecektir. Maznun bıı celsede de, reisin sualle-
dokuzuncu li teyi n-retmektedir. Bu . ' kan sef.r enle konu-.tu oooo rine cevap vermediği gibi kendi kendi-11 -y P 25 (R d ) M T ne manasu bir takım söıler söylemek-
li oleye ııöre 83 kifi ölmUf, 9 kişi kay- d arıs, a yo - üttefik or- - Belçikanın bitaraflığını ihllil et- Ankara 25 ('felefonla) Ha · · T o/ebelerin te devam etmiş, jandarmaları zorla-
bo muı ve bir kişi esir alınmıştır. uları b~şkumandanı general Game- nıek, hiçbir zaman hatırımızdan geç-1 VekT · 'B ş·ık .·· s ~ :ıcı;l'e mağa kalkmış ve elbiselerini yırtmak 

--•-- - len, Belçıka matbuat er.kanından Lııi memiştir. Biz, iyi zamanlarda oldug· u İ .' .ımıı · t rn ıır~cog u, . ug~ı~ ı. t [ 
- - Berarı kabul ederek beyanattıı bulun "!"b. k Q l d d B l .k ,, ngılız, Yunap ve Amerıkan elçılerını maz aa a ar 1 teşelıhüeünde bulunmuşsa da meydan 

Ç b l 
t - " ı, ara g n er ~ ~ •. e çı ıının ,.os- kalıııl ederek kendileri ile koııuşnıuş- . verilmemiştir. Bu muhakeme celsesin-e m er ayn nıuş ur. . . • tuyuz. Taarruz edıldıgı anda memle - tµr. . v· 'l'aleb~l~rın hüsnüh~I mazb~ta.la.rı de Ankarada bulunan Ayşe adında 

General, Belçıkanın bıtaraf!ıgı Jıak- l<~tlnizin yardımına koşnıa~ vazife ıliiyet ıdare heyetlerınce tanzımının bir şahidin ifadesi okunacaktı. Yazı. 
Bugün radyoda söy· kı~da ~uharrirın sorduğu sıııııe d~- apdederiz.• Partimiz' 1 açtığı çok. uzun surd_uğu, hatta .bazan da ıan taıımata geıen cevapta eanidın, 

m14tlr kı: [ h d[ geçıkme sebebıyle talebelerın mektep- Çorumda bulunduğu anıa,ılmı • 
/ev Verecek oo fa f? 2 )'Ur QTl l~rine _!!'ir~medikleri gö;ülınüş: maa- mahkemece Çorum Ağırceza ~a;. 

Lo 
.ı M b 1 t b 1 25 (T 1 f 1 } C rıf vekaletınden gelen bır emırde bu ]ccmesi reisliğine talimat yazılarak ı. 

nıarı, 25 (Radyo) - Çember - t t k h ~ atn Hu 'ık p· ,. e. e .onha . -te .um! - mazbataların nlılkarlar mPktep idarc-
layn (Harp ve biz) mevzuu etrafın- a ua . anunu urıye a ıtr,ısınııı arıç n ıı:e e- !erince tan . . b'ld" .1 . t· fade•;nin ahnm:ısına karar verilmiş-
da yarın radyoda mühim bil! nutuk Cfk kız ta\ebe için açtığı 100 kişilik zımı ı ırı mış ır. tir. l\1uhnkeıne, başka bir güne bıra • 
irad de~ektlr. M' l ,.. . . . yurda şimdiye kadar 48 talebe yazıl- ** lµlmı~tır. 
Bir t"htelbahir, Fran· 1 h emnıyetımız bakımında1 mahzur .. mıştır. Ücret 

20 liradır. • ~ Nöbetçi eczahane
1
er :PPIKIP 

1 ı ı ·ı . k . Pamıık ve zeytınyagı Bu gece Kemerııltı caddesinde (Sıtı- Zel~ele 
ltZ bafıkçı gemi•ini U Ü ctn yazı ara yer VerJ mtyeCe tır Jı... t b" '"k' · t kk•·I qat) eczahanesi, Evvelki gün &aııt sekizde Pikili kll-

b J İ · · 11r<\Ca .r 1 erı eşe 4 1 Güze!yalıda (Gilzelyah), zası11da dört saniye "evaııı eden şid-
nf•r ı ~tanbul, 25 {Telefonla) - Dahi- rülen yazıların, tahkik edilmeden E•ref.paşada (Bürhan Kazını), ~ ı H ,.. • ı· v k•ı b t k edecek ' ,.et ice lıir zelzele olmuştur . 

.P 
• 

25 
(R d ) B d h ıye e " eti, mat ua anununun neşredilıııiyeceği son aylarda reka _ Alsancakta {Alsancak), 

arıs, a yo - ayon an a- 35 ı·nc· dd · 'k' f k ·ı· · " · .. cj ' · · T"lk"l'kt {İ i ) h 1 - ** ber veriliyor: , ~ . ··.' 11\!1., ~ıne ı ı ı ra ı avesı ,.et ytizuR en bazı gazetelerııı asıl- Ankara, 25 (Telefonla) _ İktısad ı ı ı e zm r ecza ane eri. -
Pi• FraJlıız balıkçı gemisi bu.ır" ı~ııı bır la~ıha hazırlamıştır: B~ il\ - sız yazılar yazdıkları müşahede edil- Vekaleti. İstanbul ve lzmirde pamuk 11 Seferberlik ?lfüdürliiğü 

bir Alman tahtelbahiri tarafı~dan bua~ yıhada •. mı\!~ ~uur. ve hassasıy_et!miz- diğinden, badema bu gibi yazılara ve zeytirıyai(ı ihracat birlikleri teşki- İzmir seferberlik müdürü B. Fııik, 
tınlmıştır Gerru

. . u·· tteb t k le gayrı kabılı telıf olan ve mıl!ı em- matbuatımızda ver verilmemesi Jü _ ljni esas itibariyle kararla•.tırmıştır. Zabıtada Konya seferberlik müd!lrlütiine nıık-
. nın m re a ı ur- . ..... · b k d h 1 .. . · . . . ı t · d"I · t· tarılmış ve ispanyıınııı Giren limanına nıy.,.ıını~ a ımın an ma zur u go - zunı~ tebaıüz ettırılmektedır. Bazı tetkikler ve hazır!ıklard:ın scinra fn ayın e ı mış ır. 

l'ött•rıı. ı.m"•tür. =o fpaliyete geçilecektir. I O Konya seferberlik müdürü B. Hilmi 
•

11 
... DEN ZE D S ıüş qe İzmir seferberlik miidürlüğilııe tıı-

Hi• .lr' efan don ..... n-a•. ı Finlandivada ~ü.l;ıu"n avdet ediyor Yerli mallar pazarları Evvelki gün Konak vapur iskelesi yin olunmaktadır . • ,~ ,.,. ,. .,. ., önünde rıhtımda dolaşan -Mehmed Gelen/er, aiqerılcr 
Liı'l~fllı ~5 rnııı:lyo) - HQkQınet, Paris, 25 (ll:adyo) - l"inlanrliya hariciye neıareti namına söz söyle- yeni bir sisteme oğlu B. Ahmed, muvazenesini kay- Rodos konsolosuıııu~ B. ]lac~p Yaa-

Hindistan donanmasını biran evvel meğe salahiyettar bir zat, bazı Sovyet g-azetelerinin içldiaları hiliifırıa bağ'anacak bederek denize düşmüş, fakat kurta- gan, refikasiyle şehrimize gelqıiş, Aıı-
tallvlj'~ ~ıııı~Ki lrnrarla~tırqıış ve bu. hil~tinıetin v~ziyetinclen parl~mentoyu hııberdar etrnek i~temediğiııi~ rılmışfır. Jıara sıtma mücadele rei<i Dr. Asım 
:ıııııı ı~ın ienış tertibat almıştır. dogru olnıadıııını, bütün parlam~nto azasının esaserı Rusyıı ıle olıırı ihti- Ankara, 25 (Telefonla) - İktısad l'!EYGIR HIRSIZLICI Arsak dijn ArıkaraYa gitmiştjr. 

C1 b~ k }} h'\ftan nıalümattıır olduklıırını soylemiştir. Ayni beyanata göre, boşaltı!- Vekaleti, memleket dahilinde yerli Kahramanlar pıahalle•inde Mus - Amsr.ikaya gidım talebe 
C.Clle I 0 U ar nıış plan ~hir\er halkı tedricen yerlerine dönmektedirler. Ancak hudud mallarıı s;österilen rııjbeıi nazarı dik- tafa oğlu B. Şükrü Kababa,ıııııi ahı Avrupa harbi ~bebi:tle meml~e-

nııntakaları ile Finlan<jiya körfezindeki ııdalardıın uzaklaştırılan hallı:ın kate alarak yerli mallar pazarlarını rına giren (Hacı) Ahmed adında bir timize dönen talebelernen Amerikadı. 

Kazanş vergisi 
v~re,~hler 

y~rlerine dönmelerine müsaade edilmemektedir. yeni bir idare sistemine bağlamak is- adam, bir beygir rılmı•tır. Qkumaları k~rarlaştırıhnlar dün Yu-
------=o°"' t~mektedir. Bu hususta bir komisyon KiM ATMIŞ nanistanın Pire limanından bir vapur-

y "n"'n elçı·s; Atı'naya ı::ı k ı teşkil edilecek ve tetkikat neticesine Eşrefpa~ada Yu~ufrleqe caddesin- la Amerikaya hareket etmişlerdir. 
,. ,.. , µİr casus ya a andı göre bir şekil \ıulunapaktır. dek; evinin tarasasında oynar!>en İs- Sıhhat i~1ıri 

t~!l!!l,>ul, 25 ~Telefonla) - Sırf mdiyor İstanbul, 25 (Telefonla) - Meh- Nafia Vekı·ı,· mail oğlu 11 yaşında Sabaheddin, he _Yilayet sıhhat ve intimai m_uavenet 
kazanç maksadıyle memleketimizde '5" nüz tesbit edilemiyerı bir; tarafından lflüd~tr~ Dr .. R. Cevdet Saracoı-}u. d~n 
a~ılan ecnebi okullardan \ı'.ıız~~ç ver- ?stan?~I, 25 {Telefon_I_a) -. Yq - m~d ~parkan namıncla biri Türkiye 1\ıarcliıı, 26 (Husı:ı si ) _Nafıa Ve- ııvlanmak için atılan bir tüfekten çı- seh1:ın;ızdekı bazı hastahanelerı tetkik 
gısl alınması tak_ar~r. eym]eş~t~r. Ka- nan .elç.ısı B. R~fael bu_gun Atmadan aleyhıne casusluk yapmakıa suç. kili ~ay Raif Karııdenizle gümrük kan saçmalarctaıı biri ile bacaiındap etmıştır. . . . 
ııanmadıklarını ılerı sürerek ıtıraz ~- şeh~ı~ıze gel~ıı. ".e Atmal'.a hareket ıu. oluak _yakalanmış ve bugünden :qıuhafaza umum kumandanı ve nıa- yarıılıınmıştır. Saçma, içeride kal • . Bele~ı~e teftışlerr 
decek olanların müracaatları tetkık etmıftır. Bu gıdışın sebebı meçhul - it.~b~ren ~ızli olarak mubakeme~inin i~et_)eri bugün Diyanbakırdaıı aelı _ mıştır. Beledıye reısı Dr. R. Behçet Uı, 
ohınacvtır. <li!r. , torulmesJne ba,lıınmı tır. rımıze gelmişlerdir. qiln Kemerde temizlik hanı ile bele-

ayya re f aalıyeti B.Ruzveltin tahmini ~~~~şiii~:::ı7:ı'.ii:~c:::::::: teftiş Umumi mii.f ettişlikler -Ba,tarafı ı inci ıa.bif@dll- Yere tüküren dört kişi diln belediye 

Alroan tayy releri Şetlanda, Ingiliz tay Lağv dilec ~k, 6 v~li ile 70 kayma- !~~:~de;~it:~i~ı~~i~ğ~~~;ö~~;e~e~~~~ f:~~~:.sınca para cezasına çarptınımı~ 

Yareleri de Almanyada uçuşlar yaptılar kam nakil ve tayı"n olunacaktır uy~~~~;k~u~~ (~~~~~)ktir.Reisicıım- -n hur Ruzveltin. Avrupa harbinin ilkbn- Bugünkü maçf ar 
Ankara, 25 (Telefonla) - Umumi müfettişliklerin ilgası ve Dahiliye harda biteceği haklqndaki beyanatı, Bugün ,\)sancak sa!ıasınıja C. H. P. Londra, 25 (A.A) - Dijn SJıetland nıın üzerine Alman tllY:tareleri yilk

adaları üzerinde Alman tayyar~leri seklere çıkarak ırözden kaybolmuş
iki kerre uçuş yapmışlardır. Birinci tur. Alman tayyareleri hiç bir bomba 
uçuşuna beş, ikinci uçuşuna 2 tayya- atmamıştır. 
re irtifll\ ııtıııi~tir. Her defas~nğ11 j!çi Londra, 25 (Radyo) - İngiliz 
İnl'iliz avcı tayyaresi Alman tayyara- tayyareleri, bııgün şimali Almanyada 
!erini karşılamıya havalanmııı ve bu. uçmuşlar ve fotograflar almışlardır. 

Balkanlar ticaret bürosu 
M@mleketimi2den mühim miktarda 

i.izilm, incir ve pamuk alacaktır 
latanbul, 25 {Telefonla) - Fransa ve İngiltere, !lalkan memleketleri 

ile olan ticart münasebetlerini tanzim etmek ve genişletmek maksııdiyle 
mUt«ıreken bir •Balkanlar ticaret bürosu• teşkiline karar vermişlerdir. 
Yakında, bUro mümessilleri lstanbuia geleceklerclir. l\lemleketiınizden 

... _l'\ll( · llıllm, incir, tUtlln ves11ire ıjl>tlll alacaklarclır. 

Vekaleti taşra teşkilatı hakkındaki layihalar hazırlanmıştır. her tarafta mühim bir alaka ve aki• Şild tııüsabakalarının dönıifinal!eri 
6 vali ile yetmiş kaymakamın tayin ve nakilleri etrafındaki karar yük- uyandırmıstır. Ruzyelt bu şozunu. yapılacaktır. 

sek tasdike arzedilmiştir. Bilhassa bazı şark valileri değiştirilmekte ~e bµ milli müd11faa ınasrafları bahsini ko- Bu maGlar dört kuvv~tli takım nra-
meyanda ı;ıvas valisi B. Muhtar da başka vazifeler de almaktadır. nuşurken bir gazeteciye karşı sarfet- sında ıı-eçecektir. Birinci müsabaka 
Ankara, 26 (Telefonla) - Tııyiıı ve tebdilleri yapılan kaymakamlar- miştir. Bunun üzerine, gazeteciler, bıı saat 18 de ve Altay - Ateş takınılıırı 

dan Yalvaç kaymakamı Tali1t Sandıklıya ve Sa dıklı kaymakamı Arif tahmini üzerinde biraz izahat almak arasındadır. Bu oyunu bay Ferid Sim-
Yalvaça, Dikili kaymakamı Apturrahman Aksaraya nakil ve tayin edil- için ısrarda bulunmuşlarsa da Rı.:z- saroğlu idare edecektir. 
mişlerdir. velt, sözle~ine birsey ilave etınem:ş. İkinci maç, gecen h•fta rakiplerini 

K d h b 
• • k f ümidinin neye istinad ettiği etrafında mağlfip eden ve dömifinale kalan üç-a na anın ar e IŞİIF(;\ masra l herhanı.ri bir emmareden bahsetme- ok - PoFnnsnor arasındadır. 

mi~, bilahare, ınilli pıas;afl11r mesele- Bu mühim müsabakanın hakemi B. 
Qttııva, 2? (Radyp) - l{ap11da maliye nazırı; matbuat mümessillerini sine temas ile, 940 sen~sınde hem milli !'ı{ustafadır.. 

kııbu\ etmiş ve Kanııclanın, )ıu sene yapacağı harp masraflarını karşıla- mıısrafların çıkarılacıwını. hem de bi-
mıık üzere 311 milyon jns;iliz lirası ayırdığını, Alman torpilleriyle tah- raz kar edi!cceifini sö\'IPmistir. Hakem klırsıı: 
telbq!ıirlerj için lıiran evvel yeni lıir ı!onanma vilcude yetireceğini, Kıı- Rıı?.velt, iliivaten. elc;ka ve Iı~n _ Önilmii1de!d Cıırsıımhn gününden 
nadada nihai zaferin temini için Jilzıın gelen bütün fedakarlıkların alın- dradaki Am~TiJı11 elrilerinin Amerika- itlbarPn C. H. P. merkez binasında 
ı:lığını SÖ)'lemiş ve }\:anada halkının, zaferden emin buluııduğunu ilave rn n:ıve+ ~d'hl'ecı; !erini. nnr~l; k•n- <aat 17 de hakem kursu derslerine 
eylemiştir. •lilfrine J"0el htilini "re•rrpe1r iri'l hi- baş)anaraktır. Bu dersleri hakem ko

f"anada hi.ikfimetl, İrıgi!tereye gönd.erilecak hava filolarını hazrrla- ı·pr ay mezuniyet \•erild!iini bildirmi~- mitesinden Bay Mustafa Balöz idare 
mıştıf. tir. edecıı~tir. 

, . 



. ' 
26 Te,rimani 1939 PAZAR <,,NA n.or.uı 

f. Şesf ~?a"mhf"traıy'a D~a~!::.el~~~ ~ah~::p T ata J"esko kabinesi iktisadi ablokava tlar· 
a ' follanda petrol ıemiıerinı!en biri, B. ŞJ Alrrıany411ı11 P.meli f ;\ııtıı.kr~. 23 (Radyo) - Dahilir< '>lıtrecht batmıştır. Sim on Bolivar ıta,rr;ıf lıkta $ebat edecek ve milli - Bqtarafı 1 inci sahifede - Bugü:ıkü program 

Vekilimiz B. Faik öztrak refakatin- vapuru felaketini takibeden bu ha -1 ~tedir. Bu konue~ıu-ın, ıuüttefik- Sa~t: 
de Çocuk Esirgeme kurumu reisi Dok- b~r Hollanda mııhfillerinde bQyük kUt)J)Bf Ferz" feşkz.la"flandlTQCa Lf T !erin deniz tedbirleriyle : · ·,!rndar el- q 30 Progr~nı ve nıernl•k~t saat a-
tar !I. Fu~ıj ile Dahiliye Veklileti miis- bır heyecan husule getirmiştir. iat- t «. l dqğu söyleniyor. ~·arı. teşarı ve hususi kalem müdürü oldu&u buat bu haberi büyük başlılı:Jarlıt Bükreş, 25 (Radyo) _ Yeni Ro- mukabele etmiştir: Reııµıi maha~ile göre; mültefikler;n la 35 Aj~ıı• \'e meteoıolpj lııılıer-
halde j)ugün şphrimize gelmiştir. neşretmekte, fakat şimdilik tefsirler- rı:ıanya kab!~esi __ bir tebliğ n~şre~miş- .- Endişelerimi ve idarenize veril- al.acaltları tedbırl:r çok genişti: .. B'!ı Je .. ;. 

Yeki!, hududda. yağmur ve trenin de bul.unmamaktadır. tır .. Bu teblıge gare, Rumen sıyası ma- mış olan nez:ıretlerin umurunu tedvir cum~den olm~ ıızere, Alman ıptıd~ı· 12 50 Ttirk ıııüaiği (fasıl h . i -k:ı-
dört .saatlik teehhürün.e rajYmen. rnli . J'.arıs,. 25 (ijadya) _ 21 teşrini- hafıli, son kabine buhranının Bükreşte edeceğiniz zamanın nezaketini müd- mıtddeleriyle ımal edilmiş ve. bitaraf- rı~ık pu.gra~). . 
B. okmen ve muhtelıf tc~kk.üllera 'anıde bır lar_rııl veya ~ıayine ça~~a- ~lmanlarla.yapıl'!'akta olan müza~e: rik bulunduğunuzdan eminim. j3aşve, lara nıensup .vaP?ı:larla nak!ı derulı~ 18 SO 14 30 Muzlk. (kı e '< or -
nıeıısup he.retler tarafından 4aış_ılım- rak hasara ugrıyan Beıfast ıremısııı- ıel~~den mulevellıd olduğu haberını kilin takdim ettij\'i prograııı çok ü 1 olunmuş bijtün tıcaret eşyası da ınu- kestra - Şef: Necıp A ''l ). 
~ış. gc ceyı hken~lerunda geq:rmıs ve ele ya_ralananlar yirmi kişidir. Harp- kalı surette t~kzip etmektedir. Buh- vaidlerle doludur. Bu programın gmze_ sade~e olunacaktır. J:!u kadar şiddetji 18 QO Proırram 
Rırıkhan, Reyhanıye yolundan saat ~3 ~e~ bır ay. e~vel aııavatan filosuna r~n,. dahnı._ ekon~mik rejim üzerinde- vaffakıyetle tatbik edilırıesini büt~n tedb~rlerden s~nra, ~~Jy~ın ı;~ ~ibi 18 OS Memleket ~at ararı, ajans ve 
de ~ntakyaya. ayak ~a~mıştır. Vekıl, ıltıhak ~tmıştır. kı bır _ ıh.tılaf netıcesinde iktısad na_zı- kalbimle temenni cqerim. · Dünranın tedbırler alacagı hen uz bellı deıı:ildır. m_e~roloJı haberlerı. 
Şehrın ı;wcthalındon ıtıba~e'! kadı~, . ç;emı, derhal tamire başlanmıştır. rı_nın :~tıfı:sından doğmuştur. Bugun- bir hercümerc içinde bulunduğu bu Rom~, 25 .. (Radyo). - ~eylı ~eyi 18 :15 Muzık (rad.~·o cna orke•trıuı) 
erk~k bınlerce halkın •~"21'.'lı tez~hu- Sılahlarında yapılan san tadilatla ku deg_ışme, yaba.ncı memletetl~rle o: anda memleketin gerek manen gerek g~zete.sı.i muttefı~lerın denız tedbırle- 19 00 Çocuk saa_t!: 
~~tıylıı. karşılµımıış .. v~ doıp uca ~ıılk~- ıre.m~, çok mükemmel bir hale gel - la'!. mmıa.sebetle~ı ve harici sıyasetı maddeten refahı için her türlü feda- rıne şıkayet ed;n ıtalyanın notasında~ 19 

30 Tilrk ıntiııırı. 'ı~e g ı d~rek. bıı buyuk ka_l ah:ılı"~ ı:·- ınıştı. Donanma JLtesinde Belfast , degıştırmıyecektır. kiirlıklarda bulunmak vazifemizdir. bahsed~r~en, Haly~nın, yalnız kendı 2
0 30 K~nu~m.a .• . . 

taben Jıır ııutıık ıra<\ etmı~tır .. 'e.l>ıJ , altmı ~ıncı olarak giisterjlmektedir. Lo.ndra, 25 {Radyo) - Taymis ga- Hükumetin kanıınun sadık hamisi 0 _ menııfıı.ı;~ ~azarı dikkate l}la!ak hııre- 20 45 Tiir~ müzıırı (faaıl heyatı) 
•!C~hraman Hat.wlılar !.> Hıtab•yle Bunun diğer bir eşi de Edimburg zetesı, Romanya kabinesinin değişme- lacağın~ • •ı ve bii n~ ı'" '"''"' 'Yle çal ket et.tıgını kaydeyleın~tedır. 21 30 Muzık (cuband - Pl.) 
soze başl:ımış ve Hataylıları, ··~·ısı• gemisidir. sine tahsis eyled'.ği bir makalede, bu - rak ,. 2 ·r .,fni , .• ' "'~ ' - · ' •.ı; tnma';;'..t .1'.arıs'.. 25 Oıadya) - R0 1 ··k~ •efi-

22 
OO l1emle!ce.t ııa't ııy;ın ve ajanı 

knhramıınlıklımıı hatıra•ını saklıval' Londra, 25 {A.A) _ Bir Alman nun Almanra ile olan müzakereler' ·e rm iıı bulı· , .-um r~nın, dun başyekıl Dala do, c; c , ~ P-ı .;ı hP;berlerı. 
1o~raklar ~zerinc!e seliimlnmiida _el~~: tahtelbahiri tarafından ıiökülen bir alakasına t~~ıas ederek, Almanyanın Bükreş, 2i (l:acıyoj _ Parlamento zıyaret etrafınd~ Jıiçbir. tebliğ çıkma- 21 l~ A.ıa~s spor servisi 
dııvıı .~e:'.1<ı ifa~eden_ sonra; ken~•le;!. mayine çarpmış olan 10 bin tonluk petrol ve dı!er bazı maddelere çak ayan meclisleri toplanmıştır. · mıştır .. Za~na gore, sefır, Almanyaya 22 2a Muzık (cazl:ıaıı~ - Pl.) 
ne: Bu~ıı~ ~efııı ~elamlarını getırdıg· BelfAst i•mindaki İngiliz kruvazörü mu_htaç oldugıınu, fakat takip et~iiii u: Aya~ meclisini.n içtimaında, eski karşı ı.", . ~ ve F.ra~sa. t;ırp.fından 23 25 23 3Q Yarınkı proa-ram ve 
tıı!ijde~·~;.'erm!ş,. ; . . . S?utharı:pton sınıfından. mülı:emmel ~ulun, ~o~a~.;anı~ ekonomı~ sıstemı başvekıl Erce'!te ayan reisi seeilmi•t:~ ~~ılan ıwluka~· .. rııte,el!ıd ı;ıeseleler Jı:ııpamş. 
" - •. fı.l ı Şef. daımn s.zın hayat H bır gemıdir. 1936 senesınde Belfast ıle gayrı kabılı telıf bulundugunu ya - Ayan azalıgına tayin edilm ' • ~ı.~ 11 , f.kında ~el~ıkıpın ~uk~ı nazar - BORSALAR 

~. ~~etınızle ııl~~·d.~r .. bulu~ııyorlar tezırahlarında inşasına başlanan bu zar~k, Romanyanın bugünkü coğr~fi ve!inhd Gran Voyvodo Mihael. · i .• ı JI "?khsın.ı bıldıren ve mütt~fıklere ve-
Beıu burava. vazıye.ınızı tetkık etnıek gemi 

1938 
martında Madam Cham- vazıyette Romanyanın Almanya ıle ettiği bir nutukta Romanya t 1 .. rılme.k üzere hazırlanan bır notanın O z OM· 

içi ·· d d"l ı· ·i J • · · mn ea ısı metnıni te d" tm• t· · 
11 l'i"Qn. e ! Pr, perlajıı tarafından vaftiz edilerek de ıcfl! an asmasının normal ve zarurı ıçın çalışacağını beyan eylem· h v 

1 
e ış ır. 1605 üzüm tarım 9 Demiş ve Hntavın umumi harp so- ni7.e indlrilmiştir. Anavatan filosun~ ·~:1_,Jabileceğ! ni, ancak bu hareketin rııretle alkışlanmıştır. ış ve a- far!s, 2? (Radyo) -.- Alman tajı - 101 Akhi tii. baıı. 

13 
25 n_uıı<la ana"atıın<lan ayrılışını, çok re· ilti!ıak eden Be '. fııst altı 

1 
k 12 lıılahare Romanyayı fena bir vaziyete telj)ahır~::ı tekrar faalıyete geçmiştir. 59 Öztürk şir. i~ ~g g 

tın yP.çen İstlldiil savaşının muvaffa- top daha aşağı çapta b' pu~ ut _ düşürebileceğini kaydediyor ve Ro _ Sarlend:gıne göre; Almanyanm yegi\-kı;•etle başarı~ma;ıından sonra, n.iha- !ar 've altı torpil kovanı ;fe t hi~Pe _ !'1a~yanın tehlikeye dilstüii'ü sırada Bal bo Trc bf usa c1 öndu· ne ~melı, bi~araf devletleri bütün kuv- :: Necati Börekçi lO 56 14 
Yet }fataYJ '!'ürkıyeden ayıran sıyar dilmi tir Geminin kat 

1 
. ç . d ıngıltere ve Fransa tarafından kendi- vetıyle ~a~yık etmek ve sulmt tavassut 2 j. Kohen 8 8 

P
0
rden!n de kaldırıldığını sBylemıştir. ü ta~y~resi vard ~P~1t üıe~nl e sinıı teminat verildiğini hatırlatart1k; Trap]usgarp, 25 {Radyo) _ Ro _ etmelerını mecbur eylemektdir. 

2 
j. Taranto l• 50 14 ııo 

Vekil, sBzlerine devam ile demiştir ki· fduğu için 
8 

pu 
1 
ı~ b' ır b~rı akm - Romanya kralı Ka~aı ve yeni ka- m_ar:ı gitmiş olan mareşal B11lbo ile Almanya, asırlardanbari masun ka-

22 
S. Paterson 9 215 9 zr ı,· -. Artık sizinle anavatan arasında ~emet edebilm ~t d. ır Bo lf set ır:ı~- a- bine, Romaııyanın istiklalini muhafa- Lıbyad~ki italyan kuvvetleri ko]11utım la~ İsveç. kara sularını bile tecavüz et. 

19 
S. Erkin 12 75 14 50 .>rhır ıııani katmadı. Btıı?ün tsm mn- ~arp gemi! . ~ ~· ~\t e ~s ~g~r ıa etmek k::rarındadırlar. Fakat bunu Lırı, bugün tayyare ile dönmiişlerdir. mı~ ve bıtaraf olan bu devletin sahil-

9 
liustafa Beşikçi 12 50 l2 50 

r~•!yle Ttlrk olarak yaşamak hahUynr- iaat 9 da F~r;~ Of;~! ~d sa ıh sa ~ ~ ancak nı>.zi siyaseti tehdid edebilir, B" L , •• d ğ . . lerın~. kadar sokularak torpiller dök- lBl 7 
tgına erdiniz. Siz! selamlarken, bt• t . , ır 0 • 1 an are e Demektedir. U 'lTes V'.J lSl e lŞfl milştur. d?''ayı öne atan Ebedi Şefimizin bO- ~[";.~ \e saat 15 e dagru avdet et - Biikreş, 25 (A.A.) _ Başvekil Ta- Bükreş 25 (Radyo) _ Bükre .Berlin, 25 {Radyo) - Bir taraftan 

31 ~214 
Yük rubu öniinde hürmetle eğilirim . d·ı~ı ... Hastaneye lıeş .yar~!~ sevke - taresko hükf\met azasının yem;n me- valisi ge~eral Gabri •el Marinesk~ Hıtler kumandanlarla mütemad:yen 
Ih1-y ılavası il)< defa onun tarafından r~• ış!ı r. dB~nı1;rdan hıç bırının ya - ~asimi esnasında aşağıdaki beyanatta istifa etıniştir. Gene~al nişanlll tal- k~ı1fera.n~lar yaparken, diğer taraftan s2ı~~l Fi. 
ele Jlındı. Ve onun lıüyilk halefinın .ı agır e_gı ır. . bulunmustur: tif edilmi v . ·' . ,. da, harıcıye nazın Van Ribeptrop, 
kudretli eli ile halledildi. ve do~tumur . Roma, 2b ~!lad;>"o) - Stefa.':''. a~ • - !\.fi.ili kalkınma cephes'.nden do- alunmuşt~r e yerme Modrıner ta> ın Rus sefir~ Sfartça ile biribirini tahip 7 
olan Fransa da buna yardım ettı. ıansının vardıg, bır habere ıroıe , o-an yem kabine majestele ·n· .. k · eden mulakatlar yapmakta ve uzun 8 

Demiş, nutkunun sonunda, Hatay- Alın~n tahtelba~irleri: .bugün de ye- •ek idaresi altında bil.tün rıs~hafa~d~ Almanya dahi' f iş tik· mil~akcrelerdı;ı bulunmaktadır. Bu mü- 9 

8 50 
9 50 

10 50 
H 25 
14 50 

..ı.:rer •• 
<. Şa-

ı:ıara enerjik bir sekilde çalışmak ih- dı bın tonluk bır İngılız vapurunu bir teskin imar ve takviye kabinesi 0 _ ' kd d. z~ke~elerjn, yalı.m Ru_;ı - Alman ticıı- lO 
dında 
Şeref 

n kur. tıyaeını anl11tmıştır. batırıpışlarpır. lac~k~ır. Yeni kabine milli tesanüt cep TOZ O e ıyor ~ı· n_ıunasebetlerıyle alakadar plmayıp, JlN C I R: 

G d Amerı• ka hesını kuvvetlendirecek milli varlığı Amsterdam 25 {R d ) Al ? n1 ı zamanda şarkt Avrupa meselele-

lrp Cephesl
"n e ve her tü J.. •t · · • ' a yo - man- rıy ede milnasebattardır 252 ~rif Rem i 6 7~ . ! u •eraı ıçın"e ayrılmadan yanın, gelecek av iptidasında bir mil- Alak , · . . .z v 

S 
·dame edılecek bitaraflıjh müdafaa i yar marklık d ·h·ı· . •·k b 1 " R adar resmı mahafıl, bılhassa 17 ıztürk 9 

Ba't f 1 
• s bife' ı·g--rta kumpanyalar ·· ık · ·· · - a 11 18

"' raz ono arı von ibentropla R r· · d 16 H B · Ak 9 - Jlra ' ncı • "e - .., • ın mem e etın butıin askeri ve maddi çıkaracağı Berlind h b . ·ı. . .. us se ırı arasın a . esım ·su ar 

ıs ı p· 
9 211 

12 50 
ıs {150) bin litre benzin verilmekte ve <•1vvetleri tesk'l'tl d ı k · en a er ~erı ıyor. cereJan eden muzakerelere büyük e lil Albayrak 13 

b 
• l • · t d l '. ı a an ırı ara tır. l\1ıl- hem .. t f - -

Utiln ordunun sarfiyatı 6 milyon !it- prım erı-ıı ar ır ı ar 11 muhaderıet sowal adalet ve dahil J · • ·· ·· ~ıJe at etmektedirler. 
re Q!arak kabul edilmektedir. Nevyork, 25 (Radyo) -Amerika le vP hui!udlnrda ~ulh programını; ŞIO iÇ YUZU h ~tına, ~5 (Radyo) - Tokyodan 300 yekün 

Cephenin İngilizlere aid ileri hat deniz sigorta kumpanraları, Hallan- 'r.tbiki iririle biitiln Rumen vied•nla- -Baıtarafı linci aahifede- ıı er verılıy.~r: 156226 eski yekun lnıntakasındıı, büyük depolar ya - da, Belçika, İsveç, Norveç, İngiltere •ının ~üıeheretine m•zhar olacağın- Japonya ~ukô..meti, bugün ingiliz \:e -----llılma.kta ve demir hatlarla biribirine ve Fransaya gidecek gemilere yük- 1•n em•n bulıınnvor•ız. yalnız Almanlar tarafından yapıl_ Fran~ız s~fırle.rıne birer nota vermış 156526 U. yekun 
bağlanmaktadır. Bütün muhabere Jenecek ticaret eşyasının sigorta Uc- Kral Knrol buna aşağıdaki sözleri~ mıştı. Ve kendileri, mUzakere selii - 0v: ,m~ttefıkl_erın aldıkları deniz ted - Z AH 1 RE: 
h b hiyetı·n· h · d • ·11 d. ır erınden ıapon~anın müt •asıtal n, yeraltı sı&-ınakları ve ta - retlerini 'Yüzde altı artırmışlardır. . 1 aız egı er ı. Ancak l>ir 1 " • · . . '. ezanır o- 165 tan buğday 5 75 5 875 hlıırı hazırlanmaktadır. Ordunun Günün •h • h " kurıye vazifesi göreceklerdi. Nite - a.ııgı~ı bıldırmıştır. 15 ton Nohut 6 25 

tıhhati, manevi kuvveti yerindedir. V d kf J . en mu ım a· kim, Hollanda hükumeti de bunların Verı~en nota.da, b.u tedbirlere ısrar 60 ton bakla s 625 s 75 
I Unan 0 OY QTı disosi Lal' d refakatine kendi zabitlerinden biri- ~I.~ndug~ takdırde_ıapanyanın muka- 22 Ç. Fasulye 1? 75 y cnaını·stan l ·ı· . d - f< . şısın a sini tahsis etmişti ı tedbırler almaga mecbur kalacağı 1178 Ç. su~am 14 50 15 50 

v ngt lZ orausun il IJQ• -B1t.ıtarafı linci aahifede- Gestapocuların·, Hollanda hudu _ ila;e •.dilmiştir. . 843 B. pamuk 46 51 50 

T qpladıgv ( askeri ter· zif e aln·ağa hazır den felce uğramış gibidir. Birçok va- dunu nasıl geçtikleri, otomobilin için- metr~~lı~f (R~dy~) - İtsly~ bükü- PARA BQR.SASI 
purlar, bugQn Hollanda Jimıınlarınd:ın deki lngilizle Hollanda zabitini ve ta v' . ı ere ı e ran•aya bırer no- Sterlin 

h 
• J• Lo d a 2" (Rad o) Y ıı d k h ı d şoförü kurşun yağmuruna nasıl tut. 'd kl ermışd va. mUttefiklerin almış ol - Dolar 
16 eqtyOr n rİ • " Y - un n o ~re r~t e .ememişlerdir. Bir petrol ge tııkları m,•JOmdur. u afr~ .. enız tedbirlerinden ital"an tarları, ngiliz ordusunda vazife al- n-sını tt b t t ·ı " men ' F Fr Ati 

25 
( A t ı ·· ıı nıure e a ı, orpı muharebe- Bu 1 . d. _ . d' 1 1 a ıının zarar göreceğini ileri oü . angı 

lı na, A .. ·~ - mza ~d!le~ ~iı• mağa amade olduklarmı İngiliz hü - ,inden korkarak i ş i terkeylemişlerdir. n ar1. şım 
1k~a.g ve e~ır ı; er ... A - rerek nazarı dikkati celbetmi tir · - Liret 

ıı ararnaJ?7 mucıbıııce 15 ~ırıncıka: kilmetine bildirmişlerdir. Faris, 25 {Radyo) _ Bitaraf kay- m~n. po ~s .teş. ı~atı şefı Hımlerm , Müttefikler resmi mahafill. ita! !wiQre F. 
laUndan ıtıbaren geç~n H~zıran~a sı- Yunan daktarlarmm bu jesti, İn - naklardan haber veriliyor: ~funıh hadısesmm onlarla alakasmı ile diğ~r bitaraf devleti · h kl • Yf Florin -,h altına alınan talım gormemış se- giliz hük(imeti nezdinde memnuniyet A;lm~nya hükü!T)eti, müttefiklerin "~bata çalışm~sı,. bütü~ dünyaca gil- duklarını ve fakat, Al~~~ya:ın 

1 

b~ - Rayşmark 
lZ ınıf a ker terjıis edilecektir. uyandırmıştır. denız tıcaretini durdurmak maksadiy- l~nç .ve ~ecerıksı~ce bır hareket te - vurduğu gayri insani teşebbüsle e k ş Be:ga 

Almanlar Lehlı.ler kur.c:un. !e büyük Transatlantikler inşa ctmeğe lakkı edılmektedır. Daha evvel ya- şı irıgiltere ve Fransanın tedbir ~lm a~ Drahmi 
~ ,. başlamıştır. lngiltere ve Fransa, der- kalanan A~man Elser geçen haftaya mecburiyetinde bulunduklarını bev:n Leva 

V b d 1 
dı" ~ı·[,:y n .. , /,..,. hal buna mukabil tedbirler almışlar_ kadar tecrı.d k~mpında bulunuyor - etmekte ve bu yüzden bitarafl:ırın faz- Ceko.Jov;ık Kr-

apurlarını abr ı ar ,.. ...,. ,.... dır. du. Bu hakıkatı son yalanla karşılaş- la zarar görmemeleri hususunda d'k ılec;eta 
. Londra, 25 {Radyo) - Röyter a- Paris, 25 (Radyo) - Polonya hü- Faris, 25 (A.A.) - Ayan meclisi- tırırsak, Gestaponun Münih suikas- kat edeceklerini kaydeylemekte~· - Zloti 
tnn ının Kaptan haber aldı,ğ'ına göre; kilmeti; Polonyadan raporlar almak- nin hariciye enciimenj Almanyaya dm~. _mutlaka bir kurban bulmak is- !er., ır- Penırü 
.,., Uopan evvel Lobitodan kaçan Adolf tadır. Bu rap.arlara göre; Alm~nlıır, karşı ta~bik edilecek iktısadi abluka- tedıgı meydana çıkar. .Neyyark, 25 {Radyo) - Alman _ Ley 
'"orman adındaki ;\iman vııpuru dijn 1919 dan bert Alman aleyhta~lıgı ya- ııın ~akvıyesi meselesini görüşmüştür. Lo_nd_ra,. 25. {Radyo) - ~!manya- mılerı tarafından yakalanan bita~:f Dinar 
!'.'ık d~niılerde inırlliz harp ge~ileri pan bütün Lehlileri kurşuna dizmek- Bncumen Alman eşyasının artık sü _ d:ı g.ızlı hürrıyet radyo ıstasyanu devletler gemilerinin serbest bı k 1 Yen 

:; 21 
129.60 

2.9525 
6.7875 

29.l·175 
69.0075 

21.2875 
0.965 
1.6825 

13.5S25 

28.6825 
0.915 
;!.48 

31.4587 
sı.01~~ "'rafından yakalanmıştır. te devam ediyorlar. rülemiyeeeği •. ecnebi piyasalarda yapı- Münıh sui~asdı ı_n?naseb.etiyl~ dün ıı:ası için ~]manya nezdinde r4~e: İsveç Kr. 

Alman vapurunun süvarisi; ingiliz lrlanada ihti' a l ciJerİ 1an. ı:ransız ıhracatın~n derhal inki~a- Alman po~ıs teşkıiatı şefı Hımlere rıka .. hükümetı tarafından yapılan te- Ruble tenuıerinin yaklaştığını görünce, mü- !ı ı~ın. alınacak tedbırleri müzakere kar~ı _ıı~şrıyat yaparak şunları söy- şebbus, kıs:nen is'at edilmiştir. Ancak ESHAM Ye TAHViLAT 
~•tt.ebatı sandallara almış ve vapurunu Londra, 25 {Radyo) - İrlanda ih- . tmıştır. Iemıştır ·. . Al~n~a. 1.ade edilecek olan eşyanın 1933 ikramiyeli Ergani 19.70 
batırmıştır. Alman vapurunun mü ret- tilfılcileri, bugün beş telefon köşküne . Londra, 25 {R.a?yo) -.. - Alm~n ih- •;-. Hımle~ ':·· Bız, ~~man harp mu fıklerın, ~!ine. 8:eçmiyeceği hak_ Clumhurieyt merkez bankası 
t•batı arasında J;>irçok kadınlar da gö- bomba koymaşlar ve bu köşkleri ber- 'ac~t eşyasının .bıla~ayduşart mıisade- he'Y etıne .da~ılız ve bu ıtıbarladır kı, k~n?a mal sahıplerınm yemin etmele- 109.-li.ra peşin 
~Ulınuştür. hava etmişlerdir. Bazı yerlerde, pat- resı hakkındakı emırname, salı günü k~vv~tle ıddıa ediyoruz: Münih bii- rını Şart koşmuştur. 
b \74purda, yüz yirmi yedi tayfadan lamamış bombalar bulunmuştur. Zabı- ~ıka~ak~ır. . . dısesı hak~ınd~ki iddialarınız. ya - - =·*·=- japopy~ • Amerika ihti'.afı 
,_:~.Şka S5 de yolcu bulunduğu aııJaşıl- ta, geııiş tertibat almıştır. İnsanca za- S!yası mehafı!, bu hareketın, {1856) lan~ı~. Bu. ·~~ılakt_!l ne Elsezerın, ne H ve bı'r sual ""rtır. yiat yoktur. Parıs ~un~e.desı.ne .aykırı olduğu hak- d~ .ıkı İngılızın alakadar olmadığını arpte 

L h S
. l . kındakı butiln ıdduıları rerldetmekte hızım kadar siz de bilirsiniz. Biz ha- -B . . T k 2S (Jt ı1 ) - ianonya ha-e pa faŞl pemacı.arın grevı ~e _?unun sadece_ mukabelei bilmisil ol- ki~! fail! .t~nıyoruz. Delillerini size geçen :• tara_fı 1 ıncı •a~'fe~a_ - rici oe ~~zııretiO: ~~nsup 'iıfi- şahsi_ 

NeVYark 2il (RadyQ) - Muhtelif ııgunu ehemmıvPtle k•vdetmPkt€dir. gosterebılırız.> ransa ene mhhılletler cemıyetının F - yet,\ir Amerikan aazetecisinin pirin 
c<\f b • r.. · · .d' 

1 
d ı kt mura ası olan zat y D . • • y manyanın iT Para· sınema stü ya arın a ~a ışma a olnr e Harbin pati d apmış. Rusya ile ijıtilfıf\arı halde Jstıcal gôs-

memurlarla müstahdemlerden ot", YE 1 e E [ • J 939 40 milel sarb · a;:ıasın an sonra, beyne!- teriJdiii'i halde Amerikaya karşı bu is-
ri /e kaldır ı! dı beş bin kişi, bugorı ırr:v yapı_nışı!irdır DJ O msa sız • se· şekilde bI/tıkT:r tıırftından da bu ticalin gösterilmediii ·şeklindeki sua-

l! Bunlar, ınaaşlarıııa yuzde yırım zarr nesi Birinci Türkce şebbüsOn t• l .Y
11

P.
1 n_ıış ve bu te- !ine cevaben· . ~at ern, 25 (A.A.) - Alman istlhba- yapılmasını istemişlerdir. • ye kada ne ıce1sın~ ıntızıır.en şimdi- _ Herha~gi bir rüchan mevzuupa-

llıa bürosun~n bil~irdiğine göre A.1 - Kıbrıs'ılar ve lngiltero Allahın Cennetı• Fakat Afm~:;: ebu ~\ı~~ıl~emişt.i. his değildir~ Siyasi hııvanın müsaade-~a ıı resııı! . llltenınde neşredilen bir - ve şu cevabı ' . ? . ı re <letmış si nisbetinde, japonya, Am~rika hükü-
!tibarname ıle 27-11-~39 tarihinden L<ındra, 25 (Radyo) - KıbrıslıJa. _ Biz bö ~er~ıştır · . '. . • • met! de dah!HıUtfln devletlerle siyasi 
~aıJ"ren ZJ<>ty §ar~ta ış!l'al eı!ilen top- rın gösterdikleri sad~l<ııt, iııgiltıırede Ye Kovboyların eşsizi KERMİT MAYNARD'IN lıyamayız. zf e 4f taahhüdü ım~a: m!iiıasebet~rini düzeltmek müzakere. 
ııı813rda kanuııt bır tedıye vasıtıı.sı ol- şükranla karşılanmıştır. Kı~ns gö- 1 k A ş1$ylemez. Bu':· k:J'a)ınyıı, hedefını terine girişecektir 
oıa "-Wlll çıkmıştır. X:anunen muteber nüllüle;i, Mısırda talim ve terbıye gör- t • t • şaınildir un arp, umuma Demiştir. loıın yegane para Reı~hsmarktır. p

0 
_ meğe lıaşlamışlardır. Parti ile hükO- n 1 a m eşı İ .>, Tokyo, 25 (A.A.) - Hariciye neza-

~I Ya ban.k~sının es~ı P~rasiyle nak- met arasındaki eski ihtilaflar, harp ta ya· Macar'stan reti namına söz söyiemeğe sellibiye~r 
ta~."raln ıkı Zloty bır Reıchsmark hıı- sonuna kadar talik edilmiş ve parti Filmleri sonsuz muvaffakıyetle <ievam edjygr Roına 2Q (Jt . bir zat jopanyanın Landra elçlainın ~,{"le Alm~n parası mukabilinde de- reisleri, Kıbrıs hükfımet reisine gele- Macaristan aıi~o) b- İtalya. ıle Alman deııiz harp metodlariyle mOca-ırııecektır. rek bu kararlarını bildirmişlerdir. Cu.martesi ve pazar 11,3-0 - 12 - 2 - 5,80 - 9 da.. mUıakerelerar~~ıµ.,a aşhy~n tıc~r~ dele etmek üzere ingiltere tarafın:ıJ~n 

f<.altürpark Sine~ası TeJ~F~iı 3ıfı 
. . . _Bu akşam 

Mevsımin en güzel ikınci filmini takdim edecektir. 

1 - Beş huru,la devridlem 
Komij<ler l<ralı FEJıNANDEL 

Tarafından temsil edilmiş zevkli. .. Neşeli ... Kahkahalı jı:omedi 

2 - Kırklık Kadın. 
Fı\CİA ARTİSTİ 

RUT CH;\TERTON 
T;ırafından temsil edilen a!ıliikl, içtima! ve hissi dram 

~ Ayrıca Metro jurn&l - 1iki 
~ "~:ı•Jar: Kırklı]> J>ııdın 14.30-17 de Beş kuruşla devrii\lem 16 30 ve 
'l de ' 

...Sumartesi Paıar saat 12 de 5 kuruşla devrialem filmj ile başlar. 1 

Saır günler: 12 - 2 - 6,80 - 9 da.. meıpl k. f • _ n sp~a ermış ve ıkı ittiljazına karar verilen mukabeleıbıl-
ı::ı zaJ:ı e et arııoında bır anlaşma im- misil tedbirlerini şiddetle protesto et -
.ı1 nmış ır. tiğini beyan etmiştir. 

-.:...- -1 

T ~yyare sinema~ı l'rele.Fon ]646 ELHAMRA 
İdaresinde Milli Kiitilphane sinemasında 

B U G Ü N 
Senenin en biiyük aşk ve hicran filmi 

. . 
EBEDiYEN SENİNİM 

(S'f~LL4 D4LLA;l) 
Frıııısız~a &ö~jü 

Yaratıuıl;ır; Barbara StanY!'.yk - john Bolas 
.. Ayrıc!l: EBEDİ ŞE. P' AT4T1JRK ün Qnı!ncu Cumhuriyet bayr~mında 

Turk mıl.letini kutlu)aması ve öğütlemesi filmi. 
Faks ıuornald:ı: Piinyanın en snn hfıdiseleri. -' 
Seanslar: 14-16.30-19-21.30 da 

Bugün ve yarııı 11,80 ucıız Halk matine•• 

. . Buııün 
Şımdıye kadar ırördüğümüz filmleri .uııutturacal< seneniıı en kµıiretli 

eserı 

HARP (LABATAY) 
Türkçe sözlü Yeni k<>pııa 

Oyns.yaıılar 

CHARLES BOYER • ANNA BELLA 
Ruhlarda insanlığın bütün ihtiraslarını vicdanlard;ı beşeriyetin ~oı-

larını bu filmde göreceksiniz. ' 
seanslar 3--5-7 ve 9 da 

11111111 .... ııııı .... 111 .... 1111 .... 111 .. ~ ................ ıııalllıır-oırd ~~-
ıahifui• -

' . 
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. p 1 ' ~ Konıı·syon,,. lf ..o.-/arı .i Limited VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 01onya ı esirleri askere - ~ ""' . VAPUR ACENTASI 

Denı•z harbi• nde sevk ediyorlar Komu~anlığa bağlı birlikler için 240000 kilo kuru fasulyenin kapalı Atatürk caddesi Rees binası 
zarfla münakasnsı yapılacaktır. Zarflar komisyona 29-11-939 çarşamba Tel. 2443 

Amerikan Ekspert lineq, lnic, Nıv .. 
york. 

b fh 
Londr.n, 25 (A.A) - lstihbnrat giinü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiati Lvndra ve Liverpol hatlan için 

Yeni• J•r Sa a nezaretı· Almaııyanm Polon"'-·alı harp 15 k t İlk · ,.. . l . . . .. pı·vasanı 'ht· acın .. J · 1 · d b'. ·ilk b' k .J Aı uru~ ur. · temınah 2 ı 00 lırac ır ıhalesı aynı gunde yapılacaktır • n ı ıy a gore vapu!' 'ln· 
esır erın en U\' • ır ısnunı ı - l ki' . · ınız sefer yapacakiaı·dır. 

Nevyork için 
cEXPORTER> vap. 10 sonteşrin • 

de bekleniyor. 
Birkaç gündenberi, Almanya ile man ordusuna a·lmak suretiyle Polon- ste · ıleı·ın belli gün ,.e ~aatte Fındıklıda komutanlık satın alma komis-

İrİgiltere arasındaki deniz harbi , yadu hukuk.ı düvel kaidelerini bir ke yonuna gelmeleri 10 15 21 26 
yeni bir safhaya girmiş bulunuyor: re daha ihlUI etmiş olduğunu bildir
A lmanya açık denizlere döktüğii mektedir. Almam·a tarafından im -
mayinlerle Büyük Britanyanın mü - za edilmiş olan ı9o7 tarihli La Haye 
nakale.sini kesmiye çalışmaktadır. mukaveleııamesi muharipleri, esirle-

Bir kaç gün içinde mayine çarpa- ri keneli memleketleri aleyhindeki 
tak batan yolcu ve yük vapurlarının harekata iştirak etnıeğe icbar etmek

lzmir levazım umfrliği satm cılma komisyomoıdan: 
1 - İz.mir mü:stahkem mevki birlikleri hayvanatının ihtiyacı olan 

24280fl kilo kuru ot ihtiyacına 20-11-939 tarihinde pazarlıkla va
pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla sa"tın 
alınacaktır. 

adedi ona baliğ olmuştur. Bunlar a- ten meneylemektedir. 
2 - İhalesi 28-11-939 salı günii şaat 15 de kısl:ıda izmir levazım a-

mirliği ~atın alına komisyonunda ,·apılac~ktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 10319 liradır. rasında Hollandaya aid olup da ha- ---*·---

tırılan Simon Bolivar vapuriyle yüz- Adilane bir vergi 
den fazla yolcu da boğulmuştur. 

Paris, 25 (A.A.) - :Neşredilen bir 
kararname ile herhangi bir sebepten 
dolayı askeri hizmetlerini ifa etmiycn
ler yiizde on beş ni:>betincle fevkalade 
bir kazanç vergisine tabi tutulmaktn
dırlar. 

4 - Temirnıtı muvakkate ~ıkçesi 773 lira 93 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazar}ığa. iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

ma<ldelerınde ve şartnamesinde \'azılı vesikaları ve teminatı mu
vakkntalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisvona müra-

İngilterenin deniz hukimivetin i 
sar'mak için Napolyon Fransası ve 
ikinci Vilhelm Almanynsı tarafın -
dan müracaat edilen çarelere yeni bir 
tedbir daha ilave edilmiş oluyor .. 
Açık denizlere mayin dökmenin dev-
letler hukukuna mugayir olduğu Uzak Şarkta 
şüphe kaldırmaz. Almanyayı bugüne 

caatları. 4335 

I zmfr lm·rızım nmiı l '(ji 1ratın alma komisyonurıdarı: 

k d b' ı b' Şanghay, 25 (Radyo) - Burada 
a ar ôy e ır harekete tevessül et- bulunmakta olan Fransız kuvvetlerin

1 - İz.mir müst~ıhkem mevki birlikleri hayvanatı ıçin (200) adet tev
hıt ~ıneri ihtiyacı 16- ikincite~rin -9:!9 tarihinde pazarlıkla ya
pılan eksiltmesinde t:ılip çıkmadığından pazarlık 29-11-939 çar
şamba günü saat on beşte yapılacaktır. 

mektt?ı alıkoyan Amerika idi. Ancak b' fl den bir tabur piyade, almış olduğu e-
ıtara ık kanunlarının tatbikiyle mir üzerine bugün Hindi Çiniye hare-

Amerika gemileri artık gerek mu - ket etmiştir. 
har:ip devlet limanlarından ve ge- ' 
rek Cumhurreisi Ruzvelt tarafından 
bir harp mıntakası olarak ilil.n etli -
len İskandinavya sahillerinden ve 

2 - Tahmin edilen tut.arı (4000) liradır. 
3 - Teminatı naktiye akc.esi (600) liradır. 

.~m~f.!. de!Ji~inden çekilmişlerdir. Bi
.ugı gıbı, Amerıkanın bitaraflık 

.. ~ nunları ticaret gemileri hakkında 
ı:ı iki hükmü ihtiva etmektedir: 

l - Amerika gemilerinin muharip 
.~·Jet limanlarına girmeleri kanu -
!ı n menedilmiştir. Binaenaleyh A • 
<'.l.eri}rn gemileri, bu kanuna göre . 
lgiliz, Fransız. Polonya ve Alman 

au imanlarına giremez. 
,,,,.. t) c h . 

tın •hı --:~.um urreısi ha:p mıntakacı 
ictrıt ettıgı memleket sahıllerine Ame 
erı flıl•gemilerinin girmelerini emirna 
ı.nu.dan .·le menedebilir. Ruzvelt bitaraf-... ,u 1cısnunu meriyete girer girmez 
-··~ ttiği emirname ile İskandinav-

,~ . ...ahillerine Amerika gemilerinir 
uğramalarını menetmiştir. 

Binaenaleyh bugün Amerika ti -
caret gemileri şimali Avrupa deniz. 
!erinden çekilmiş bulunuyorlar. Fil
hakika bu, Amerika ticaret gemilE'ri 
için ağır bir darbe teşkil etmektedir. 
I. ta~isti~lere ıöre Amerika ticaret 
gemılerınih yllzde kıkbe~i bu liman
larla ticaret yap.makta idi. Bu tica. 
retten çekilen gemilerin başka bir 
devlet bayrağı altında - Panama bav 
rağı ile - seyrisefer etmeleri düşünü.! 
milş ise de Amerika hükumeti bunıı 
da razı olmamıştır. Amerika bu de
.ıizlerle alakalarını keser kesmez . 
Almanya İngiliz gemilerine ve İngil
tere ile ticaret yapan bitaraf devlct
l~rin gemilerine bu darbeyi indirme. •.! karar vermiştir. 
Almanyanın bu yeni tedbiri, 1917 

senesindeki denizaltı harbi gibi, hı 
a-iltereyi mukabil tedbir almak \'n -
ı;iyetiııde bırakmaktadır. Her yeni j . 
('at edilen taarruz yolunun ergeç bir 
11üdafaa yolu bulunur, Deniznlt 
, ,,uharebesi başladığı zaman da öy
c- oldu. 1917 senesinde denizaltı 
ı;nrbi başladığı zaman İngilizler, şa. 
11rmışlardı. Bu yeni mücadele vasıta
sına karşı donanmalnnnı ve ticaret 
gemilerini müdafaa edecek çareleri 
arayıp tekemmül ettirinceye kadaı 
çok uğraştılar. Ehemmiyetli zayiat 
verdiler. Fakat nihayet muvaffak da 
oldular. 

Açık denizlere mayin dökmek su
retiyle başlanan yeni mücadele de -
nizaltı harbinden daha çok tehlikeli 
değildir. Bu vesile ile şu noktayı cln 
kaydedelim ki harbin başlangıcın . 
dan beri Alman denizaltı gemileri 
tnrnfından batırılan gemi'erin tona-
! 'ımi inşa edilen gemilerin tonajın. 

tlau daha azdır. Yani İngiltere tez -
.,.fth' arı Almanların bnhrabilecekle· 
··!nr.ıen daha çok gemi inşa etmişler 
di ... Binaenaleyh deniz harbine rağ
nı "n, bugiln İngiliz ticaret gemileri
n:·, tonajı, harp başladığı günkü to -

j. an daha fazladır. 

ESRARCILIK 
lkiçe~melikte Aşureci sokağında 

lsmail oğlu Muharremin iizerinde l 1 
!!ram esrar bulunmuş, müsadere edil
miştir. 

---oo*oo---

Yeni Neşriyat 

Yeni Gramer 
Çığır kitabevinin yardımcı lise Yl' 

rta mektep kitapları serisinin onun 
usu olarak neşredilen bu eser Vefr 
· esi edebiyat muallimi Zahir Güvem. 
i tarafından her sınıf için fnydnlı O· 

<tbilecek şekilde yazılmıştır. Yirmi 
te" kuruşa satılmaktadır. Okuyucula 
·ım ıza tavsiye ederiz. 

Bergama icra memurluğundan: 
1 - Bir borcun ödenmesi zımnın 

da mahcuz iken bu kerre pnı·aya çev 
r'lmesine karar YerlJen ,.e Çandar!ı
nııı 1\fnltepe Gerenlik mcvkiinde o . 
\up Ahmed Şükrli ve hemşiresi Zü· 
beydeye aid bultınan müşterek zey
•inliklerdeki mahsul icra kanununurı 
'ihkamına tevfikan toplathrılmakta 
ve tahmin edilen doksnn bin kilo zev. 
•in tanesi aç1k artırma ile satışa k~. 
ııulmakla birinci artırması 7-12-93f 
tarihine rastlayan per~embe günii 
ant 14 ile 16 arasında icra edile -
ektir. Talip çıkmazsa ikinci artır. 
ması 15 gün müddetle temdit edile
rek 22-17-939 cuma günü ayni sa. 
sıtte yapılacaktır .. 

Beher kilonun muhammen kıyme -
· dört kuruştur. Mah~uı mahallinde 
~iftlik binac:ı önündeki memurumuz. 
ılnn tesellüm edilecektir. Çuvnl VE' 
nakliye~i müşteriye aid olup satış 
ıe~indir. 

2 - Gene ayni borçluların zevtin
ik civarındaki otlaki)'esi icara \:eri -
'eceğiııden muhammen kıymeti 350 
ira tesbit edilmiş ve -:atış günleri 
nıkarıda mahsul satışı günlerinde 
;cösterilmiştir. Bundan fazla malCtmat 
'llmak istiyenler 938 95 numarnmız
ln memuriyetimize mi!raraat etmele-
ri haber verilir. !):18-90 

4 - Şartname ve niimuııeleri lı~r gün komh;yonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetinck<l:rier. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ,.e şartname:ıinde yazılı vesikaları ve teminat ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat-
ları. 3443 

I :m.ir levazım amirliği satın alma komfı;ı11onwıdan: 
1 - İzmir müstahkem me\'ki birlikleri hayvımatının açık eksiltme 

suretiyle münaka..,uda bulunun (188000) kilo ı:;aman ihtiyacına 
talip çıkmaclığındnn pazarlıkla satın alınacaktır. lhale:-ıi 28- ikin
citeşrin 193!) salı giiııü gaat on beşte kışlada izmir levazım a
mirliği . atın alma komisyonunda ynpılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı :1760 liradır. 
~ - Teminat murnkkate akçe::i 282 liradır. 
4 - Şartnmnec:i her giin komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler tiC'aret odasında kayıtlı olduklarımı dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edeeelder 2490 sayılı kmnınun iki ve ucuncü 

macldeleı·:nde \'e şartname:;iııde yazılı \·e-:ikaları ve teminatı mu
vakkatalari) le birlikte ihale saatinden evvel komi yona miir:ı.-
caatları. 4336 

lzmfr lerazım <irnirliiji ~atrn almcı komi:·ı11omı11dan: 

Miktarı 
Kilo 

45000 

45000 

2ROOOO 

Tahmin edilen Teminatı 
tutarı Katiye akcası 

Cinsi Lira Lira Kuruş 

Kuru fasulya 5~00 810 00 

Nohut 4050 607 50 

Arpa 9200 1330 00 

İhale tarihi 

27-11-939 pazartesi 
saat : 15 de 
27-11-939 pazartesi 
saat: 15,30 da 
27-11-939 pazartesi 
snat : 16 da 

1 - Ordu kltaat h::ı.y,·nnntı ihliyncı için yukurıoa cin~ ve miktarı ya
zılı üç kn1em erz:ık ayrı ayn şartnamele;:ie 18 - ikinciteşrin-~l39 
tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesi~e talip çıkmadığından 
pazarlık hizlarırıda yazılı tarih Ye gün saatlerinde izmirde kışla
da izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli ve teminatı katiyeleri hizularında yazılıdır. 
3 - Sartnamclcl'i komisyonda görülebilir. 
4 - 1steldiler ticaret odasında hıyıtlı olcluklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
G - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 ~ayılı kanunun iki ve üçüncü 

machlelcrinde ve şnrtnamesincle yazılı vesikaları ve teminat ka
tiyeleriyle birlikte ihale ·:ıatinden evvel komi<:.yona müracaat-

lar:.,;,ı. ________________ o::-_____ _.4.-3•33.._ 

fabrikalar İzmir silah 
satın alma komisyo· 

Askeri 
fabrikası 
nu dan: 

1 - tzmir silah fabrikası sınırı içinde mevcud proje ve şartnameili
ne giire 6000 lira ke.,.if bedelli demirhane ve dökümhane binala
rınııı in~ası açık ehiltmeye konulmuştur. 

Aklıinr icra memurluğundan: 2 -· Yapılacnk inşaat işine ait şartname plan \'C ke'}ifler tatil gün-
fütancii ler bankasına 220 lira \'C Jeri harkindc her J..,'Ün saat sekizden on altıya kadar Halkapı-

naı:;arifi icraiyeyc borclu Hashoca narda 1zmir silah fahrikn. ı nıiiclüdüğlinde görülür. 
mahnllesiııden Ravikalı Hiiseyiıı oğ- 3 _ Açık eksiltme 8 birinci kanun 939 cuma günü saat on beşte 
lu M ehmecl gün Türkiln A khisarııı Ilalkapınanla lzmir silah fabrikasında müte~ekkil komisyonda 
Ha hoca mnhaJlec:inde ışıklar ~okn - vapılacnktır. 
ğında kain tahtnni bir ocla bir mut - 4 _ Taliplerin 450 liralık muvakkat giivenrnelerini İzmir mal sandı-
bah ve tamire muhtaç 63 metre mu- gına yatırarak alacnkları makbuzlan ve 2490 ı:ıayılı kanunun 
rabbaı (170) lira kıymetinde bir hab ikinci ,.e üçllncü nıacldeleri mucibince icap eden ve şimdiye ka-
hanenin tamamı Ilnlhar me\'kiinde dar ~ ... pılıuı in~aat işlerine ait vesikulnriyle birlikte be1li edilen 
1:!85 metre murabbaı tarlanın borç- gün ve santtn komisyona müracaatları 22 26 30 5 4275 
!uya aid 1 '3 hisse (70) lira kıyme- • 
tinde ve kirf'c ocağı mevkiindc on- lzmir orman c. evırge müdürlü-
be~ sak zeytini havi 3 dönüm 177 
metre murabbaı tarlanın borçlu . .-a g., ünJen"' 
nid 1 /3 hissesi (25) lira k1ymetinde • 
kır baglar mevkiinde 3 dönüm :) e\'· Kaçak olduklarınclan. dolayı müsadere edilip orman deposunda bulu~ 
tek 146 m. murabbaı tarlanın borç- nan beş kalemde 28349 k~lo kömür on beş gün müddetle artırma ile satı
uya aid 1/3 hisc:e (30 lira kıymetin- şa çıkarılmıştır. Beher kılosunun muhammen bedeli 2 kuruştur. Muvak

de) 4 parça 275 lira kıymetinde gay- kat teminatı 42 lira 5:3 kuruştur. İhale 6/ 12/939 tarihine milsadif çar-
ri menkul bir :ıy müddetle açık ar _ şamba günü saat on altıda orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 
tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29/12/ Teminatı muvakkatanın saat on dörde ı~adar ziraat bankasına yatırılmış 
939 cuma günü aat 11 de icra dai. bulunması lazımdır. Bu husu~ta fazla malftmat almak istiyenlerin çevirge 
resinde yapılacaktır. 0 gün bu gayri müdürlüğüııe müracaatları ilan olunur. 22 26 30 4 4278 

DOKTOR 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalannı 11,30 dan bire kadar 

fü•yler sokağında Ahenk matbaası 
yıtnında kabul eder. 

---Operatör--
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi ba~tatfbl 

2 inci Beyler sokak furun kar,ıSJ 

No. 25 

Operatör 

Dr.Asil Mukbil 
At akam 

Memleket haıtahanesi operatörü 
Hastalarını her gün S ten sonra 

Birincikordonda. 312 numaralı Ja. 
k'nyon apartmanında kabul eder. 

Telefon: 3537 

Eksir Şahap 
Bosur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek-
1 Iiği, iştihayı arttırır 

c:EXCHESTER> vap. 11 son tıt• 
rinde bekleniyor. 

cEXMfNSTER> vap. Sonteşrin ikia 
Ci msfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cDUNA> Mot. 18 son teşrine dot .. 

ru bekleniyor. 
cKASSA-. mot. İlk kanun başlanp. 

cında bekleniyor. 
cTİSZA> mot. İlk klnun b'aşlan • 

gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucared 

Köstence Kalaı ve Tuna limanlan 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-989 d
bekleniyor. 

Societe Commerciale Bulgare Dı 
~ Tavigation A Vapeur - Varna 

« Varna> vapuru 28 son teşrinde bek 
leniyor. 

1 Haifa, lskenderiye ve ~ort Sat• 
için mal alacaktır. 

Haif a lıkenderiye ve Port Sait lçbıı 
c ? > vap. 15/ 20 sonteşrin ara. 

sında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri liak• 
kında hiç bir taahhild ahnmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

DOKTOR 
Fuat Naim Bayraktar 
1 E~refpa§a hastanesi Cildiye ve 
' efrenciye müteha11111 

Ha talarım her gün muayene
hanesinde öğleden sonra saat 16 

de kabul eder. 
(3 nen Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 

B . • 
~AYIN.OKUYUCULA~ DiKKAT! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman k itap evi 

Mi!li piyango biletierinizi (Etiman kitap 
evinde ı alınız!) 

Hükumet caddeai No. 50·52 ...,. . ............................................................................................................ . 
Y1lbcışı fdletlerl de satılwıktfdtr. Şimdı'den tedarik ediniz. 

Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmin ede:::P.k derecede mükemmel olan lokan

ta ve pastahııncnıiz bir aile yuvası samimiyetini hııiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevı:ı.t sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAH!M SENNUR 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
musammaları 

~ 

BAY! .. AR 
için palto, par· 

desü ve eyi z 

elbise ve ağır J 
hazır mantoları ~ 

1 
~ , 

brahim 1 ~ 

Yen i deniz harbi Almanyaya har
bi kazandıramaz. Yalnız İngiltereyi 
izaç ve izrar eder. Diğer taraftan Al. 
manya. bitaraf memleketlerin efka
rı umumiyesinde kaybedeceği sem -
pati ile bunu <Sdiyecektir. Amerika 
ticaret gemileri bu denizlerden çe -
kildi dtye, bu yeni terör Amerika hü
kumet'inin prot~stosuna mevzu teşkil 
etmiyebilir. Fakat dünyanın yegane 
bitaraf olan memleketi Arneri~a de
iildir. Kaldı ki Amerika efkarı umu
rniyesi insani noktai nazardan yal -
nız kendi bayrağını taşıyan gemile
rin deiil, her geminin ve gemi içinde 
seyahat eden her yolcunun mukad -

menkullere konan kıymetin % 75 i
ni bulduğu takdirde ihaleı:;i icra kılı
nacaktır. O gün muhammen kıyme -
tin % 7:5 ini bu'madığı takdirde en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma onbeş gün uzatılarak 
2 inci artırma 12-1-940 cuma gün il 
ayni saat ve yerde yapılacak ır. O 
gün muhammen kıymetin ro 75 ini 
bulmasına bakılmaksızın her kaçn 
çıkar.sa kafi ihalesi yapılacaktır. 
Harcı dellaliyec:i ulana aid , satış pe
c:'ndir. Lbu gayri menkuller fizerinde 
blr hak iddıa edenlerin vesaikiyle 20 
gün ic"ncl irrnya nıüracaatlan aksi 
halde ha ,1, r. tınıı qh•ilince ~abit ol
mnclıkı>a pavJac:,nn ;,, 17'remezler. 
1\1 ·z~vei!eye i~tirak ·için nlıci'arm 
r; 'i, iJ i .. : '.J"~i \·eya teminat mek
tuhu ibraz etmeleri .. -·"-•ır. Arhrrnl 
~/12 989 tarihinden it"b :n-:?n alıcı -
lara açıktır. İsteklilerin muayyen 
günlerde icraya mUracaatınrı ilan o-

Akhiıar icra memurluğundan: 
938-662 

ıı de icra dairesinde yapılacakhr. Karakaşta 
O gün işbu gayri menkule konan kıy 

deratiyle de alAkadardır. 
A. Ş. ESMER 

lspanyollar 
!-larbi nasıl görüyor!ar~ 

liadrid, 2ö (Radyo) - Abes" ga. 
ıetesi, şimdiki harpten bnhsed ~rek 
~·azdığı makalede şunları kaydetmek
~ir: 

cŞimdiki harp, 191 1 harbine h:l 
benzemiyor. Harbin mukadderatı, 
«arp cephesinde vukubulacak askeri 
lıarekfita bağlıdır. Eğer bu cephede 
'büyük harekat clmaz.sa, hnrp yok de 
"" :-ktir: takdirde en çok zararı bi-

,ils nl:u:alftır.> lunur. _ ~ 93~-288 ....... 

Akhisar tütüncüler bankasına 40 
lira ve masarifi icraiyeye borçlu Ye
nice mahallesinde Mehmed Bulun -
mazın Akhisarın şoc:;e mevkiinde 
4343 metre murabbaı tarlanın 1/5 
hissesi (40) lira kıymetinde Şehbaz 
deresi mevkiinde 2110 metre murab
baı yer içinde 18 sak (10) lira kıy
metinde 1/ 5 his.sesi ayni mevkide 
2420 metre murabbaı içinde 6 c:ak 
zeytinli yerin borçluya aid 1/ 5 hisse 
si (4) lira kıymetinde Yel değirmeni 
mevkiindc 6465 metre murnbbaı tar
lanın borçluya aid 1/5 hissesi (50) 
lira kıymetinde ve gene Hergele de
ğirmeni mevkiinde 4340 metre mu -
rabbaı 4 ağaç zeytinli bağın borç -
!uya 1 / 5 hissesi (40) lira kıymPtir.de 
beş parça gayri menkul liir ay müd
detle açık artırmaya çıkarılmı~tır. 
İhalesi 29/12/!>39 cuma giinU ıaat 

metin re 75 ini bulduğu takdirde i- Bu lu .. sunuz 
hale edilecektir. Aksi halde en çok • .ı. • 
artıranın taahhüdü baki kalmak üze • Odunpazarı No. 12 
r e artırma onbeş gün uzatılarak • , . . ~ ' ,. .. 

M. M. V. Deniz levazım satın 
12-1-940 cuma günü ayni yer ve sa
atte yapılacaktır. O gün muhammen 
kıymetin ro 75 ini bulmasına bakıl -
maksızın her kaça çıkarsa kat'i iha -
lesi yapılacaktır. Harcı dellaliyesi a- alma komisyonu· ndan.• 
lana aid satış pt:şindir. İşbu gayri 
menkuller üzerinde bir hak iddia e
denlerin vesaikleriyle 20 gün içinde 
icrava müracaatları aksi halde hak
ları• fa!'l' \ .. .!;llCC sabit Olmadıkça 
paylaşmaya giremezler. Müzayede
ye işLirak için alıcıların ~o 7,5 pey 
akçesi veya teminat mektubu ibraz 
etmeleri şarttır. Artırma 9-12-939 
tarihinden :itibaren alıcılara açık . 
tır. İsteklilerin muayyen gilnlerde 
icrara müracaatları iJan olunur. 

ı - Tahmin edilen bedeli 27.120 lira olan 80 bin kilo s~buna 28 
ikinci teşrin 939 tarihine raslıyan salı gilnü saat on birde ka· ' 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Ilk teminatı 2034 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
136 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 snyıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
celtleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saattan bir 
s::at evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkan· 
lıgına makbuz mukabilinde vermeleri. 

11 lG 21 26 9246/4149 
...... ... , 


